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Santa Teresa D'Ávila 
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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho aborda os usos e o funcionamento dos pronomes demonstrativos variáveis 

e invariáveis no Período Arcaico (PA) e no Período Clássico (PCl) da Língua Portuguesa, 

tomando como corpus, sob um enfoque funcionalista, o Foro Real, de Afonso X, século XIII, 

o Flos Sanctorum, século XIV e os Diálogos de São Gregório, século XIV – para o PA –  e as 

Cartas da Baía e as Cartas do Maranhão, século XVII – para o PCl –. O objetivo maior é de 

identificar os usos e os aspectos funcionais dos determinantes demonstrativos nos referidos 

estágios do português. Procura-se, ainda, investigar qual sistema desses pronomes, binário ou 

ternário, prevalecia nas fases arcaica e clássica dessa língua; e avaliar o comportamento e a 

produtividade do inventário das formas variáveis e invariáveis dos demonstrativos no corpus 

sob análise, levando-se em consideração as propriedades dêitica e fórica que possuem. A 

análise e interpretação dos dados fundamentam-se no Funcionalismo com aportes na 

Linguística Textual, com vistas a contemplar melhor as questões ligadas ao funcionamento 

dos demonstrativos no âmbito dos processos/propriedades da referenciação e da foricidade. 

Para tanto, as considerações de um conjunto de teóricos foram tomadas como norte e 

sustentáculo na presente pesquisa, a exemplo, dentre outros, de Halliday e Hasan (1976, 

1978), Câmara Jr. (1976, 1977), Koch (1990, 2004, 2005), Givón (1991, 1995), Apothéloz e 

Chanet (2003), Neves (2000, 2006, 2007), Marine (2004, 2009), Castilho (1993, 2006, 2007, 

2010) e Cambraia (2008, 2009, 2010). No plano metodológico, procede-se: (a) a uma 

apresentação do percurso histórico dos demonstrativos do Latim Clássico ao português; (b) a 

uma explanação sobre a relação dêixis, foricidade e pronomes demonstrativos; (c) a uma 

retomada de alguns estudos sobre o sistema pronominal dos demonstrativos, para que se possa 

subsidiar a determinação de qual era o sistema desses itens – se binário ou ternário – em uso 

ou em prevalência, com base nos textos que compõem o corpus, no PA e no PCl; (d) a um 

levantamento das formas e da frequência de uso dos pronomes demonstrativos no corpus; (d) 

a uma análise do valor semântico-funcional desses itens em posição nuclear ou marginal no 

SN; e (f) a um confronto, a partir dos textos selecionados para esta pesquisa, da utilização e 

do funcionamento dos itens demonstrativos no PA e no PCl. Os resultados permitem indicar 

que, nesse período, os demonstrativos desempenham não apenas as funções conhecidas e 

apregoadas pela gramática normativa, mas também o papel de elementos referenciadores e 

fóricos, com destacado potencial endofórico. Desse modo, tais itens desempenham 

significativo papel no estabelecimento da coerência e da coesão textual, atuando na ativação, 

retomada e encerramento do tópico discursivo. Os dados do corpus mostraram também que o 

sistema pronominal demonstrativo presente no PA e continuado no PCl, encontra-se em 

variação, configurando-se ora binário, num esquema [este/esse : aquele], em que as formas 

este/esse variam assumindo tanto a 1ª. quanto a 2ª. pessoas do discurso; ora ternário, num 

esquema [este : esse : aquele], em que este ocupa a posição de 1ª. pessoa, esse, a de 2ª. pessoa 

e aquele, a de 3ª. pessoa. Identificou-se, na referida amostra, relativa predominância do 

primeiro sistema sobre o segundo, o que não pode ser tomado, no entanto, como elemento 

para a afirmação generalizada de que no PA e no PCl, como um todo, o sistema pronominal 

demonstrativo se configuraria binário, sendo necessário, portanto, abarcar amostragem maior 

de textos desses períodos, a fim de investigar ainda mais essa questão. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Demonstrativos. Funcionalismo. Referenciação.  Forici- 

                          dade. Português Arcaico e Português Clássico. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work approaches the uses and functioning of the changeable and unchangeable 

demonstrative pronoun in the Archaic Period (AP) and Classic Period (CP) of the Portuguese 

Language, based on the corpus, and under a functionalistic approach, the Foro Real, by 

Afonso X, from XIII century, the Flos Sanctorum, from XIV century, the Diálogos de São 

Gregório, from XIV century – AP – e as Cartas da Baía and Cartas do Maranhão, from 

XVII century – to CP -, The biggest goal is to identify the uses and the functional aspects of 

the determinative demonstratives in the related periods of stages of Portuguese It’s still 

searched which system of these pronouns, binary of ternary, it prevailed in the phases archaic 

and classic of this language; and to value the behavior and the productivity of the inventory of 

the changeable and invariable forms of the demonstratives in the corpus under analysis, taking 

itself in consideration the properties demonstrative and anaphoric that they possess. The 

analysis and interpretation of date are based on Functionalism with Linguistics Textual 

contributions to, in order to better address issues related to the functioning of the statements in 

proceedings / referencing properties and anaphoric. For this purpose, a set of considerations 

were taken as the theoretical north and underpinning to the present study, such as, among 

others, Halliday and Hasan (1976, 1978). Câmara (1970, 1971, 1975, 1977, 1980) Koch 

(1990, 2004, 2005) Givon (1991, 1995), and Apothéloz Chanet (2003), Snow (2000, 2006, 

2007), Marine (2004, 2009), Castillo (1993, 2006, 2007, 2010) and Cambrai (2008, 2009, 

2010). Methodologically, the purpose is: (a) a presentation of the statements of the historical 

background of classical Latin to Portuguese, (b) an explanation of the relationship between 

deictic, anaphoric and demonstrative pronouns, (c) to resume some studies on the pronominal 

system of statements, so we can support the determination of which was the system of these 

items – if binary or ternary - in use or in prevalence, based on the texts that are part of the 

corpus, the AP and CP (d) a survey of the forms and frequency of the use of demonstrative 

pronouns in the corpus, (e)  an analysis of the semantic-functional value in these items in a 

nuclear or marginal position in SN; and (f) a comparison, from texts selected for this research, 

of the use and operation of demonstration items in AP and CP. The results allow to indicate 

that in this period, the demonstrative pronouns fulfill not only the functions known and 

preached by the grammar rules, but also the role of elements referrers and anaphoric with 

relevant potential endophoric. Thus, these items represents a significant role in establishing 

textual coherence and cohesion, acting in the activation, resumption and termination of the 

topic of discourse. The corpus data also showed that the system demonstrative pronoun 

present in the AP and continued in the CP, is in change, becoming sometimes binary, in a 

scheme [este/esse: aquele] with the model este/esse assuming this range both the first and the 

second people’s speech, sometimes ternary, a scheme [este/esse: aquele], where este holds the 

position of a first person; esse, the second person and aquele the third person. It was identified 

in this sample, relative dominance of the first system on the second, which can not be taken, 

however, as an element to the widespread assertion that the AP and CP as a whole, the 

demonstrative pronoun’s system would be binary, is therefore necessary, to cover larger 

sample of texts of those periods in order to further investigate this issue. 

Keywords: Portuguese. Demonstrative. Functionalism. Referral. Anaphoric. Archaic and 

Classical Portuguese. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
“[...] é na língua que se manifestam os traços mais profundos do que somos, de 

como pensamos o mundo, de como nos dirigimos ao outro. [...] Teorias linguísticas 

há muitas. Mas faz falta uma teoria que postule a língua em seu dinamismo, como 

um conjunto articulado de processos. [...]. Quando falamos ou escrevemos, uma 

intensa atividade é desencadeada em nossas mentes. Isso ocorre com enorme rapidez 

[...]. Reconheço que ainda é impossível descrever todos os movimentos mentais 

envolvidos na atividade linguística. Mas não há dúvidas de que em cada som 

emitido, em cada sinal gráfico lançado ao papel, toma corpo um enorme 

conhecimento linguístico que foi ativado, permitindo o milagre da compreensão 

mútua por meio de tão poucos sons e letras, e de tão escassas palavras e construções. 

(CASTILHO, 2010, p. 31-32). 

 

 

Os estudos de elementos das classes gramaticais e de fenômenos da língua portuguesa 

vêm se intensificando nas últimas décadas. Muitos têm sido os contributos das mais distintas 

correntes teóricas, afiliadas à Linguística ou a ela coadunadas pelo propósito de 

operacionalizar, articuladamente, investigações mais amplas sobre os aspectos e as 

manifestações pertencentes ao universo da linguagem, seja no plano sincrônico, seja no 

diacrônico, ou mesmo englobando a ambos, num direcionamento pancrônico.  

A Linguística Histórica – na investigação das origens e das mudanças sofridas pelos 

itens gramaticais de uma determinada língua –, o Funcionalismo – na atividade de 

perscrutação incisiva dos itens gramaticais, num plano de trabalho que ultrapassa a própria 

fronteira, os próprios limites da sentença, contemplando os correlatos discursivos e 

semânticos dos itens de uma língua –, os aportes sobre a dêixis, a foricidade e o esteio na 

Linguística Textual – notadamente no terreno da Referenciação – muito têm contribuído, na 

oferta de instrumentos metodológicos essenciais ao pesquisador desse sistema tão complexo e 

dinâmico que é a linguagem humana. 

Valendo-se da análise de corpus extraído do Português Arcaico e do Clássico, que 

culminou com a Dissertação de Mestrado intitulada Os usos dos artigos definidos e 

indefinidos nos séculos XIII, XIV e XVII: um estudo na perspectiva funcionalista, Lins (2009) 

realizou uma investigação sobre a frequência, os usos, os aspectos sintáticos, semânticos e o 

papel funcional dos artigos nessas sincronias, enfocando a colaboração desses itens no plano 

da coerência e da coesão textual. O trabalho dissertativo tomou, por contraponto, as 

disposições prescritas pela gramática normativa e, por suporte, as bases teóricas do 

Funcionalismo, da Gramaticalização e da Referenciação. Concluiu-se, entre outros pontos, 

que: (a) a gramaticalização dos artigos deu-se em momento anterior à fase arcaica do 

português; (b) a maioria das formas gráficas encontradas dos artigos no Período Arcaico (PA) 
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continuam no Clássico (PCl); (c) os artigos apresentam as mesmas atribuições funcionais nas 

duas fases abarcadas pelas análises, definindo ou indefinido o SN e ainda determinando-o 

referencialmente, de modo endofórico e/ou exofórico, com propensão para as operações 

anafóricas diretas; e (d) os artigos, assim como os pronomes demonstrativos, enquanto 

determinantes do SN, desempenham papel imprescindível para assegurar os princípios de 

coerência e coesão textuais, notadamente por seu valor referenciativo. 

Diante dessa tela e dado o convite à submissão e consequente aprovação no processo 

de transferência – via seleção interna do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, 

do Instituto de Letras da UFBA –, do Mestrado para o Doutorado, e uma vez contemplada a 

abordagem dos artigos, itens que, conforme Martins (2001), ao lado dos demonstrativos, 

integram o grupo dos determinantes no português, buscou-se dar continuidade à pesquisa 

desenvolvida no Mestrado, ampliando a abordagem funcionalista para os usos e 

funcionamento dos pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis.  

O presente trabalho de doutoramento elege, portanto, os demonstrativos como objeto 

de estudo, e por corpus algumas obras pertencentes à documentação remanescente do Período 

Arcaico – o Foro Real (séc. XIII), o Flos Sanctorum (séc. XIV) e os Diálogos de São 

Gregório (séc. XIV) – e o do Período Clássico do português – as Cartas da Baía e as Cartas 

do Maranhão (séc. XVII).  

De fato, nos lexemas e nas estruturas sintáticas de enunciados em Língua Portuguesa, 

embora não satisfatoriamente explorado pela tradição gramatical, o grupo dos determinantes – 

sobretudo os pronomes demonstrativos – tem se constituído, nos últimos anos, objeto de 

pesquisa por parte de estudiosos de diversos ramos teóricos. Tais autores reconhecem a 

importância semântica e o valor que esses itens possuem, tanto na posição margeante quanto 

na de núcleo do sintagma nominal (SN), bem como a influência que exercem na 

compreensão, organização e no estabelecimento/manutenção da coerência, da coesão e da 

progressão informativa nos enunciados orais e escritos em português. 

A tradição gramatical considera os demonstrativos como um conjunto de pronomes 

cuja função é “marcar a posição espacial de um elemento qualquer em relação a uma das três 

pessoas do discurso” (SAVIOLI, 2002, p. 301), também a posição no tempo e, no interior do 

discurso; servem ainda “para fazer referência ao que já foi dito e ao que se vai dizer”. 

(CUNHA E CINTRA,1997, p. 332-333). Algumas gramáticas normativas, como a de Cunha e 

Cintra, a de Bechara (2006) e a de Faraco e Moura (1998), fazem menção à propriedade 

referencial dos demonstrativos, mas não destinam a estes elementos uma atenção maior, senão 

a já devida pela tradição gramatical que, assim como faz com os artigos, aloca os 
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demonstrativos na categoria dos termos acessórios da oração. Entretanto, ao contrário do 

artigo, que ocupa posição fixa no SN, os demonstrativos têm, a depender da relação com os 

demais constituintes no SN, maior poder de deslocamento no interior dessa estrutura, podendo 

inclusive exercer, como já mencionado, a função nuclear no SN. 

Comungando com os modernos estudos linguísticos sobre os determinantes, acredita-

se aqui que os demonstrativos, contrariando a idéia apregoada/disseminada pelas gramáticas 

normativas, possuem valor semântico-funcional que os faz ultrapassar os limites categoriais 

impostos pela clássica tipologização gramatical. Esses pronomes não se encaixam, sob esse 

viés, por inteiro, em virtude de suas propriedades dêitica e fórica, no grupo dos elementos 

rotulados de “acessórios da oração”.  

 Nesse plano, a presente pesquisa, assentada nas bases do Funcionalismo com aportes 

na Linguística Textual, tem por escopo maior analisar os usos e o funcionamento dos 

pronomes demonstrativos em textos do Português Arcaico e do Português Clássico, 

confrontando os aspectos formais e funcionais desses itens, nessas duas fases da língua. 

Busca-se, ainda, identificar o sistema pronominal dos demonstrativos (binário ou ternário) a 

prevalecer nesses períodos do português, e aferir o comportamento e a produtividade do 

inventário das formas desses pronomes no corpus sob análise, atentando-se para as 

propriedades dêitica e fórica de que esses itens são dotados. 

Pontue-se que a orientação funcionalista que se procura dar ao trabalho em questão, 

como bem lembra Barreto (1999, p. 19), leva em conta, sobretudo, o reconhecimento da 

existência de normas que regem a própria constituição e configuração “das expressões 

linguísticas”. Fatores semânticos, discursivos e pragmáticos são tomados como norteadores, a 

fim de melhor abarcar as análises pretendidas.  

A fundamentação teórica e todo o quadro de análise e interpretação dos dados que aqui 

se apresenta tem por esteio a leitura e o diálogo com as pesquisas e produções de um conjunto 

de estudiosos, a exemplo, dentre outros, de: Halliday e Hasan (1976, 1978), Câmara Jr. (1976, 

1981), Mattos e Silva (1971, 1989, 2001, 2003), Koch (1990, 2004, 2005), Givón (1991, 

1995), Barreto (1999), Marcuschi (1998, 2003), Apothéloz e Chanet (2003), Neves (2000, 

2006, 2007), Perini (2003, 2006), Roncarati (2003, 2009), Marine (2004, 2009), Castilho 

(1993, 2006, 2007, 2010) e Cambraia (2008, 2009, 2010). 

Para empreender o estudo dos pronomes demonstrativos em suas formas variáveis e 

invariáveis, organizou-se a presente pesquisa em sete capítulos, conforme se especifica: (1) 

Metodologia; (2) Caracterização do corpus; (3) Os pronomes: por tradição, uma das classes 

de palavras?; (4) O percurso histórico dos pronomes demonstrativos; (5) Os demonstrativos 
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nas discussões teóricas: um recorte nos séculos XIX, XX e XXI; (6) Por um aporte 

funcionalista; e (7) Análise e discussão dos dados. A seguir são relacionados cada um deles. O 

fechamento do trabalho se dá com as Considerações Finais. 

No capítulo (1), Metodologia, apresentam-se a problemática, os objetivos gerais e 

específicos e as hipóteses que conduzem e sob as quais se orienta o presente trabalho de 

doutoramento; elencam-se o rol de fatores que preponderaram na escolha do corpus, o 

tratamento dado a ele, o conjunto de procedimentos linguísticos abarcados dos pronomes 

demonstrativos; e os princípios adotados para a organização e apresentação do trabalho. 

No capítulo (2), Caracterização do corpus, disponibiliza-se um quadro completo com 

as informações necessárias sobre cada um dos textos que compõem o corpus; mostram-se as 

particularidades desses textos e dispondo-os de acordo com o período do português ao qual 

pertencem. Assim, têm-se, de um lado, os textos selecionados para o Português Arcaico e, do 

outro, os escolhidos para representar o Português Clássico; os textos recebem também uma 

classificação que toma por fundamento ou base o gênero ou o tipo de discurso a que 

pertencem ou se veicula.  

No capítulo (3), Os pronomes: por tradição, uma das classes de palavras?, situam-se 

os pronomes desde a discussão a respeito do local que esses elementos deveriam/poderiam 

ocupar, enquanto uma das partes do discurso, no modelo grego e na vertente latina; dá-se 

ênfase, em seguida, ao levantamento descritivo do percurso dos demonstrativos em algumas 

gramáticas portuguesas do século XVI ao XIX, numa abordagem das disposições encetadas 

pelos primeiros gramáticos da língua portuguesa sobre esses itens; ao final, traça-se uma 

análise dessas considerações, naquilo que de mais significativo apresentam. 

No capítulo (4), O percurso histórico dos pronomes demonstrativos, contemplam-se 

os demonstrativos no Latim Clássico e no Vulgar, detalhando seu sistema; discute-se se os 

demonstrativos seriam ou não uma espécie de universal linguístico; por fim, mostra-se o 

sistema pronominal dos demonstrativos no Português Arcaico e no Português Clássico, com a 

intenção de melhor situar o corpus selecionado para o trabalho e subsidiar a análise dos dados 

nesta pesquisa.   

No capítulo (5), Os demonstrativos nas discussões teóricas: um recorte nos séculos 

XIX, XX e XXI, dispõem-se algumas postulações importantes de trabalhos de estudiosos sobre 

o sistema pronominal dos demonstrativos, sobretudo, no Português Brasileiro e no Português 

Europeu; apresentam-se alguns posicionamentos a respeito do comportamento do sistema dos 

demonstrativos, se binário ou ternário, nessas duas instâncias; e, por fim, discute-se o estatuto 
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categorial dos demonstrativos e a questão da variação desses itens no Português Brasileiro, 

concluindo-se com um painel geral dos pontos essenciais sobre essa última temática.  

No capítulo (6), Por um aporte funcionalista, faz-se um recorte sobre o 

Funcionalismo, abordando-se sua conceituação e alguns de seus pressupostos; tomam-se 

ainda alguns de seus representantes, como Halliday e Hasan (1976, 1978), Givón (1991, 

1995) e Dik (1980), nas abordagens que traçam sobre os demonstrativos; ainda na base 

funcional, operam-se, de modo coadunado com a Linguística Textual, aportes referentes à 

Referenciação e à Foricidade. 

No capítulo (7), Análise e discussão dos dados, apresentam-se as análises e a 

interpretação dos dados extraídos do corpus, evidenciando os usos e o funcionamento dos 

pronomes demonstrativos no Português Arcaico e no Português Clássico, bem como o sistema 

desses determinantes que se presentifica nas duas sincronias em questão. 

Fecha-se o trabalho com as Considerações finais, uma síntese geral em que se 

retomam os resultados a que as análises conduzem, advindos de toda a observação sobre as 

ocorrências, a utilização e a funcionalidade dos pronomes demonstrativos, a partir do corpus 

da pesquisa, no intuito de ajudar na compreensão mais substancial do comportamento desses 

itens pronominais nas sincronias contempladas.  
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1   METODOLOGIA 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo proporcionar o conhecimento e consequente 

apresentação do corpus de que se serve o trabalho em questão. Adianta-se que a metodologia 

aplicada nas análises dos dados extraídos desse corpus é embasada em algumas das 

preceptivas do Funcionalismo e da Linguística Textual, notadamente numa conjugação de 

modelos que subsidiam tanto a construção da amostra quanto o levantamento e a interpretação 

dos próprios dados. O trabalho atua em duas sincronias prioritariamente: no Português 

Arcaico e no Português Clássico. Em alguns momentos, no entanto, seguindo o Princípio 

Uniformitarista, no que postula Mattos e Silva (2005) – voltada para o Português Brasileiro –, 

decerto numa releitura de Labov (1994) – de se valer do entendimento de fenômenos 

linguísticos do presente para interpretar os do passado de uma língua
1
 –, fazem-se alguns 

aportes diacrônicos, a fim de melhor subsidiar as discussões sobre os usos e o funcionamento 

dos pronomes demonstrativos nas sincronias destacadas. 

A seguir, expõem-se as motivações preponderantes na constituição do corpus, o 

tratamento que a ele se destina, seguindo-se dos princípios adotados e da caracterização plena 

do elenco documental que o compõe.  

 

 

1.1   A ESCOLHA DO CORPUS 

 

 

Os documentos que constituem o corpus desta pesquisa e que mais adiante serão 

caracterizados pertencem a duas sincronias: (a) Português Arcaico, especificamente aos 

séculos XIII e XIV; e (b) Português Clássico
2
, notadamente ao século XVII. 

                                                 
1
 Nas palavras de Mattos e Silva (2006), para uma “[...] compreensão histórica do português brasileiro em sua 

globalidade [...] partindo de fatos e dados do presente para entrever o passado e interpretando fatores históricos 

do passado para interpretar o presente. (p. 225). 
2
 Adota-se neste trabalho a periodização da língua portuguesa segundo as preceptivas de Castro (1991), por isso 

a opção, seguindo esse autor, pela designação Português Clássico, e não Moderno, como preferem outros autores 

e estudiosos.  Castro (1988, p. 12) define que dos séculos XVI ao XVIII se compreenderia a fase da língua 

portuguesa com localização entre seu estágio arcaico e o contemporâneo, ou seja, fase do Português Clássico, 

outrossim denominado por outros autores de Português Moderno. Nessa perspectiva, do século XIX até os dias 

atuais, ter-se-ia, de fato, o português dito coetâneo. Para Castro (1991, p. 243-244) o Português Clássico é a 

etapa em que a língua se “aproxima da Idade moderna, estabiliza as suas estruturas, estabelece novos aspectos 

culturais, se expande fora da Europa, ao mesmo tempo em que se inicia uma reflexão linguística em português 

sobre o português”. A impressão da Grammatica da lingoagem portuguesa, de Fernão de Oliveria, em 1536, que 

simboliza o “início da reflexão metalinguística que, em Portugal, passou a ter por objecto a língua nacional” 

(Idem) é promovida por Castro como o “primeiro testemunho da língua na sua fase clássica”. 

 



27 

 

A pesquisa concentrou-se, inicialmente, no período arcaico da língua portuguesa, 

momento em que havia a “ausência de um controle gramatical normativo [...] que faz com que 

a variação seja constante” (MATTOS E SILVA, 2001, p. 39), por conseguinte abarca um 

estágio da língua marcado pela inexistência de prescrições ou de regras estabelecidas 

gramaticalmente; e na segunda metade do período clássico do português, como prefere Castro 

(1991, p. 243), em que já se têm as bases para uma escrita normatizada desse idioma.  O 

arcaico e o clássico são dois períodos bastante significativos quando se pensa em língua. Por 

isso, nada melhor do que se debruçar sobre alguns documentos remanescentes dessas fases do 

português para neles identificar e analisar os usos e o funcionamento dos pronomes 

demonstrativos, e, por conseguinte, o próprio sistema desses itens. 

Para o Português Arcaico foram analisados: o Foro Real, de Afonso X, século XIII, 

editado por Ferreira (1987); o Flos Sanctorum; e os Diálogos de São Gregório
3
, ambos do 

século XIV, estes dois últimos editados – o primeiro em 2003 e o outro em 2008 – por 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho. O Foro Real compreende um documento não-

literário que, pelo seu caráter legalista, é considerado uma importante fonte de conhecimento 

do dialeto jurídico. Os dois outros textos configuram-se marcadamente pelo caráter religioso 

doutrinário.  

No caso do Foro Real, um dado há que se acrescentar: apesar de ser um livro de leis, o 

primeiro dos quatro livros que o compõem trata, inicialmente, dos direitos e das coisas da 

Igreja Católica, escritos parafraseando orações e fórmulas tradicionais do missal romano 

católico, o que o aproxima bastante dos textos do Flos Sanctorum e dos Diálogos de São 

Gregório pelo viés do discurso religioso. De maneira específica, o Flos Sanctorum exara-se 

sobre o plano textual religioso-hagiográfico
4
, portanto no seio da hagiografia católica 

medieval; e os Diálogos de São Gregório configuram-se como texto pragmático, reúne tanto 

histórias miraculosas de cristãos, religiosos e santos da Igreja, portanto, em parte, no esteio 

hagiográfico, além de relatos dos embates contra as heresias contrárias à doutrina da Igreja, e 

ainda explanações teológicas que fundamentam alguns pontos da fé cristã, uma espécie de 

texto notadamente de fulcro catequético. Como se percebe, os três documentos estão unidos 

pelo viés religioso. 

                                                 
3
 Texto contido no Manuscrito da Livraria Alcobacense 522, editado por Américo Venâncio Lopes Machado 

Filho no plano do Programa de Pós-doutoramento que desenvolveu, em 2006, na Universidade de Coimbra. 
4
 Os textos hagiográficos em questão registram histórias milagrosas relacionadas com feitos fantásticos, a 

exemplo dos casos de ressurreição de mortos, multiplicação de alimentos e eventos atribuídos à ação divina, a 

partir de personagens humildes e santas, ligadas à vida monástica, ou, mesmo, ao homem comum. 
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Os textos selecionados do Português Clássico para integrar as análises são de caráter 

epistográfico
5
: as Cartas do Maranhão e as Cartas da Baía, escritas pelo Padre Antonio 

Vieira, entre junho de 1651 e junho de 1661, no caso das primeiras; e de maio de 1682 a julho 

de 1697, no caso das demais, portanto nos fins do século XVII. Um conjunto de 151 missivas 

– 40 cartas maranhenses e 111 cartas baianas –, presentes no segundo tomo dos três editados 

por J. Lúcio de Azevedo e publicados em Lisboa, pela Imprensa Nacional em 1971. 

Quanto aos três documentos remanentes do Português Arcaico que integram o corpus 

desta pesquisa, aproximam-se, em verdade, pela temática disposta no primeiro livro de cada 

uma dessas obras. Importante dizer que a escolha destas não se deve apenas ao caráter 

hagiográfico, à nuance da “tradição discursiva” (KABATEK, 2006) de fundo religioso, mas à 

riqueza do aspecto doutrinário, à sutileza da matiz teológica e, mais importante: à 

argumentação de base, algumas vezes retoricista, na qual se inserem e, ainda, ao valor 

histórico que esses testemunhos escritos representam.  

Sob esse cariz, os textos articulam entre si princípios reconhecidamente teológicos, 

políticos, religiosos e morais bastante sugestivos e, portanto, de certo modo, persuasivos. 

Enquanto no Foro Real a palavra de ordem é respeitar as leis e manter a obediência a Deus na 

pessoa da Igreja, no Flos Sanctorum tem-se o convite à crença no Filho de Deus, pela força do 

exemplo da vida austera e ilibada dos santos católicos. Nos Diálogos de S. Gregório, o retrato 

não é tão diferente, desde que resguardadas as finalidades e os propósitos cabíveis a cada 

documento. Nele, valendo-se do diálogo entre Gregório Magno e o seu curioso e persistente 

diácono Pedro, tem-se uma verdadeira aula de catecismo com todo o suporte teológico e 

filosófico que se requer ao cristão, num ensaio ou mostra da pedagogia doutrinária da Igreja 

do século XIV.  

Nas Cartas do Maranhão e nas Cartas da Baía, por sua vez, uma autêntica aula sobre 

os problemas regionais brasileiros se apresenta, num plano repleto de realismo, recheado de 

forte “senso prático e humanitário” (BARRETO, 1999, p. 41). Há, ainda nelas, descrições da 

fauna, do modo de vida e das relações dos indígenas com os europeus, num registro do 

comportamento, dos conflitos, das disparidades, injustiças, contradições políticas e sociais 

que marcam a sociedade brasileira daquele momento.  

                                                 
5
 Conforme dispõe Massaud Moisés (2008, p.132). 
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Para fins de registro, dada a importância do diálogo que estabelecem entre si, 

processa-se adiante a elencação dos títulos do primeiro Códice
6
 correspondente a cada 

documento, obedecendo-se à ordem em que se apresentam. 

 

1. O Livro I do Foro Real compõe-se de doze títulos: I – Titulo da Sancta Trijdade e da 

fe catholica; II – Titulo da guarda del rey; III – Titulo da guarda dos filhos del rey; IV 

– Titulo dos que nõ obedeecẽ ao mandamento del rey; V – Titulo da guarda das 

cousas de Sancta Ygreia; VI – Titulo das leys e dos seus stabelicimẽtos; VII – Titulo 

do officio dos alcaldes; VIII – Titulo dos scriuães publicos; IX – Titulo dos vozeyros; 

X – Titulo dos possõeyros; XI – Titulo dos preytos que deuẽ a ualer ou nõ. VIII – lex; 

e XII - Titulo do officio das cousas que son en contenda.  

 

2. O Códice A do Flos Sanctorum, no que diz respeito à edição interpretativa 

desenvolvida por Machado Filho (2003), possui quinze títulos, a saber
7
: I – {F13rC1}; 

II – Do moesteiro de sancto Isidro; III – Vida de sam Serapiom monge; IV – Vida de 

sancto Apollonio monge; V – Vida de sam Dyoscoro; VI – Dos moesteyros de Nitrea; 

VII – Vida de sã Macario do Egipto; VIII – Miragre; IX – Miragre; X – Outro 

Miragre; XI – Miragre; XII – Como sam Fruytoso moveu de Servilha por ir a Cadiz; 

XIII – Como sancta Beenta Virgem foy juygada com seu esposo; XIV – Da morte de 

sancta Bẽẽta; XV – Aqui se começa a vida de sancta Paava.  

 

3. O Livro I dos Diálogos de S. Gregório, marcadamente hagiográfico, compõe-se de 

trinta e seis títulos ou capítulos, na seguinte ordem: I – Das preguntas quefazia Pedro 

creligo dauangelho. e das respostas quelhe daua sã gregorio; II – Dhũũ exenplo que 

contou sam gregorio . do honrrado abbade do moesteiro defundes; III – De libertino . 

como seendo presente . nõ foy derribado do caualo; IV – Deste libertino como seendo 

presente . nõ foy achado; V – Como libertino ressuzitou hũũ morto; VI – da paciência 

de libertino . que ouue aseu abbade; VII – Do mõie ortelam . que mandou aaserpente 

                                                 
6
 Machado Filho (2003, p. xxxv) prefere a designação Caderno, reservando o termo Códice para o documento 

como um todo. 
7
 Todos os títulos presentes na edição interpretativa do Flos Sanctorum foram propostos por Machado Filho 

(2003, v. 2). Na verdade, dizem respeito à frase inicial de cada narrativa contida nesse documento. A edição 

paleográfica deste mesmo documento, realizada por esse estudioso, não consta de títulos. Registre-se que, na 

edição interpretativa, o códice A inicia-se em texto corrente, provavelmente no meio da narração de fatos da vida 

de sam Panuço, o que fez com que Machado Filho não propusesse título para esta parte inicial do documento. O 

Códice A, também, segundo acredita Machado Filho, era formado por doze fólios, dos quais seis estão faltantes. 

O símbolo de que esse estudioso se valeu para marcar o fólio treze – {F13rC1} (leia-se: fólio 13, reto, coluna 1) 

– foi aqui utilizado como indicador dessa primeira parte, embora não constitua título. 
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que guardasse as couues; VIII – Do abbade equicio . em que modo se uiu crstar ao 

angio; IX – Debassilio magico . como ueeo ao abbade equicio . ẽauito demõie; X – do 

demonyo que entrou na uirgẽ que mordeo aalfaça; XI – Como o abbade equicio ouue 

Le cença pera preegar; XII – Do abito e custumes do abbade equicio; XIII – Como 

opapa . mandou ao abbade equicio que ueesse arroma; XIV – Da arca eu foy posta 

sobre oseu sepulcro; XV– Como ospiritu maligno . tomou os lonbardos. e liurou os 

mõies . por honrra deste equicio; XVI – De costantino mansionaryo . como acendeo 

as alanpadas que estauã cheas daugua; XVII – Como este costancio recebeo hũũ 

rustico queo desprecou; XVIII – Como obispo marcelino foy posto contra ofogo . 

elogo foy apagado; XIX – De nounosso preposto no moesteiro . no mõte aque 

chamam sorachis . como reuolueo apedra; XX – Como este nõnosso . restituiu . e deu 

sãã . aalanpada quebrada; XXI – Como creceo oazeite no oficio deste Nõnosso; XXII 

– Como anastasyo . e outros sete fraires forom chamados; XXIII – Como obispo 

bonifacio partiu oujn ho per muitos uassos e creceo ; XXIV – Como este bispo 

bonifacio disse que auja demorrer oque tangia osigno ; XXV – Como obispo 

bonifacio destrebuio opreco do caualo per os pobres; XXVI – Como obispo bonifacio 

em cheo o uasso deuinho aos godos; XXVII – Como este bispo fez fogir alagarta e 

plaga da orta; XXVIII – Como este bonyfacio . furtou otrigo do celeiro de sua madre 

. e odeu aos poures . e depois per sua oracom foy cheeo ; XXIX – Como este 

bonifacio matou a rrapossa; XXX – Como obispo furtuna do liurou hũa matrona do 

diabo; XXXI– Como este bispo liurou hũũ homẽ do diaboo . e odemo meteu depois 

hũũ seu filho no fogo; XXXII – Como este furtunado deu sãão hũũ homẽ cego . ehũũ 

seu caualo; XXXIII – Como este furtunado liurou . os mocos depoder dos godos; 

XXXIV – Como este fortunado ressuzitou marcello; XXXV – Como martírio fez 

osinal da cruz no pam desoo borralho; e XXXVI – Como ocreligo seuero ressuzitou . 

hũũ padre famille. 

 

O conjunto das cartas de padre Antônio Vieira é identificado, na edição consultada, 

por numeração romana em letras maiúsculas, seguidas, abaixo, do destinatário e da data, esta 

na formatação ano, mês e dia. Aqui, prefere-se apresentá-las sem a datação, mas respeitando a 

ordem cronológica da escritura, para fins de exibição objetiva e mais organizada. Dessa 

forma, têm-se:  
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(a) As Cartas do Maranhão: Carta LIII – Ao Padre Nuno da Cunha; Carta LIV – A Pedro 

Fernandes Monteiro; Carta LV – Ao padre provincial do Brasil; Carta LVI – Ao príncipe D. 

Teodósio; Carta LVII – Ao Padre André Fernandes; Carta LVIII – Ao Padre Francisco de 

Avelar; Carta LIX – Ao Padre André Fernandes; Carta LX – Ao príncipe D. Teodósio; Carta 

LXI – Ao Padre Francisco de Morais; Carta LXII – Ao rei D. João V; Carta LXIV – Ao 

provincial do Brasil; Carta LXV – Ao padre provincial do Brasil; Carta LXVI – Ao padre 

provincial do Brasil; Carta LXVII – Ao Rei D. João IV; Carta LXVIII – Ao Rei D. João IV; 

Carta LXIX – Ao Rei D. João IV; Carta LXX – Ao procurador da Província do Brasil; Carta 

LXXI – A um padre da Companhia de Jesus; Carta LXXII – Ao Rei D. João IV; Carta 

LXXIII – Ao Rei João IV; Carta LXX1V – Ao Rei João IV; Carta LXXV – A Pedro Vieira da 

Silva; Carta LXXVI – Ao Padre André Fernandes; Carta LXX VII – Ao Rei D. Afonso VI; 

Carta LXXVIII – Ao Padre André Fernandes; Carta LXXIX – A um padre; Carta LXXX – A 

um padre provincial do Brasil; Carta LXXXI – A Rainha D. Luisa; Carta LXXXII – A um 

fidalgo do Conselho Ultramarino; Carta LXXXIII – Ao Padre André Fernandes; Carta 

LXXXIV – Ao Padre André Fernandes; Carta LXXXV – Ao Padre André Fernandes; Carta 

LXXXVI – Ao Rei D. Afonso VI; Carta LXXX VII – Ao Rei D. Afonso VI; Carta 

LXXXVIII – Ao Padre André Fernandes; Carta LXXXIX – Ao Padre Manuel Luís; Carta XC 

– Ao índio Guaquaiba ou Lopo de Sousa; Carta XCI – À Câmara do Pará; Carta XCII – Ao 

Rei D. Afonso VI; Carta XCIII – Aos Padres Pedro Pedrosa e Gonçalo Veras;  

 

(b) As Cartas da Baía: Carta CLXXIX – Ao duque de Cadaval; Carta CLXXX – Ao marquês 

de Gouveia; Carta CLXXXI – Ao arcebispo de calcedónia; Carta CLXXXII – Ao arcebispo 

da Baía; Carta CLXXXIII – Ao cônego Francisco Barreto; Carta CLXXXIV – Ao marquês 

de Gouveia; Carta CLXXXV – Ao duque de Cadaval; Carta CLXXXVI – A Roque da Costa 

Barreto; Carta CLXXXVII – Ao marquês de Gouveia; Carta CLXXXVIII – A Roque da 

Costa Barreto; Carta CLXXXIX – Ao cônego Francisco Barreto; Carta CXC – Ao duque de 

Cadaval;  Carta CXCI – Ao marquês de Gouveia; Carta CXCII – A Roque da Costa Barreto; 

Carta CXCIII – Ao conde de Castanheira; Carta CXCIV – A Cristóvão de Almada; Carta 

CXCV – Ao marquês de Gouveia; Carta CXCVI – Ao marquês de Gouveia; Carta CXCVII – 

A Diogo Marchão Temudo; Carta CXCIX – A Antonio Pais de Sande; Carta CC – A 

Cristóvão de Almada; Carta CCI – Ao cônego Francisco Barreto; Carta CCII – Ao duque do 

Cadaval; Carta CCIII – Ao marquês de Gouveia; Carta CCIV – A Diogo Marchão Temudo; 

Carta CCV – Ao duque do Cadaval; Carta CCVI – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCVII – 

Ao duque do Cadaval; Carta CCVIII– Ao conde de Castanheira; Carta CCIX – A Cristóvão 
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de Almada; Carta CCX– A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXI – Ao duque do Cadaval; 

Carta CCXII– A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXIII – Ao conde de Castanheira; Carta 

CCXIV– A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXV – A Cristóvão de Almada; Carta CCXVI– 

A Roque da Costa Barreto; Carta CCXVII – A um fidalgo; Carta CCXVIII – A Diogo 

Marchão Temudo; Carta CCXIX – Ao conde de Castelo Melhor; Carta CCXX – A Antonio 

Lopes Boaventura; Carta CCXXI – A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCXXII – A Diogo 

Marchão Temudo; Carta CCXXIII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXXIV – Ao conde 

de Castanheira; Carta CCXXV – Ao duque de Cadaval; Carta CCXXVI – Ao padre António 

Maria Bonucci; Carta CCXXVII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXXVIII – Ao conde 

da Ericeia; Carta CCXXIX – Ao bispo de Pernambuco; Carta CCXXX – Ao conde da 

Ericeia; Carta CCXXXI – A António Luís Coutinho; Carta CCXXXII – Ao conde de 

Castanheira; Carta CCXXXIII – A Cristóvão de Almada; Carta CCXXXIV – A Sebastião de 

Matos e Sousa; Carta CCXXXV – A Roque da Costa Barreto; Carta CCXXXVI – Ao duque 

do Cadaval; Carta CCXXXVII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCXXXVIII – Ao padre 

Leopoldo Fuess; Carta CCXXXIX – Ao cardeal D. Veríssimo de Lencastre; Carta CCXL – 

Ao duque do Cadaval; Carta CCXLI – A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCXLII – A 

Cristóvão de Almada; Carta CCXLIII – Ao conde de Castanheira; Carta CCXLIV – A Pedro 

de Melo; Carta CCXLV – Ao conde de Castelo Melhor; Carta CCXLVI – Ao cônego 

Francisco Barreto; Carta CCXLVII – Ao marquês de Alegrete; Carta CCXLVIII – A Diogo 

Marchão Temudo; Carta CCXLIX – Ao padre provincial do Carmo; Carta CCL – A Sebastião 

de Matos e Sousa; Carta CCLI – Ao rei D. Pedro II; Carta CCLII – A Francisco de Brito 

Freire; Carta CCLIII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCLIV – Ao padre Manuel Dias; 

Carta CCLV – Ao marquês das Minas; Carta CCLVI – A Roque Monteiro Paim; Carta 

CCLVII – Ao duque do Cadaval; Carta CCLVIII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCLIX 

– A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCLX – Ao conde de Castelo Melhor; Carta CCLXI – 

A Diogo Marchão Temudo; Carta CCLXII – A Cristóvão de Almada; Carta CCLXIII – A um 

fidalgo; Carta CCLXIV – A Roque da Costa Barreto; Carta CCLXV – Ao duque do Cadaval; 

Carta CCLXVI – A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCLXVII – Ao marquês das Minas; 

Carta CCLXVIII – Ao conde de Castelo Melhor; Carta CCLXIX – A Cristóvão de Almada; 

Carta CCLXX – A António Pais de Sande; Carta CCLXXI – Ao cardeal D. Veríssimo de 

Lencastre; Carta CCLXXII – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCLXXIII – Ao cônego 

Francisco Barreto; Carta CCLXXIV – A Diogo Marchão Temudo; Carta CCLXXV – A João 

Ribeiro da Costa; Carta CCLXXVI – Ao duque do Cadaval; Carta CCLXXVII – A Sebastião 

de Matos e Sousa; Carta CCLXXVIII – Circular à nobreza de Portugal; Carta CCLXXIX – 
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Ao padre Baltasar Duarte; Carta CCLXXX – A rainha D. Maria Sofia; Carta CCLXXXI – 

Ao padre Manoel Luís; Carta CCLXXXII – Ao padre Baltasar Duarte; Carta CCLXXXIII – 

A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCLXXXIV – Ao duque de Cadaval; Carta CCLXXXV 

– A rainha D. Catarina da Inglaterra; Carta CCLXXXVI – Ao padre Valentim Estancel; 

Carta CCLXXXVII – A Sebastião de Matos e Sousa; Carta CCLXXXVIII – Ao padre Manuel 

Pires; Carta CCXCI – A rainha D. Catarina de Inglaterra; Carta CCXCII – Ao duque do 

Cadaval; e Carta CCXCIII – A Sebastião de Matos e Sousa. 

 

Os textos de toda essa documentação – arcaica e clássica – são tomados em sua 

totalidade e nas considerações analíticas dispostas por seus editores. No caso dos Diálogos de 

São Gregório, levaram-se em conta também os estudos desenvolvidos por Mattos e Silva 

(1988, 1971) sobre os determinantes demonstrativos nesse documento. Há que se lembrar 

que, entre as obras que integram o corpus, existe um distanciamento temporal considerável – 

Foro Real (séc. XIII), Flos Sanctorum e os Diálogos de S. Gregório (séc. XIV), Cartas do 

Maranhão e Cartas da Baía (século XVII). Isso permitiu uma melhor avaliação interpretativa 

dos usos e funções dos pronomes demonstrativos nesses períodos. 

Após essa tela inicial dos compósitos do corpus, é mister contextualizar a 

problemática, os objetivos e as hipóteses sob os quais tem assento a presente pesquisa.  

 

1.1.1 Norteando o trabalho: problematização, objetivos e hipóteses 

 

O enquadramento dos demonstrativos como termos acessórios da oração, pela 

gramática normativa, gera a errônea compreensão de que esses itens são de importância 

secundária, quando o que se tem observado – a julgar pelo interesse crescente de 

pesquisadores como Nascentes (1965), Raposo (1973, 1964), Câmara Jr. (1976), Rodrigues 

(1978), Pontes (1978), Cid, Costa e Oliveira (1986), Pavani (1987), Roncarati (2003), Neves 

(2000, 2004, 2005, 2006, 2007), Cambraia (2010, 2007, 2008), Castilho (1978, 1993, 2007, 

2010), dentre outros – é o contrário: os demonstrativos possuem valor(es) sintático(s), 

semântico(s), funcional(is) e pragmático(s), com destaque para as propriedades dêiticas e 

fóricas com as quais marcadamente participam/atuam no processo constitutivo e na 

organização do texto e do discurso.    

Uma outra questão diz respeito ao momento, na história da língua portuguesa, em que 

o sistema dêitico dos demonstrativos teria se firmado realmente como tricotômico. As 

considerações de Teyssier (1981) apontam o século XV como data final dessa fixação, mas 
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isso carece, como bem lembra Mattos e Silva (2001), de estudos que não só revejam essa 

situação, como forneçam elementos de maior consistência para se compreender o sistema – se 

binário ou ternário – dos demonstrativos que predominava no Período Arcaico e no Clássico 

do português, o que aqui se propõe através da análise dos textos do corpus sob estudo. 

Nesse sentido, os objetivos norteadores que regem a presente pesquisa são: 

1. analisar a utilização e o funcionamento dos pronomes demonstrativos em textos do 

Português Arcaico e do Português Clássico, para um confronto e melhor 

compreensão dos aspectos formais e funcionais desses itens, nessas duas fases da 

língua portuguesa; 

2. verificar qual sistema pronominal dos demonstrativo, se binário ou ternário, 

figura/prevale, num quadro comparativo de frequência, nas fases arcaica e clássica 

do português; 

3. avaliar o comportamento e a produtividade do inventário das formas variáveis e 

invariáveis dos demonstrativos no corpus sob análise, levando-se em consideração 

as propriedades dêitica e fórica de que são dotados. 

Os pronomes demonstrativos no português possuem valores funcionais que fazem 

esses itens, presentes em todas as línguas românicas, transcender a clássica tipologização 

gramatical, não se encaixando por inteiro no grupo dos termos acessórios da oração, 

provavelmente em virtude de suas propriedades dêitica e fórica – neles veiculadas desde o 

Latim Clássico. Por sua valoração no âmbito da referencialidade e da foricidade, os 

demonstrativos exercem papel importante no estabelecimento da coerência e da coesão 

textuais.  

Quanto ao modelo, se binário ou ternário, do sistema pronominal dos demonstrativos, 

acredita-se aqui que vigora, nos séculos XIII, XIV e XVII, o sistema binário, o que se 

pretende confirmar a partir da análise e interpretação dos dados extraídos do corpus, apesar de 

os textos que o integram serem de caráter oficial e formal, o que favorece o sistema ternário –, 

numa continuidade do que já acontecia no Latim Vulgar e no Latim Tardio, com prevalência 

da oposição da primeira pessoa – este/esse – em relação à terceira pessoa – aquele –, num 

esquema [este/esse : aquele], com frequência maior do uso de esse assumindo a posição de 

primeira pessoa. A escolha de esse se deve não apenas a questões de simplificação do sistema 

pronominal, como postula Pereira (2005), ou à mínima distinção fonológica que entre este e 

esse se opera, como enceta Câmara Jr. (1976), mas, possivelmente, pelos aspectos dêitico e 

fórico que em esse parecem ainda mais intensos e recorrentes do que em este, pelo fato de, 

através da forma esse, se poder reportar, retomar e anunciar – neste último caso, no presente, 
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no passado e no futuro – elementos no discurso, além de indicar relativa proximidade da 

pessoa ou objeto de que se fala, bem como de sua posse, como observa Castilho (2010). 

No Português Arcaico e no Português Clássico, os demonstrativos encerram dupla 

capacidade referencial – endofórica e exofórica –, sendo utilizados como elementos, 

sobretudo, endofóricos e com maior produtividade das relações anafóricas sobre as 

catafóricas. Para Neves (2006), a escolha do usuário/escritor do português de se valer dos 

demonstrativos em muitos contextos em que poderia caber o artigo definido, se deve ao fato 

de que esses elementos tornariam a informação mais clara/direta a seus interlocutores quanto 

à localização ou, como prefere Neves (2007), às coordenadas – espacial, temporal e nocional
8
 

(conhecimentos gerais e específicos sobre o mundo) – precisas e imediatas dos referentes no 

texto e no discurso. 

 

 

1.1.2 Dos procedimentos linguísticos para a análise dos demonstrativos: especificação 

dos objetivos 

 

Com o escopo de se proceder à análise dos pronomes demonstrativos variáveis e 

invariáveis no corpus, foram estabelecidas algumas etapas consoante os objetivos arrolados 

em 1.1.1. Apresentam-se além de uma conceituação dos demonstrativos, de forma geral, 

algumas etapas, conforme discriminação dos objetivos que se seguem: 

 

(a) identificar e caracterizar as formas de registro ortográfico dos pronomes 

demonstrativos, conforme se apresentam nos textos que integram o corpus deste 

trabalho, a fim de registrar e quantificar sua diversidade gráfica nos períodos em que 

foram escritos;  

(b) analisar a frequência que tais formas apresentam nos textos em questão, bem como sua 

distribuição e comportamento funcional no SN, quer seja em posição sintática nuclear, 

quer na posição marginal em relação ao núcleo do SN;  

(c) classificar os demonstrativos de acordo com a posição que ocupam no SN – de 

pronome substantivo, quando substitui o nome; de pronome adjetivo, se acompanha o 

nome núcleo do SN; 

                                                 
8
 Neves (2007, p. 269) usa a expressão “conhecimentos gerais e específicos sobre o mundo”. Aqui prefere-se 

uma apropriação do termo “nocional”, nas disposições de Sousa (2003). Essa estudiosa o destina a uma das 

manifestações do emprego do “onde” e aqui o tomamos, aplicando aos demonstrativos. 
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(d) apresentar o percurso histórico dos pronomes demonstrativos do Latim Clássico ao 

Português, discorrendo sobre as mudanças sofridas por esses elementos até a entrada 

na língua portuguesa;  

(e) retomar alguns estudos sobre o sistema pronominal dos demonstrativos, para que se 

possa subsidiar qual o sistema desses itens – se binário ou ternário – em uso ou em 

prevalência, com base nos textos que compõem o corpus, nas fases arcaica e clássica 

do português; 

(f) explanar, com base em estudos de autores na vertente do Funcionalismo e da 

Linguística Textual, sobre a dêixis e a foricidade em sua atinência com os pronomes 

demonstrativos;  

(g) apresentar os valores dêiticos e endofóricos dos demonstrativos, bem como seu 

potencial de verificador de identidade, além de sua atuação em abrir, continuar e 

encerrar tópicos discursivos, conforme a proposta de Castilho (2010); 

(h) reunir os demonstrativos em quadros, gráficos, esquemas e tabelas representativas, 

para uma melhor aferição e interpretação dos dados no Período Arcaico e no Período 

Clássico da língua portuguesa, obedecendo-se aos fatores que favorecem seus usos e 

funções, com esteio, sobretudo, em Cambraia (2008, 2010), Castilho (1993, 2010) e 

Neves (2000, 2003, 2007). 

 

O procedimento (h) apresenta grande vantagem pela possibilidade que oferece: (i) à 

visualização/identificação das formas pronominais demonstrativas e do período, posição e 

condições textuais em que as ocorrências se registram no corpus; (ii) ao permitir identificar o 

momento em que algumas formas entraram e/ou caíram em desuso e no qual outras se 

firmaram ou sofreram modificação; (iii) à aferição dos índices quantitativos e dos valores 

qualitativos (funcionais) de formas pronominais demonstrativas no corpus. 

Os quadros, as tabelas, os gráficos e os esquemas servem de tela para a apresentação 

do elenco de fatores e propriedades linguísticas, sob os quais se busca considerar, ao longo 

das análises, os pronomes demonstrativos e seu sistema. Busca-se contemplar, assim, alguns 

pontos essenciais, como o de abarcar o quantitativo de ocorrências dos demonstrativos, no 

corpus em questão: (a) por forma; (b) por constituição simples e reforçada; (c) por número 

(singular e plural); (d) por gênero (masculino, feminino e neutro); (e) por posição sintática 

nuclear [função substantiva (núcleo no sintagma nominal)] e marginal [função adjetiva 

(determinante no sintagma nominal)]; (f) por valoração dêitica – dêixis espacial,  temporal, 

textual e de memória;  (g) por valor endofórico (anáfora e catáfora) e exofórico, enfocando-se 
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no primeiro as anáforas fiel, infiel, por nomeação e por elipse. Nos aspectos semântico e 

discursivo, na perspectiva de Castilho (2010), procura-se contemplar os demonstrativos 

funcionando, sobretudo, como verificadores de identidade e atuando na inserção, continuidade 

e encerramento do tópico discursivo. 

 

 

1.2   OS PRINCÍPIOS ADOTADOS 

 

Com a intenção de melhor conduzir e organizar a pesquisa, desde a exposição dos 

excertos extraídos do corpus à apresentação dos dados e das análises, adotaram-se alguns 

critérios, para além dos princípios linguísticos relacionados em 1.1.2, como abaixo se dispõe: 

 

1.2.1 Consideram-se ou analisam-se os demonstrativos este(s), esta(s), isto, esse(s), 

essa(s), isso, aquele(s), aquela(s), aquilo e os resultantes de composições ou contrastes entre 

formas – como neste(as), nestes(as), nesse(a), nesses(as), nisso; desse(a), desses(as), disso; 

daquele(a), daqueles(as), daquilo; naquele(a), naqueles(as), naquilo. Adota-se tal medida para 

abarcar nas análises todas as formas de demonstrativos propriamente ditos; 

1.2.2  Não serão consideradas para efeito de análise ou composição de quadro de 

dados as formas pronominais demonstrativas o, mesmo, outro, próprio, tal e semelhante. 

Conforme Cavalcante (2002), tais elementos não se descrevem pela característica típica dos 

demonstrativos, no que tange à relação com as pessoas do discurso, não se definindo, 

consequentemente, pelo caráter dêitico. Portanto, “não se enquandram nem num sistema 

binário, nem num sistema ternário, porque não guardam oposição com nenhum outro 

elemento” (p. 176); 

1.2.3  Mantêm-se nas citações e nos exemplos as grafias originais dos demonstrativos 

e das demais palavras que compõem as frases, tal qual se encontram no corpus – quer no 

Português Arcaico, quer no Clássico – ou nas referências que fundamentam as argumentações 

e as análises apresentadas nesta pesquisa; 

1.2.4 A pontuação adotada pelos editores dos textos integrantes do corpus é 

rigorosamente mantida; 

1.2.5 As obras consultadas, que compõem o corpus, são indicadas pelas iniciais em 

maiúsculo. Dessa forma, tem-se para: o Foro Real, FR; o Flos Sanctorum, FS; os Diálogos de 

São Gregório, DSG; as Cartas da Baía, CB; e as Cartas do Maranhão, CM; 
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1.2.6  Os excertos/exemplos, extraídos das obras integrantes do corpus, são dispostos 

em itálico. Para favorecer sua identificação na obra consultada, eles são apresentados 

precedidos por um parêntese contendo o século e a abreviatura do nome da obra – as letras 

iniciais dela –, o(s) número(s) da(s) linha(s) seguidos do(s) número(s) da(s) página(s) em que 

se encontram na obra consultada, como se demonstra na Figura 1, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1: Da disposição dos excertos tomados das obras do corpus e de seu significado 

 

1.2.7  O(s) valores funcionais dos SNs com demonstrativos na posição nuclear e/ou 

marginal são aferidos tomando por base os estudos desenvolvidos por Cambraia (2007, 2008, 

2009, 2010), Castilho (1993, 2003, 2007, 2010), Marine (2004, 2009), Neves (2000, 2007), 

Milner (2003), Apothéloz e Chanet (2003), Givón (1984, 1995); Halliday e Hasan (1976, 

1978, 1989), dentre outros. 

 

2   CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS 

 

Conforme especificado anteriormente, para esta pesquisa, são analisados os usos e o 

funcionamento dos demonstrativos variáveis e invariáveis em fases distintas: 

 

1) Período Arcaico da Língua Portuguesa – com textos dos séculos XIII e XIV. 

2) Período Clássico – com textos do século XVII. 
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2.1  PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Os três textos do Português Arcaico consultados, o FR, o FS e os DSG, compreendem 

documentação remanescente em prosa dos primeiros séculos da língua portuguesa. O 

primeiro, um texto traduzido para o português, compreende um documento não-literário que, 

pelo seu caráter legalista, é considerado uma importante fonte de conhecimento do dialeto 

jurídico. O segundo, escrito em português, corresponde a um documento pertencente à prosa 

literária, a qual abarca, por sua vez, entre outros, textos destinados à transmissão do 

conhecimento de ordem religiosa e moral. O terceiro, uma tradução tardia do latim para o 

português, espelha “valores da sociedade italiana do século VI” (MATTOS E SILVA, 1971, 

p. 06), reúne em quatro livros narrativas da vida de santos, relatos de acontecimentos e feitos 

miraculosos, vida e morte de mártires católicos desse período e questões doutrinárias.   

Como bem lembra Mattos e Silva (2001a), os primeiros documentos escritos em 

português aparecem, sobretudo os de caráter não-literário, nas décadas iniciais do século XIII, 

a exemplo do Testamento de Afonso II e da Notícia do Torto, estes “escritos na segunda 

década do século XIII” (p. 16)
9
. 

Desse modo, apresentam-se, a seguir, as obras pertencentes ao Português Arcaico, que 

compreendem parte significativa do corpus deste trabalho. 

 

2.1.1 Texto não-literário 

 

FORO REAL, DE AFONSO X 

 

O presente trabalho toma a versão portuguesa do Fuero Real, documento de caráter 

não-literário, originalmente escrito em espanhol e destinado à aplicação em toda a Espanha. 

Por ter conquistado fama pela sua completude e relevância, tal documento conseguiu 

despertar o interesse da monarquia portuguesa, que ansiava, tal qual a espanhola, por ter um 

sistema de leis que desse sustentáculo, direcionasse a conduta e se pusesse como medida para 

se respaldar a resolução de todas as questões jurídicas/do direito junto aos mais distintos 

setores da sociedade portuguesa. A versão em português desse texto data do século XIII e 

                                                 
9
 Martins (2001, p. 27), a partir de uma observação sistemática de documentação “de alguns fundos conventuais” 

guardados no Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo (IAN/TT), encontrou um documento em 

português, anterior a 1255, uma Notícia de Fiadores: um documento original, datado de 1175, em que se 

discriminam as dívidas de Paio Soares Romeu, um dos senhores de Paiva, membro de uma família nobre com 

assento nos livros de linhagem. Até o momento, este é o documento mais antigo da língua portuguesa. 
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configura-se num documento importante para o conhecimento dos registros do português na 

fase arcaica da referida língua. A seguir, uma aborgagem rápida, partindo das preceptivas de 

Ferreira (1987) sobre a versão espanhola e a portuguesa, que aqui interessa. 

O Fuero Real pertence à obra legislativa de Afonso X, o Sábio. Consiste, como dito, 

num conjunto de leis aplicadas sob o reino espanhol, a fim de obter sua unidade político-

administrativa, um dos sonhos mais acalentados pelo rei D. Fernando III, concretizado, no 

entanto, tempos depois, no reinado de seu filho, Afonso X.  

Com base nas informações disponibilizadas pelo professor Jerry Craddock (apud 

FERREIRA 1987, p. 98), o texto do Fuero Real foi concluído a 25 de agosto de 1255, 

portanto três anos após Afonso X ter subido ao trono. 

Em virtude de boa parte das cidades do reino possuir leis locais, muitas destas comuns 

entre si, o plano real foi de, inicialmente, aplicar o Fuero sobre regiões do reino espanhol 

onde não havia foros e somente depois passar a substituir os foros já existentes, portanto havia 

uma finalidade realmente unificadora. Apesar dos resultados nada animadores no início de sua 

implantação, o Fuero Real só conseguiu vigorar, em plenitude, como código geral da nação 

espanhola em 1340. “Os juristas e os reis continuam, depois de Afonso X, a considerar o 

Fuero Real como instrumento jurídico maior do povo espanhol” (FERREIRA, 1987, p. 100). 

Na versão espanhola, esse documento está dividido em quatro livros, cada livro, por 

sua vez, em títulos – num total de setenta e dois títulos – e cada título em leis – numa soma de 

quinhentas e cinquenta e uma leis. Conforme Ferreira, as leis se encontram distribuídas na 

seguinte proporção ao longo dos livros: “71 no livro I, 97 no livro II, 190 no livro III e 193 no 

livro IV” (p.98). 

Para a presente pesquisa, abarcam-se todos os livros. Merece destaque o Livro I do 

FR, pois nele predomina o direito público ao lado de campos bem díspares, como o direito 

eclesiástico, o político e o civil. Como especifica Ferreira, o conteúdo deste livro traz as 

“normas respeitantes à fé católica, fidelidade ao rei e ao seu sucessor, organização judiciária 

(alcaldes, escrivães, vozeiros e pessoeiros)” (p. 99). Diferentemente das Partidas, o Fuero 

Real “recolhe o direito tradicional e costumeiro”, cuja intenção era de fazer com que os povos 

soubessem como deveriam viver e conceder o foro às pessoas que não o possuíssem. Nas 

próprias palavras do rei Afonso X: 

 

Vnde conven a todo rey que ha de teer os poobos en justiça e en dereyto que faça 

l[e]es per que os poobos sabyã como an de viver, e as desaueenças e os preytos que 

nasçerẽ antr’elles seyã departidos de guisa que aquelles que mal fazẽ receba pẽa e 

os boos uiuam seguramente en paz. (Livro I do Foro Real, l. 20-25, p. 126) 
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É bem verdade a existência de uma lacuna em relação ao manuscrito português, pois 

até hoje se ignora por completo sua história. No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 

encontra-se o Códice nº 4, do maço 6º dos Forais Antigos, único manuscrito da versão 

portuguesa. 

Segundo Josef Cornide (apud FERREIRA 1987, p. 11), tal manuscrito se encontrava 

já em 1799, no reinado de D. José, na Torre do Tombo. O códice é constituído por um núcleo 

central que abrange as Flores de Direito, o Foral e os costumes da Guarda, as leis gerais, os 

Tempos dos preitos e o Foro Real. Como Ferreira (1987, p. 19) argumenta, esse núcleo 

“forma um todo homogêneo”. 

A tradução portuguesa dos fólios 70v até o 149r
10

 apresenta-os divididos em quatro 

livros, cada livro em títulos e em leis, mas sem numeração, ao contrário do que ocorre na 

versão espanhola. Essa tradução parece ter sido realizada no século XIV imediatamente após 

a sua elaboração em castelhano, embora Alexandre Herculano conteste tal afirmação – 

fundamentado na inserção ocorrida nesse documento em 24 de agosto de 1282 de uma lei de 

D. Dinis de Portugal –, ao declarar que o códice parece remontar ao século XIII – entre 1273 

e 1282. 

De acordo com os aspectos paleográficos e linguísticos, Ferreira (1987, p. 43) acredita 

que o FR “pertença aos finais do século XIII, embora não seja o original, mas provavelmente 

uma cópia caligráfica mais tardia [...] em que foram mantidas as características linguísticas”. 

A tradução portuguesa do Fuero Real, ao que parece, foi elaborada no reinado do rei 

português, D. Afonso III, genro de Afonso X, com a possível função de ser aplicado ao 

território português, sobretudo pela qualidade do texto e pela substancial consonância deste 

com o direito canônico-romano. 

Chama a atenção o fato de que o FR não despertou nos cronistas, historiadores e até 

nos juristas portugueses o mínimo interesse, haja vista não o tomarem como referência em 

suas obras (BARRETO, 1999, p. 29). 

A edição crítica do FR que se utiliza para o estudo em questão consiste na de José de 

Azevedo Ferreira, publicada em 1987 em Lisboa, sob o aval do Instituto Nacional de 

Investigação Científica do governo português. 

 

 

 

                                                 
10

 70v, corresponde ao verso de fólio setenta; 149r, o reto do fólio cento e quarenta e nove.  
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2.1.2 Texto literário 

 

FLOS SANCTORUM 

  

Documento fragmentário, de caráter hagiográfico, escrito em pergaminho, em língua 

portuguesa, o Flos Sanctorum é datável paleograficamente do século XIV. Desde o ano de 

1964, este documento trecentista faz parte do acervo da Biblioteca Central da Universidade de 

Brasília. Segundo Machado Filho (2003, p. xxiii), ele foi trazido ao Brasil por Serafim da 

Silva Neto, nos anos 50, juntamente com outros dois documentos: a versão mais antiga em 

português dos Diálogos de São Gregório e o Livro das Aves. 

Silva Neto (1956, p. 105-106) resume a história da aquisição desses documentos: 

 

A história desses códices é simples. Alguns anos antes de 1925 o Dr. Jorge de 

Farias, ilustre intelectual português adquiriu em Vila do Conde pouco mais de 

duzentas folhas sôltas de pergaminho, oriundas certamente do desbarato dalgum 

mosteiro ou casa religiosa, ou por causa da extinção das Ordens, em 1834 ou por 

causa dos atos violentos que se seguiram aos acontecimentos de 1910. Daí 

passaram às mãos do atual proprietário [ou seja, o próprio Serafim da Silva Neto]. 

 

Apenas cento e sessenta e oito (168) folhas, das duzentas (200) relatadas por Silva 

Neto, foram encontradas, sendo: oitenta e uma (81) pertencentes ao Flos Sanctorum, setenta e 

nove (79) aos Diálogos de São Gregório e oito (8) ao Livro das Aves. É bem verdade que 

tanto a origem quanto sua história remota são desconhecidas. Há indícios, em algumas 

referências de catálogos da biblioteca medieval do Oratório de São Clemente das Penhas, em 

Leça da Palmeira, norte de Portugal, e em catálogos posteriores, conforme investigação de 

Silva Neto (1960, p. 298-299 apud MACHADO FILHO, 2003, p. xxv), de que esses 

manuscritos “tivessem pertencido originariamente a alguma igreja ou mosteiro de Braga ou 

arredores”, portanto no norte de Portugal, haja vista tais catálogos fazerem menção a “um 

livro sobre a vida dos padres santos escrito em linguagem”. 

Independentemente de se poder precisar categoricamente a respeito de sua origem e 

história, parece mais relevante levantar indícios que apontem “para origem de produção do 

manuscrito, que, consequentemente permitam revelar aspectos da dialectologia [e da sintaxe] 

histórica da língua portuguesa” (MACHADO FILHO, 2003, p. xxvii). 

Machado Filho acredita que esses manuscritos, levando em conta indícios 

paleográficos que julga pertinentes, consistem numa “cópia de outra versão desaparecida já 
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anteriormente em linguagem e não de uma cópia direta de um original latino” (p. xxiii), 

embora não se saiba onde essa cópia se encontra até o presente. 

Numa comparação rápida com o código alcobacense CCLXVI, sobretudo a partir dos 

textos relativos à Vida de Tarsis (ou Tassis), da Vida de Santo Aleixo, dos inícios do século 

XV, e da própria versão dos Diálogos de São Gregório, Machado Filho (2003) observou que, 

pela linguagem extremamente arcaizante, o FS distancia-se em muito desses documentos. 

Quanto à sua produção, o FS realmente parece ter sido escrito no final do século XIV 

e início do XV, “pois tem semelhança com outros códices desse tempo e cuja data alguns nos 

dão a conhecer” (SILVA NETO, 1956, p. 106). 

O conjunto pergamináceo de oitenta e uma folhas (81), escritas em reto e verso, de que 

é formado o FS, tendo por base mais uma vez as evidências paleográficas, conforme 

interpreta/propõe Machado Filho (2003, p. xxxv), compõe-se de oito cadernos, identificados 

por esse editor, cada um, pelas oito letras iniciais do alfabeto latino em maiúsculas. À exceção 

dos Cadernos A, E e H, os demais se encontram completos.  

Boa parte das narrativas que compõem o FS são marcadas pela brevidade ou mesmo 

pela incompletude nos relatos. Machado Filho (2003) aferiu, a fim de melhor organização da 

edição interpretativa que realizou desses textos, títulos a cada narrativa/história que se 

apresenta. Os títulos figuram em negrito e devidamente sublinhados. Em geral, o FS, além do 

registro da fundação de alguns mosteiros, traz a narração da vida, dos feitos miraculosos de 

alguns santos católicos até hoje popularmente venerados, a exemplo de sam Serapiom monge, 

sancto Isidro e sancto Apollonio monge e de outros não tão conhecidos do grande público de 

fiéis, a exemplo de sam Dyoscoro, sã Macario do Egipto monge, sam Fruytoso, sancta Paava 

e sancta Beenta Virgem. Por fim, foi uma das obras mais lidas dos séculos XIV ao XVI e 

muito colaborou no doutrinamento dos fiéis da Igreja Católica, já que apregoava a imitação 

das virtudes heróicas dos santos. 

 

2.1.3 Texto pragmático 

 

DIÁLOGOS DE SÃO GREGÓRIO 

 

Os caminhos de investigação científica que têm trilhado o campo dos estudos 

históricos e linguísticos sobre os textos escritos em língua portuguesa durante a Idade Média 

ganharam considerável alargamento com a descoberta anunciada, em 1991, de uma nova 
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versão em português dos Diálogos de São Gregório, pelo professor e pesquisador da 

Universidade de Berkeley, na Califórnia, Arthur Askins. 

Esse texto documental, identificado como Manuscrito da Livraria 522, encontra-se no 

Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo – IANTT, em Portugal, e detém uma 

dimensão textual significativa, além da grande importância que concentra e da qual se reveste 

por ser atinente ao “devir temporal da língua [portuguesa], do fim do século XIV ou inícios do 

século XV” (MACHADO FILHO, 2008, p. 13). 

Texto de caráter religioso-pragmático, os DSG foram escritos originalmente em língua 

latina, provavelmente no século VI d. C. Em Portugal, há, além da recente versão, mais três 

cópias: (a) uma de 1416, alcobacense; (b) outra de S. Cruz de Coimbra, fins do século XIV e 

início do XV, devidamente adquirido pela Livraria de Alcobaça; e (c) uma sem indicativos 

que possibilitem uma datação precisa. 

Como bem lembra Mattos e Silva (1971, p. 33-34), todas essas consistem “em versões 

de outras desconhecidas até o momento. Com a descoberta de Askins, as versões medievais 

dos DSG, até então contidas nos códices alcobacenses XXVI/181 e XXX/182 e no manuscrito 

de Serafim da Silva Neto, passaram a contar com o Manuscrito da Livraria 522. Esse 

conjunto, além de ter enriquecido o corpus textual desse momento, se coloca aos 

pesquisadores da linguagem e aos estudiosos da história da língua como uma ferramenta útil 

para um conhecimento maior não só do patrimônio linguístico da língua portuguesa no 

período, “assim como, em sentido mais amplo, colabora para tornar menos limitado “o corpus 

medieval subsistente [...] [ainda muito] fragmentário [...] e ainda para fornecer um 

aprendizado da situação do nosso idioma no final de Trezentos ou no início da centúria de 

Quatrocentos” (MAIA, 2008, p. 13-14). 

Os quatro livros que integram o documento reunido sob a chancela de Manuscrito da 

Livraria 522 foram escritos por Gregório Magno (540 -604 d.C), 66º Papa, o último da Baixa 

Idade Média. De família ilustre e muito rica, utilizou seus próprios recursos financeiros, 

empregando-os largamente na construção e fundação de seis monastérios beneditinos 

espalhados pela Sicília e por Roma. 

Gregório foi o responsável direto por inúmeras reformas na Igreja, uma das mais 

marcantes se consistiu: (a) na introdução do canto gregoriano nas celebrações e horas 

litúrgicas, assim denominados em sua homenagem; (b) no estabelecimento da prática de jejum 

de carne durante o período da Quaresma; (c) no hábito da cinza sobre os fiéis na quarta-feira; 

e (d) na proibição de entrada de mulheres em mosteiros, mesmo naqueles sob a tutela das 

monjas. 
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Além dos famosos Diálogos, Gregório Magno é autor de uma vasta obra. Conforme 

Azevedo (1789, p. 122), fruto do  

 

Espírito Santo em fórma de Pomba a dictar-lhe ao ouvido o que escrevia, que foram 

os livros dos Moraes sobre Job, os Dialogos, Pastoraes, Homilias, e muitas obras 

cheias de celestial doutrina. 

 

De acordo com Illescas (1578, 124v), após a conversão dos longobardos à fé católica, 

houve uma “relativa paz na Itália”, clima propício, acolhido por São Gregório para escrever 

suas obras santas. Desse modo, escreveu 

 

el doctissimo Gregorio, aquel excelẽte tratado, ~q llamã los Dialogos, y dedico le a 

la misma Reyna, poniẽdo en el muy muchos exẽplos, y milagros que en sutiẽpo y en 

los años passados auiã acontercido enel mũdo. 

 

O texto dos Diálogos, interlocução entre Gregório e o “questionador” diácono Pedro, 

matiza com esmero teológico-pedagógico princípios de doutrinamento religioso, com esteio 

na estratégica mesclagem “entre fatos históricos e milagres fabulosos realizados por figuras 

reais, quase sempre atestados [...] pela palavra e juízo dos que os presenciaram ou, por vezes, 

pelo próprio Gregório Magno” (MACHADO FILHO, 2008, p. 18). 

Os quatro livros que compõem a obra do pontífice consistiram em leituras assíduas 

durante a Idade Média, leituras das mais praticadas pelos monges cistercienses de Alcobaça, 

mantenedores da “maior Biblioteca medieval portuguesa, que chegou a possuir quase 500 

livros em sua coleção” (idem). 

Consoante o pensamento de Machado Filho (2008), o Manuscrito da Livraria 522 

fornece contributos significativos para a “recuperação das variantes genético-textuais, quer 

históricas, quer linguísticas, dessa grande obra de Gregório Magno” (idem, p. 18). 

Como bem registra Oliveira Marques (2001, p. 196), ao reportar-se ao cariz da língua 

portuguesa de expressão no século XIV, em que nem o alfabeto se encontrava estabilizado e a 

ortografia e a sintaxe se mostravam complexas, 

 

[...] foi uma época de grande variação ortográfica. Coexistiam uma tradição fonética, 

que grafava a partir da pronúncia, uma corrente normalizadora que tentava 

estabelecer regras uniformes, e uma influência latinista e humanista cada vez mais 

acentuada, que procurava aproximar, tanto quanto possível, do latim e da 

etimologia, a ortografia do português. 

 

Fato singular é o de que a versão do Manuscrito da Livraria 522 compreende a única 

das conhecidas dos Diálogos a portar as chamadas “távoas” que introduzem cada capítulo dos 
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quatro livros dispostos na obra. Um diferencial significativo que tem sido levado em conta 

pelos pesquisadores para melhor edição e compreensão desse conjunto documental. 

Por fim, vale registrar, a título de melhor caracterização do suporte e dos caracteres 

gráficos que ele porta, que o Códice da Livraria 522 é um manuscrito pergamináceo, de pele 

de ovino, fragmentário, escrito em português, dotado de 112 páginas, dispostas em numerais 

arábicos modernos, organizadas em 14 quaternos, faltando no último livro, conforme 

Machado Filho (2008), pelo menos mais um quaterno. A escrita é registrada em padrão 

gráfico minúsculo gótico humanístico, com datação provável dos finais do século XIV ou 

início do XV. 

 

2.2  PORTUGUÊS CLÁSSICO 

 

Na tentativa de promover uma melhor equiparação quantitativa entre o conjunto 

textual do Português Arcaico e o do Português Clássico, observando-se o somatório de linhas 

e de parágrafos pertencentes a cada obra selecionada para integrar o corpus desta pesquisa, 

escolheram-se dois conjuntos textuais, de vertente epistolar, da fase clássica da língua 

portuguesa, escritos na segunda metade do século XVII: as Cartas do Maranhão e as Cartas 

da Baía, de padre Antônio Vieira. 

 

2.2.1 Texto de caráter epistolar 

 

AS CARTAS DO MARANHÃO E AS CARTAS DA BAÍA 

 

Padre Antonio Vieira (1608-1697) tem por berço natal Lisboa, com vinda para a Bahia 

em 1615, quando da nomeação de seu pai para a função de secretário do governo português 

nas terras brasileiras. Foi um notável estudante do colégio dos jesuítas, tendo, aos quinze 

anos, fugido de casa para ingressar na Companhia de Jesus para tornar-se um sacerdote 

jesuíta. Nessa ordem religiosa, desde cedo, destacou-se pela eloquência e consistente 

substância na pregação do Evangelho. 

Vieira, entre outras atividades, exerceu o ofício de professor de retórica, tendo no 

Sermão da Sexagésima
11

 seu mais brilhante atestado de domínio dos princípios e mecanismos 

                                                 
11

 Segundo La Brosse, Henry e Houillard (1989, p. 714), Sexagésima, “do latim sexagésima, nome dado 

antigamente ao segundo dos três domingos que preparavam a Quaresma. Deveu o seu nome ao fato de ser o 

sexagésimo dia antes do Médium Paschae (Quarta-feira depois da Páscoa). A extensão litúrgica do tempo de 
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da boa arte do convencimento e da manipulação argumentativa, uma verdadeira aula aos 

pregadores para que sejam, numa concepção sagrada, “vozes da voz de Deus. [Voz] de quem 

fala a terra e aos homens em nome do céu” (MENDES VIEIRA, 1998, p. 91). 

Além do vasto conjunto sermonário sacro, Vieira é o autor das Cartas do Maranhão e 

das Cartas da Baía, ambas tomadas para compor o corpus da presente pesquisa. As missivas 

escritas no Maranhão, daí Cartas do Maranhão, são fruto da árdua campanha missionária da 

qual o religioso participou nesse Estado, uma missão repleta de dificuldades que Vieira faz 

questão de pontuar no Sermão da Sexagésima. Para ela – missão – retorna logo após sua 

estadia em Portugal, tendo exposto ao rei as intempéries enfrentadas e deste recebido novas 

ordens a serem executadas.  

No Maranhão, uma grande instabilidade havia se estabelecido pelos confrontos 

constantes entre o modelo jesuítico – de educar, catequizar os índios, introduzindo-os nos 

modelos agrícolas e artesanais – e a ação dos colonos – interessados na mão-de-obra indígena 

via escravidão. Pe. Antonio Vieira, conforme Wehling (1999, p. 142), era o “superior das 

missões jesuíticas no Estado” e desempenhou papel fundamental, por ser “tão influente como 

controvertido, no Brasil e em Portugal”, na tentativa de firmação de pactos “entre os colonos e 

os jesuítas”, atitude que não logrou, no todo, grandes resultados, segundo Bosi (1996, p. 137), 

haja vista “a precariedade, e o enfrentamento [que] se dá no interior de um esquema 

assimétrico de poderes” entre as partes.  

                                                                                                                                                         
preparação para a Páscoa até 60 dias data, em Roma, de cerca do ano 594. Esta prática já existia em Cápua, em 

546, e parece que nessa época, nas duas cidades, a organização da semana Pascoal terminava na quarta-feira”. 

Para Rower (1928, p. 180), o “Sacramentario gelasiano é o primeiro documento que faz menção dos domingos 

de Septuagesima, Sexagesima e da Quinquagésima. Parece que o uso veio do Oriente. Ahi, conforme dizem as 

Constituições Apostolicas, começava, como hoje, a preparação, sem jejum, com o decimo domingo antes da 

Ressurreição, de modo que esse domingo era na verdade o dies septuagésima. Em Roma, adoptou-se o uso do 

Oriente, respeitou-se a denominação Septuagesima, e, para poderem-se chamar os dois domingos antes da 

Quaresma, Sexagesima e Quinquagesima, foi abreviada a preparação em uma semana. Dahi vem que na 

realidade o domingo de Septuagesima é o sexagésimo terceiro dia antes da Pascoa. Os dias do tempo 

septuagesimal não são de jejum. A Igreja supprime, porém, tudo o que diz festa e jubilo. Assim, em todas as 

Missas todos os Officios substitui-se o Alleluia, naqueles do Tractus, nestes pelo Laus tibi Domine, etc., no 

início das horas. Nas Missas do tempo, além disso é supprimido o Gloria in excelsis Deo em logar do It Missa 

est se diz Benedicamus Domino. No Officio do tempo não ha Te Deum e o primeiro psalmo das Laudes é 

substituido pelo psalmo penitencial Miserere. As Missas do tempo são celebradas em côr roxa. Os dias da 

semana não são ferias maiores como os da Quaresma, e os tres domingos admittem, na occurrencia, a celebração 

de uma festa de 1ª. classe.” Conforme Sivinski (2002, p. 12-13), no sentido histórico-teológico-litúrgico, o 

Domingo da Sexagésima era, na Igreja da Idade Média, mais uma momento nas disposições do Ano Litúrgico – 

calendário de festas e celebrações anuais da Igreja Católica, com todas as indicações previstas para serem 

realizadas durante um ano inteiro – que servia à preparação do cristão para um período mais consciente de 

penitência a ser vivenciado durante toda a Quaresma, e para a celebração do sagrado Tríduo Pascal da Paixão e 

Ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Há hoje, na Igreja Católica, no entanto, uma “falta de maior consciência 

sobre as celebrações”, o que acaba, muitas vezes, “esvaziando os domingos do Tempo Comum [em  que se 

insere a Sexagésima – segundo domingo antes do primeiro domingo da Quaresma] do seu sentido pascal ou se 

sobrepondo outras celebrações particulares ao Mistério de Cristo. [...] Importa, na verdade que o Ano Litúrgico 

seja símbolo de unidade e comunhão com o Ministério do Senhor, até que Cristo seja tudo para todos”. 
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Após o término da missão maranhense, o jesuíta se volta para a Baía. Nessas terras, de 

maio de 1682 a julho de 1697, continua na atividade frequente da escrita de cartas destinadas 

a diversas pessoas, amigos e notáveis da época. Em todo esse corpo documental, Vieira 

acopla seu vasto conhecimento retórico, político
12

 e teológico com as experiências adquiridas 

ao longo de sua vida, sobretudo as advindas da Missão do Maranhão e de sua grande estadia 

na Bahia dos fins da segunda metade do século XVII, e as compartilha num jogo muitas vezes 

sutil ou até mesmo retoricista com os demais “pregadores”, amigos e pessoas a quem dirige 

suas missivas. Estas, pontue-se, verdadeiros mosaicos vivos que, ao olhar atento, “permitem a 

constituição de um saber histórico das lutas e da utilização deste saber nas táticas atuais” 

(FOUCAULT, 2008, p. 171) da vida e da própria pregação desse clérigo, que se deixa 

perceber nas linhas seguras de suas correspondências. 

A preocupação com o retrato pictórico é evidente nas missivas em questão. Através 

desse retrato é possível conhecer mais informações sobre o período colonial nesse contingente 

dos trópicos, a sociedade que nesse espaço territorial estava estabelecida, todo o leque de 

injustiças, mazelas e desmandos que nele se praticavam. A confecção desse retrato atesta 

ainda o próprio potencial e acentua as características de um Vieira, aparentemente, mais livre, 

quando em comparação com sua obra sermonária. Um Vieira atencioso aos seus amigos e/ou 

correspondentes/destinatários, mais próximo e ligado aos “excluídos” daquela época. 

As cartas transportam certo tom, por vezes, de desalento, de quem, tomado e vencido 

pelos rivais/opositores/perseguidores, se distancia, talvez por reconhecer-se abatido e 

derrotado, cheio de mágoas e bastante amargurado. Vê-se velho, às portas da morte que já se 

anunciava. No entanto, vez ou outra, o discurso nas cartas ganha vivacidade e mostra um 

Antonio Vieira ansioso por viver ainda mais, por se mostrar útil, eficaz no trabalho e na ação 

permanente frente a tudo aquilo que lhe descortina, à sua vista, o mundo.  

Muita coisa colaborou para a imagem desse Vieira nas epístolas. Uma delas, sem 

dúvida, reside primeiro no fato de ter tido contra si, por tempo relevante, o Santo Ofício, que 

conglomerava uma extensa rede de pessoas inescrupulosas que fomentavam a intolerância 

religiosa e o absolutismo monárquico; segundo, os ressentimentos e rancores que Vieira 

sentia em relação à burguesia cristã, “a oposição dos comerciantes ao projeto de uma 

companhia do comércio ultramarino e a animosidade popular contra os judeus (BARBOSA, 

1999, p. 41).  

                                                 
12

 Vieira foi um jesuíta que também desempenhou suas funções num “universo mais largo” (BOSI, 1996, p. 

119), exercendo os papéis de conselheiro de reis, confessor de rainhas, preceptor de príncipes, diplomata em 

cortes europeias, defensor de cristãos-novos e, com igual zelo, missionário no Maranhão e no Pará” (ibid.). 
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As Cartas da Baía ainda contêm dados sobre a atividade missionária do padre Antonio 

Vieira, quando jovem, por várias localidades, embora em menor intensidade ou frequência se 

comparadas às Cartas do Maranhão. 

Há que se mencionar que as missivas, especialmente as de caráter mais familiar, 

contêm alguns jogos de palavras, suavizando o estilo narrativo do clérigo, já nas que remetia 

às autoridades ou pessoas de vulto ou expoência social, Vieira assumia uma postura de 

subserviência, “constantemente renovada nas repetições das fórmulas de tratamento 

honorífico” (idem, ibidem, p. 42). 

Dois fatos na vida do referido clérigo no período que compreende a produção de cartas 

baianas são dignos de menção, pois o marcaram consideravelmente. O primeiro consistiu na 

calúnia da qual foi vítima, em virtude da morte do alcaide-mor da Bahia, atribuída 

intelectualmente ao seu irmão, Bernardo Ravasco e ao filho deste. O segundo compreendeu os 

entraves entre o religioso e o bispo de Pernambuco, quando Vieira era prelado da “província 

brasílica jesuítica”. Ambos os casos não tiveram consequências nefastas para o clérigo, mas o 

preocuparam bastante. 

Todos os anos, em virtude da vinda das frotas de Portugal ao Brasil, aproveitava para 

escrever largamente “aos amigos e conhecidos” que deixara na Europa. Nessas narrativas 

têm-se um misto de mágoa e de interesse pelos assuntos mais diversos quer fossem de 

Portugal quer do mundo conhecido na época. Nelas, a temática religiosa se mesclava também 

à política, com um pouco da teológica. Convém assinalar que da política nunca se afastou e, 

mesmo dias antes de falecer, ainda se mantinha ativo no engendramento de reflexões e críticas 

nessa área. Detalhe curioso: embora impossibilitado de escrever, ditava a um secretário, que 

tudo redigia atentamente, com elevado zelo. 

A coletânea das Cartas do Maranhão e das Cartas da Baía foi publicada, 

postumamente, em três volumes, dos quais dois em 1735 e o último em 1746. Consultou-se 

aqui, para fins de constituição do corpus, a edição de J. Lúcio de Azevedo, publicada em 

Lisboa, pela Imprensa Nacional, em três tomos. Destes, as do Maranhão integram o primeiro, 

1970; e as da Baía, o segundo, publicadas em 1971. 

 

 

3   OS PRONOMES: POR TRADIÇÃO, UMA DAS CLASSES DE PALAVRAS? 

 

Seguindo os pressupostos trilhados por Cambraia (2010), reconhece-se a pertinência e 

o grande avanço que os estudos modernos têm propiciado às investigações mais consistentes 



50 

 

sobre o comportamento dos demonstrativos ao longo da história da língua portuguesa. Os 

trabalhos de Diessel (1999) e de Dixon (2003) configuram-se como bons exemplos de estudos 

que ampliaram a compreensão dos aspectos de ordem mais essencial no que tange à natureza 

dos demonstrativos. Um dos aspectos a ser considerado está no fato de que os demonstrativos 

não teriam sua origem vinculada a processos de gramaticalização de formas lexicais, mas 

consistiriam em “categorias universais e primitivas” (CAMBRAIA, 2010, p. 01). 

 

no processo de constituição das línguas, os demonstrativos já se apresentariam como 

tal desde os primórdios. Ademais, defende-se que a dêixis seria sua função 

primitiva, sendo as demais (como a anáfora) derivações dela. (idem.) 

 

Com base nisso, antes de tecer considerações mais detalhadas a respeito dos usos e 

funções dos pronomes demonstrativos, quer no Português Arcaico quer no Clássico, 

reconhece-se ser de extrema importância a localização desses itens no quadro das demais 

classes de palavras. Para tanto, verificar-se-á, primeiramente, num panorama sintetizado de 

alguns modelos gramaticais gregos e latinos, as disposições da tradição gramatical no que 

compreende à abordagem dos demonstrativos e que local esses pronomes ocupavam nas 

“partes do discurso”. Apresentam-se, em seguida, algumas das postulações de diversos 

gramáticos que contemplaram em suas obras esses pronomes. Nesse sentido, são tomadas 

algumas gramáticas da língua portuguesa dos séculos XVI ao XIX. Por fim, a partir de estudo 

descritivo da categoria dos demonstrativos nessas obras, veicula-se uma breve discussão da 

abordagem desses pronomes nas gramáticas selecionadas. 

A opção por essa linha de análise deve-se ao fato de se considerar tal caminho uma das 

vias mais precisas para avaliar na tradição gramatical “indícios e características essenciais” do 

tratamento dado aos demonstrativos. Por conseguinte, tal rastreamento pode fornecer um 

preciso quadro descritivo e indicador de “características não-primitivas/derivadas” desses 

elementos.  

 

3.1  DAS PARTES DO DIRCURSO E DAS GRAMÁTICAS: LOCALIZAÇÃO DOS 

DEMONSTRATIVOS 

 

A gramática ocidental surge na época helenística com o escopo de servir a fins 

explicitamente literários. A meta era a de facilitar a leitura dos textos dos primeiros poetas 

gregos. Em geral, a gramática executava duas tarefas basilares, ou, em outras palavras, 

portava duas funções essenciais à época: a de pesquisa e a de docência. 
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A primeira correspondia ao estabelecimento e explicação desses primeiros poetas 

gregos, enquanto que a segunda tinha por intenção proteger a língua da corrupção de seus 

usuários/falantes. Isso configurava uma tentativa de evitar que a variante de prestígio fosse 

corrompida ou deixada de lado, uma vez que a língua falada cotidianamente nos centros do 

helenismo era de caráter popular, rechaçada pela elite. A gramática viria, então, normatizar o 

uso de determinadas formas, num esforço metalinguístico, fato que figurou durante as 

produções gramaticais da Idade Média e que continua, ainda hoje, como resquícios da 

tradição greco-latina.  Portanto, a língua coloquial era mal vista e não interessava aos lentes 

do período helenístico. Os helenísticos tinham o objetivo de preservar a língua literária grega, 

por isso focavam seus estudos na língua escrita (NEVES, 2005, p. 13).  

A cultura helenística vê a gramática (grammatiké) enquanto um “instrumento de 

cultivo e preservação de valores” (idem, p.115). A partir da herança dos textos filosóficos da 

época helênica, a cultura helenística elabora a sistematização que configura a gramática grega. 

O nascimento dos estudos gramaticais é presidido pela analogia e pela anomalia. A primeira, 

assentada na base naturalista da linguagem, preocupa-se com a relação perfeita entre 

“palavra” e “objeto”. A segunda, por sua vez, abarca os desvios nessa relação e a ausência de 

uma regularidade universal entre o objeto e sua expressão. Anomalia e analogia caracterizam 

os dois centros da cultura helenística, Alexandria e Pérgamo. 

 

[Foram os alexandrinos] que codificaram a gramática grega e lançaram o que seria 

o modelo da gramática ocidental tradicional. Eles também exerciam a crítica, 

interpretavam os poetas e os mitos, mas consideravam, ainda, o lado estético das 

obras poéticas. Dedicavam-se especialmente às formas sonoras, buscando nelas as 

analogias que permitiam o estabelecimento de paradigmas. (NEVES, 2005, p.118) 
 

 

Dentre os primeiros gramáticos alexandrinos, citam-se Zenódoto de Éfeso (325-234 

a.C.), Aristófanes de Bizâncio (257-180 a.C.) e Aristarco da Samotrácia (215-145 a.C.). 

Desses, Aristarco é apresentado como um dos primeiros gramáticos que reconheceu o 

discurso como entidade composta de oito partes: nome, verbo, particípio, pronome, artigo, 

advérbio, preposição e conjunção. 

Um aluno da escola de Aristarco, Dionísio-o Trácio, considerado como o verdadeiro 

organizador da arte da gramática na Antiguidade (a forma que deu à gramática pode ser 

reconhecida ainda hoje nas gramáticas ocidentais), nasceu em Alexandria, viveu entre 170 e 

90 a.C., aproximadamente, escreveu um tratado breve e metódico de doutrina gramatical, uma 

téchne grammatiké, a primeira gramática do Ocidente. 
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Sua obra não abriga a sintaxe, apenas a fonética e a morfologia, sempre com vistas 

à língua grega. [...]. Na verdade, a obra traz uma delimitação de campo para a 

gramática, o que é muito importante. (NEVES, 2005, p.127) 

 

Dionísio, o Trácio, dedicou um dos vinte parágrafos que compõem o que restou de sua 

obra à abordagem dos pronomes (antonymía), conceituando-os e apontando o lugar que 

deveriam ocupar na estrutura do discurso. Além dessa classe, considerava ainda: o nome 

(ónoma), o verbo (rhema), o particípio (metoche), o artigo (árthron), a preposição (próthesis), 

o advérbio (epirrhema) e a conjunção (syndesmos) (ROBINS, 1983, p. 27). Ele desdobra a 

classe das conjunções em conjunções e preposições, e a classe dos artigos em pronomes e 

artigos e mantém na classe dos artigos os pronomes relativos e o que hoje se denomina artigo 

definido.  

Neves (2005, p. 174) aponta para a reflexão crítica desenvolvida por Egger (1864, 

p.11), em relação às disposições de Dionísio. Para Egger (1864), Dionísio colocava o 

pronome e o artigo na mesma classe, definindo o pronome como artigo demonstrativo 

(árthron deíktikon). Dessa forma, nota-se que Dionísio percebia uma ligação ou pontos em 

comum entre artigo e pronome. 

No entanto, foi com Apolônio Díscolo, alexandrino da primeira metade do século II d. 

C., um dos gramáticos de maior projeção na época dos imperadores romanos, que o trabalho 

com os pronomes ganhou consistência. 

Em sua obra “Da sintaxe”, conjunto de quatro livros, Apolônio Díscolo traça um 

estudo sistemático do número e da sequência das partes do discurso, colocando-as 

ordenadamente. Assim, realça a primazia do nome e do verbo sobre as demais partes do 

discurso e aborda a sintaxe do artigo (primeiro livro); trata da sintaxe do pronome (segundo 

livro); apresenta a congruência e a incongruência da linguagem e da sintaxe geral do verbo 

(terceiro livro); e aborda a sintaxe da preposição, do advérbio e da conjunção (quarto livro).  

Dessa forma, Apolônio Díscolo dispõe numa ordem coerente as partes do discurso: 

inicialmente, viria o nome; seguido do verbo; em terceira posição, o particípio; em quarto, o 

artigo; o pronome em quinto; as preposições em sexto; o advérbio em sétimo; e a conjunção 

na última posição. Diferentemente de Dionísio, Díscolo coloca o artigo na quarta posição por 

conectar-se ao nome e ao particípio e não admite que esse item possua ligação com o 

pronome, mesmo porque o pronome poderia ocupar o lugar do nome, substituindo-o. As 

classificações aferidas por Dionísio e por Díscolo tornaram-se referência desde então, sendo 

adotadas com adaptações pelos romanos. 
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Um dos influenciados foi Varrão, primeiro dos gramáticos latinos, autor da obra De 

língua latina, do século I a.C., composta de vinte e cinco volumes, em sua maioria perdidos, 

restando apenas seis completos. Ele é visto como um dos escritores romanos de maior 

originalidade no que se refere às postulações linguísticas voltadas para as classes gramaticais. 

Uma de suas ações prestigiadas foi a de ter conservado a organização e o número das classes, 

oito. Outro fato digno de prestígio está na feitura de uma importante alteração: esse autor 

idealizou a classe das interjeições, haja vista a não existência no latim clássico dos artigos e 

colocou conjunções e preposições em classes separadas. 

Reproduzindo os modelos gregos e sem muita originalidade, ressalvada a importância, 

Donato e Prisciano, séculos IV e VI d.C., são, cada um, autores de gramáticas representativas. 

De partibus orationibus ars minor, de Donato, enfatiza a fonética e Insitutio grammaticale, de 

Prisciano, apresenta os primeiros estudos sobre a sintaxe latina. De acordo com Mattos e Silva 

(1996, p. 20), em Prisciano “se encontra a primeira sintaxe da língua latina” e a sua definição 

de sintaxe é também “a primeira no mundo ocidental, uma definição lógica: a disposição que 

visa a obtenção de uma oração perfeita”. 

 Esse autor apresenta as partes do discurso dispostas em oito categorias: nomen (nome, 

incluindo adjetivos), verbum (verbo), participium (particípio), pronomen (pronome), 

adverbium (advérbio), praepositio (preposição), interiectio (interjeição) e conjunctio 

(conjunção) (ROBINS, 1983, p. 45). Percebe-se, portanto, que as principais mudanças foram 

basicamente: (a) a eliminação da classe dos artigos de Dionísio, algo reconhecidamente 

comum, haja vista que, diferentemente do que acontecia na língua grega, a latina não possuía 

tal classe; e (b) o acréscimo da classe das interjeições. 

Avançando um pouco no tempo, nos séculos XII e XIII, instaurada a Escolástica que 

tentava unir as bases filosóficas de Aristóteles ao pensamento cristão, as gramáticas passam a 

refletir as ideias de língua enquanto instrumento de análise da realidade. No século XVI, com 

o Renascimento, a importância dada aos modelos gramaticais gregos e a atenção destinada ao 

latim incorporam a preocupação com o estudo de outras línguas. Surge, então, nesse século, 

um número significativo de gramáticas na linha greco-romana. 

Ora, depois de todo esse preâmbulo, convém sinalizar que a tradição que teve origem 

nos estudos gregos e, até certo ponto, reiterada pelos romanos continuou por muitos séculos 

enquanto modelo a ser seguido no ato de classificação dos elementos gramaticais. Consoante 

Cambraia (2010, p. 19), no entanto, esse modelo começou a dar mostras evidentes “de 

insuficiência [...] e, em razão disso, também já há séculos tem-se tentado fazer avanços em 

relação a esse modelo de referência”. 
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Nessa linha, julga-se necessário refletir sobre o padrão classificatório das formas 

pronominais demonstrativas, conforme prescrito na tradição gramatical da língua portuguesa. 

Nada mais justo, para tanto, do que um espaço específico destinado a isso. A seção a seguir 

tem o objetivo, portanto, de reunir as considerações analíticas sobre o modo como os 

demonstrativos eram vistos/trabalhados em algumas obras gramaticais portuguesas dos 

séculos XVI ao XIX.   

 

3.2  OS DEMONSTRATIVOS NAS GRAMÁTICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nunca houve na tradição gramatical do português uma proposta “unitária e 

consensual” voltada ao tratamento que se destinava à categoria dos pronomes demonstrativos 

ao longo dos séculos de história dessa língua. Para Cambraia (2008), tal situação não pode ser 

vista como um atestado de arbitrariedade, pois revela uma interessante tendência de mudança 

“de uma abordagem mais funcional (discursiva) do tema para uma mais formal (estrutural)” 

(p. 19). Para investigar melhor essa tendência, traça-se, nesta seção, a análise do tratamento 

dispensado à referida categoria em sete gramáticas – seis de língua portuguesa e uma que tem 

o português como língua de mediação para o ensino do latim –, do século XVI ao XIX, a 

saber:  

 

1. Grammatica da lingoagem portuguesa (1536), de Fernão de Oliveira; 

2.  Grammatica da lingua portuguesa (1540), de João de Barros;  

3. Arte de Grammatica, pera em breve saber Latim: composta em lingoagem, e verso 

Portugues. Com hum breve vocabulario no cabo, e algũas phrases latinas (1610), de 

Pedro Sánchez “de Paredes”; 

4.  Regras da lingua portugueza espelho da lingua latina (1725), de Jerônimo Contador 

de Argote, Clérigo Regular e Academico da Academia Real da Hi∫toria Portugueza; 

5.  Arte da Grammatica da Lingua Portuguesa (1770), de Antonio José dos Reis Lobato; 

6. Grammatica philosophica e orthographia racional da lingua portugueza (1783), de 

Bernardo de Lima e Melo Bacelar; e a 

7.  Grammatica philosophica da lingua portugueza (1822), de Jerônimo Soares Barbosa. 

 

A escolha por tais obras se justifica, primeiramente, por serem bastante representativas 

da época em que foram escritas, servindo de fonte documental relevante para a percepção 

evolutiva da organização do próprio pensamento gramatical na língua portuguesa; segundo, 
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por seus autores se firmarem na tradição gramatical greco-latina; e, por fim, em virtude de 

essas obras serem encaradas por estudiosos contemporâneos – a exemplo de Cambraia (2008, 

2010) e Pessoa de Barros (2002, 2008) – como instrumentos de referência institucional da 

norma explícita, plasmando/congregando os diversos conceitos e imagens da norma no 

português, desde os primórdios do século XVI à segunda metade do século XIX.  

As gramáticas a seguir estão organizadas levando-se em conta o fator ano de 

publicação da obra. Apresentam-se em ordem crescente de produção. Tem-se primeiro o título 

do exemplar consultado, seguido entre parênteses do ano de sua publicação, depois do autor 

da obra. 

 

3.2.1   Grammatica da lingoagem portuguesa (1536), de Fernão de Oliveira 

 

Nesta obra não há um capítulo, seção ou parte destinada explícita e especificamente à 

categoria dos pronomes. De fato, nem sequer o termo “demonstrativo” figura nessa gramática. 

O tratamento que destina à morfossintaxe, à própria sintaxe da oração e até mesmo ao verbo e 

ao nome é bastante sucinto, apesar de reconhecidamente ter Oliveira (1536) conseguido 

“traçar em poucas páginas uma gramática portuguesa, em grande parte independente dos 

modelos latinos”, conforme apreciação global de Coseriu (1991, p. 50). Na ótica de Torres e 

Assunção (2000, p. 19), das oito categorias tradicionais são tratados o artigo, o nome, certos 

pronomes e advérbios, e os verbos. 

Primeira gramática que se publicou sobre a língua portuguesa e por um autor 

português, a Grammatica da lingoagem portuguesa difere de outras, que a antecederam, como 

a de Nebrija (1492), século XV; e que a sucederam, como a de João de Barros (1540), seu 

contemporâneo, sobretudo ao omitir “a quarta parte dedicada à retórica, embora aluda de 

passagem a qualquer coisa com ela relacionada, como a prosódia e as dicções figuradas” 

(TORRES; ASSUNÇÃO, 2000, p. 19). 

No capítulo XLIV, em que se apresenta brevíssima discussão sobre os nomes e seu 

gênero, Oliveira (1536) menciona com relação aos pronomes apenas que “isto, isso e aquillo 

são acabados em o e não são masculinos, mas de genero indeterminado, não neutro como o 

dos latinos” (OLIVEIRA, 1536, fól. 32v.). Como se percebe, não há menção à categoria 

pronominal nem às suas subclassificações. Mais adiante, no Capítulo XLV, dedicado ao 

número dos nomes, após abordar a variação dos plurais dos nomes em “quatro declinações”, o 

gramático registra algumas exceções às regras de pluralização, dando a conhecer no rol de 

exemplos, entre outras palavras, os pronomes demonstrativos, como se verifica: “alghuns 
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nomes não têm plural, como prol, retrós; isto, isso, aquilo; quem, alguém, ninguém” (fól. 

35r.). Isso sugere que possivelmente esses elementos fossem vistos como parte da categoria 

dos nomes.  

O capítulo XLVI propõe-se a tratar do estado das coisas e dos casos nos pronomes, no 

entanto mostra apenas e resumidamente “casos em três pronomes, os quaes são eu, me, mi, tu, 

te, ti, se, si” (fól. 35v.). 

Apesar disso e de outros pontos que têm sido alvos de críticas especializadas e, por 

vezes, de acirrados debates, não se figura como correta a assertiva largamente difundida de 

que Fernão de Oliveira, em seu compêndio gramatical, teria praticado uma “miscelânea de 

conhecimentos linguísticos e gramaticais, por ausência de sistematização, algumas repetições 

escusadas e omissão de secções tradicionais em obras do gênero” (TORRES; ASSUNÇÃO, 

2000, p. 21). As razões são muitas e devidamente discriminadas por Torres e Assunção 

quando da abordagem pontual e situacional que tecem sobre a gramática de Oliveira. Convém 

aqui apenas lembrar o que Oliveira afirma no capítulo XLVIII. Seu objetivo na Grammatica 

da Lingoagem Portuguesa não é o de pontuar em detalhes todos os fatos da língua lusitana, 

mas de apenas “apontar os princípios da grammatica que temos na nossa lingua” (fól. 36v) e 

reassevera, no capítulo XXXIX, que maiores delineamentos “havemos de falar mais 

largamente em outra obra”. Isso posto, torna-se evidente suas reais intenções e, ao mesmo 

tempo, sua “lucidez perante a complexidade de um objecto que, afora o mais intelectualmente 

julgo lhe não minguava, requeria disponibilidade e calma, requisitos com que certamente o 

não favorecia” (TORRES; ASSUNÇÃO, 2000, p. 20). 

Cônscio de suas limitações, Oliveira (1536) apresenta ao leitor, ao longo da gramática 

em questão, seu descontentamento e seu pedido de desculpas – por exatas cinco vezes, sempre 

se comprometendo a retornar às questões que considerava lacunares, dignas de discussão mais 

delineada e proveitosa. Se não conseguiu depois, não importa; ficou registrado em suas 

páginas o ensejo e ainda um último pedido: “a quem conhecer meus erros que os emende. E 

todavia não murmurando em sua casa, porque desfaz em si” (fól. 38r.). 

 

3.2.2   Grammatica da lingua portuguesa (1540), de João de Barros 

 

Na primeira parte da Grammatica da língua portuguesa, João de Barros se vale de 

uma comparação entre o jogo de xadrez e a linguagem, a fim de apontar o nome e o verbo 

como elementos centrais da língua, “dous reis, diferentes em genero, e concordes ẽ oficio” 

(BARROS, 1540, fól. 2r.) 
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Ainda no mesmo capítulo, no segmento intitulado “Da letera”, Barros apresenta as 

partes da linguagem como “damas” que “comũmẽte ∫ęrvem a e∫tes dous podero∫os reyes, 

Nome, e Verbo” (idem). Esse gramático reconhece as nove “partes” de que é composta 

“anó∫∫a linguágem” e as enumera: “Artigo, que ę próprio dos Grægos e Hebreus, Nome, 

Pronome, Vęrbo; Aduęrbio, Particípio, Cõiunçam, Preposiçam, Interieçam” (BARROS, 1540, 

fól. 2v.), que têm os latinos. 

A exemplo dos gramáticos latinos que dispunham suas gramáticas em quatro partes 

distintas – ortografia, prosódia, etimologia e sintaxe –, Barros assim procede à organização da 

Grammatica da língua portuguesa, “u∫ando dos termos da gramática latina cuios filhos nós 

somos, por nam degenerar della” (idem). 

Primeiro a pôr “a nossa linguagem em arte” (fól. 15), Barros destina uma seção 

significativa à abordagem do pronome. Com o título sugestivo “Do pronome e seus 

acidentes”, o referido gramático define tal categoria como “hũa parte da óraçám que ∫e põem 

em lugar do próprio nome” (fól. 15r) e exemplifica essa definição com a frase “Eu e∫cręvo 

esta Gramática para ty”, em que “E∫ta” tambem ę Pronome da Gramática” (idem). 

Importa destacar a subclassificação dos pronomes, que para Barros se dá “pêra boa 

ordem e perfeito intendimento da linguagẽ” em seis “açidẽtes”: “E∫pęcia, Genero, Numero, 

Figura, Pe∫∫oa, e Declinaçã per cá∫os”. 

De acordo com a “especia”, os pronomes – assim como ocorre com os nomes – podem 

ser agrupados em primitivos e derivados. Os primitivos ou primeiros correspondem a eu, tu, 

si, este, esse, ele. Os derivados, assim denominados por “~q ∫e deriua dos primeiros”, 

compreende os possessivos – meu (derivados de mi), teu (de ti), seu (derivados de si) – e 

ainda as formas pluralizadas, nosso e vosso. As formas de possessivo derivadas são 

entendidas como resultantes das formas primitivas no caso genitivo. Convém assinalar algo 

importante presente nessa seção. Refere-se às duas subdivisões dos pronomes ditos 

primitivos:  

 

Eu, nós, tu, uós, e∫te, e∫tes, ∫am demõstratiuos: por ~q cásy demó∫trã a cou∫a, per 

∫emelhante exẽplo. E∫te livro he do principe, nó∫∫o ∫enhor. Elle, e∫∫e co ∫eusplurales 

chama relatiuos: por fázerẽ relaçã e lẽbrança da cou∫a dita, po∫to ~q o ∫eu prĩcipal 

ofiçio ∫eia demõ∫trativo. (BARROS, 1540, fól. 15v.) 

 

Quanto à figura, os pronomes se classificam em “∫implex, e Composta”, partes que 

segundo Barros, acrescentam “hũa eficacia e uehemencia ao pronome”. Como figura 
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“∫implex” tem-se eu, tu, este, esse; enquanto por “Compósta” chamam-se “eu mesmo, tu 

mesmo, aqueste, aquesse, &c” (idem).  

No que tange ao gênero, pessoa e número, o gramático discorre sobre cada um com 

objetividade. Os pronomes alocam-se em: (a) quatro gêneros: masculino, feminino, neutro e 

comum de dois; (b) três pessoas: primeira, segunda e terceira; e (c) dois números: “singular” e 

“plurar”. Barros assinala os pronomes demonstrativos nas exemplificações para compor o 

quadro do gênero. Assim, este (masculino), esta (feminino) e isto (neutro) figuram em comum 

de dois: eu, tu, de si. 

A última subclassificação, a declinação por casos, dispõe os pronomes em seis casos – 

nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo – e três categorias – “os cá∫os da 

primeira declinaçam”,“declinaçã dos pronomes possessiuos” e “declinaçam dos nomes 

Relatiuos”. Quanto ao primeiro caso dessas categorias, Barros sinaliza variarem sua 

significação “pelas prępo∫ições, de, e à, as quáes ∫eruem en lugar de artigo” (fól. 16r). No que 

se refere à declinação dos pronomes possessivos, “per ella ∫e declina os pronomes possivos, 

os quáes ∫am aietivos, e fórman∫e dos ∫eus genitiuos como uimos atrás” (fól. 16v). 

A declinação dos nomes relativos abarca na gramática de Barros os pronomes 

interrogativos “(de) quẽ, (de) qual, a(quem), aquál, quáes, de quáes, a quáes” – e relativos – 

(a) (de) (á) que, (da) (ao) (á) (o) (de) qual, (os) (as) (aos) (dos) (das) quáes. 

 

3.3.3  Arte de Grammatica, pera em breve saber Latim: composta em lingoagem, e verso 

Portugues. Com hum breve vocabulario no cabo, e algũas phrases latinas (1610), de Pedro 

Sánchez “de Paredes” 

 

Vale abordar aqui, mesmo que sucintamente, parte das prerrogativas dessa gramática, 

que tinha por escopo ensinar a língua latina, servindo-se, para fins de melhor didatismo, da 

língua portuguesa; por esse motivo alcançou o status de obra das mais consultadas de seu 

tempo. O autor, Pedro Sánchez, a quem Machado (1752, p. 616) alcunhou “de Paredes”, era 

sobrinho de Rodrigo Sánchez, capelão da rainha D. Catarina, esposa de D. João III, e mestre 

de latim de sua filha, a infanta D. Maria, que casaria com o rei Filipe I de Portugal e, depois, 

II da Espanha. Sánchez era bacharel em Teologia, organista e compositor de músicas 

religiosas, professor dos rudimentos de Latim, apadrinhado pela Igreja de Santa Maria de 

Óbidos.  

O final do século XVI e início do XVII foi marcado pela predominância, na Península 

Ibérica, da obra De Institutione Grammatica libri tres, de Manuel Álvares (1572), e do 
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método jesuítico de ensino do Latim. É nesse momento que Pedro Sánchez publica seu 

trabalho, que ficaria registrado na história como a primeira gramática latina redigida em 

português.  

Em verdade, a Arte de Grammatica de Pedro Sánchez pode ser caracterizada como uma 

gramática escolar básica, pois tinha por alvo os estudantes dos primeiros anos do curso de 

latim, apresentando-lhes as principais regras da morfologia, sintaxe, métrica e estilística 

latinas. Nas palavras do autor, 

ajuntey os preceitos, & regras de grãmatica qme parecerão mais necessarios em 

verso, & lingua vulgar pera mais claridade, & firmeza da memoria, cõ os exẽplos em 

Latim. Não procurey buscar no verso muitos consoantes, porq como eu pretenda dar 

breves regras, & claras; forçadamente o accarreto de consoantes, as farião prolixas, 

& escuras. (SÁNCHEZ, 1610, fól. 5v.-6r.) 

 
 

Sánchez via o latim como uma língua cultural, que podia ser entendida para transmitir 

os valores filosóficos, históricos, artísticos, ou seja, todo o conjunto de saberes culturais, 

idiossincrásicos de uma civilização antiga, como a latina. Para esse autor, uma gramática 

latina – e, por consequência, as aulas dessa língua – não deveria ser apresentada em Latim, 

mas na língua materna do aprendiz, conforme argumenta: 

 

Erro grande he cuydar, que as regras de Grãmatica se ensinarão milhor em Latim q 

na lingoa propria sua: donde vemos que pera milhor, & mais breve entendimento da 

lingoa Grega, se faz a Arte em Latim, pera quem ja o sabe, cõ os exemplos em 

Grego: & se tudo fosse Grego, seria nunca acabar. Nem basta dizer, que pois o 

discipulo ha de saber Latim, que bom serà logo começar a entendello pellas regras 

da Arte. (ibidem, fól.5r. - 6 v.) 

 

Em sua gramática, esse autor apresenta os conteúdos de modo esquemático e 

mnemônico, utilizando-se de estratégias metodológicas diversas, entre as quais, conforme 

bem pontuou no título de sua obra, a da exposição de regras em verso, como explicita em: 

“composta em lingoagem, e verso portugues”. Basta tomar, por exemplo, uma passagem em 

que faz referência às partes do discurso – partes orationis. Vale-se, nesse escopo, de uma 

setilha
13

, com versos, em sua maioria, em redondilha maior. Quanto às rimas, estas são 

emparelhadas, interpoladas e internas, como se observa no pequeno excerto a seguir. 

 

As Partes da oração, 

Oyto são: Nomen, Pronomen, 

Verbum, Participium, 

Praepositio, Adverbium, 

Interjectio, Coniunctio, 

                                                 
13

 Estrofe de sete versos. 
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Estas quatro derradeyras 

Sem declinar ficarão (ibidem, fól. 32 v.) 

 
Como se percebe, para Sánchez, seguindo os passos de Manuel Álvares (1572), oito 

são as partes do discurso latinas: nome, pronome, verbo, particípio, advérbio, preposição, 

conjunção e interjeição, sendo as quatro primeiras declináveis e as últimas quatro 

indeclináveis (ibidem). 

 No tocante aos Pronomen, Sánchez (1610, fól. 34v.) define-os como “a segunda parte 

[da oração] que posto em lugar do nome denota certa pessoa: ut ego, tu, & os demais”. Como 

se pode perceber, tal tentativa de conceituação é ampla, podendo congregar diferentes 

pronomes. Pedro Sánchez, no entanto, não apresenta quaisquer subdivisões relacionadas a 

essa parte, apenas faz menção ao “pronome relativo” (ibidem, fól. 8r.), que, em outra parte da 

sua gramática, tinha alocado na classe dos nomes (ibidem, fól. 33v.), e o “Pronome Quis, pera 

perguntar” (ibidem, fól. 8r.). 

Esse autor expõe, destarte, um conjunto de elementos pronominais, mas sem 

classificá-los: ego, nos, tu, vos, sui, hic, haec, hoc, iste, ista, istud, ille, illa, illud, ipse, ipsa, 

ipsum, is, ea, id, idem, eadem, idem, meus, mea, meum, nostras, nostratis e vestras,vestratis. 

Quanto ao pronome relativo, esse gramático registra a declinação de qui, quae, quod e 

relaciona alguns compostos, como quicumque, quidam, quiliber, quivis, unusquisque e 

ecquisnam. 

No capítulo intitulado Brevis Syntaxis, dá ênfase ao pronome relativo, pontuando que 

este tipo concorda com o seu antecedente em gênero e número (ibidem, fól. 37 v.); no que 

tange ao interrogativo, apenas menciona que serve “pera preguntar”. Pedro Sánchez 

apresenta a declinação de “quis, vel qui, quae, quod, vel quid” e algumas de suas formas 

compostas, seja na condição de prefixos, como quisnam, quispiam, quisquam, quisque e 

quisquis, seja na de sufixos, como aliquis, ecquis, nuquis, nequis e siquis.  

 

3.3.4 Regras da lingua portugueza, espelho da lingua latina (1725), de Jerônimo Contador 

de Argote, Clérigo Regular, e Academico da Academia Real da Hi∫toria Portugueza 

 

O intento de Jerônimo Contador de Argote, quanto à sua “Arte” gramatical, figura na 

parte inicial da Introducçam a presente grammatica: “en∫inar as regras da Lingua Portugueza 

para facilitar aos meninos a percepção, e o u∫o da Grammatica Latina” (p. xviii).  Evidencia-

se, dessa forma, uma das maiores preocupações desse gramático, o que se coaduna 

perfeitamente com as intenções de Pedro Sánchez (1610): a busca por uma maior 
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eficiência/facilitação do ensino da língua latina, a partir do estudo de regras da língua 

portuguesa. Em suas próprias palavras, o aprendiz deve buscar se valer da “analogia, que se 

encontra entre a Língua Portugueza, e a Latina, [...] para pelas regras da primeyra conhecer, e 

praticar os preceytos da ∫egunda” (ARGOTE, 1725, p. ii). 

Nessa direção, a fim de ministrar mais facilmente e aguçar a percepção dos aprendizes 

quanto ao latim, Argote tenta chamar a atenção dos mestres para a observância de alguns 

pontos que julga essenciais, aos quais denomina de “advertencias”, dentre estas a de somente 

ensinar a gramática portuguesa se o aluno tiver domínio em leitura: “∫ouber ler 

sofrivelmente”. 

Constatada essa condição, poderá o mestre passar, em ordem, primeiro ao ensino do 

capítulo dos nomes, depois o dos verbos, para então ministrar aulas de “Syntaxe ∫imples”, 

introduzir os “Rudimentos da lingua Latina até os Pretéritos”, adentrando, por fim, na 

“Syntaxe figurada”. Dessa maneira, saberia “inteyramente toda a Grammatica Portugueza, e 

então principiarà a en∫inarlhe a Grammatica Latina, que sem duvida aprenderà com grande 

brevidade [...]” (p. xxiii). 

Argote vale-se do discurso direto, do diálogo entre o mestre e o discípulo, das Regras 

da lingua portugueza espelho da lingua latina, para apresentar ao leitor todo o leque dos 

conteúdos gramaticais selecionados do português, reunido-os ao longo das quatro partes em 

que se encontra organizada a referida obra, que contém ainda, ao final, o Tratado breve da 

Orthografia da lingua portugueza.  

No capítulo que abre a primeira parte das Regras, voltado para a abordagem dos 

nomes, artigos, números, terminações e casos, esse estudioso, após definir “Lingua 

Portugueza” enquanto “palavras, e modo de fallar, de que os Portuguezes entre si u∫ão na 

pratica, ou conver∫ação, ou quando e∫crevem” (p. 2), aponta as oito “castas de palavras” que 

essa língua possui, a saber: “Nome, Pronome, Verbo Particípio, Advérbio, Preposição, 

Conjunção, e Interjeyçaõ” (idem). 

Após dois capítulos de discussão sobre os nomes, contempla então a “∫egunda ca∫ta de 

palavras de que con∫ta a Oração”: a dos “Pronomes”, cuja definição de imediato dispõe: 

“huma palavra, que ∫e poem em lugar de Nome”. A tal conceito seguem alguns exemplos: 

“Antonio joga digo Elle joga, e o Pronome Elle faz as vezes do nome Antonio” (p. 36). 

A classificação dos Pronomes é trabalhada por Argote valorizando sempre a 

discriminação dos tipos constantes em cada “casta”, seguidos, em geral, pela diclinação a eles 

pertencentes. Para esse gramático há “Muytas castas” de pronomes: os “Primitivos, ou 



62 

 

Pe∫∫oaes”, “Recíproco”, “Derivados”, “Po∫∫e∫∫ivos”, “Demon∫trativos, e Relativos”, e há 

Pronomes, que ∫ó ∫ão Relativos”. 

Interessa aqui o tratamento dado pelo gramático aos pronomes demonstrativos, 

percebidos por ele também, em certos casos, como “Relativos”. Os pronomes demonstrativos 

compreendem: “E∫te, ou E∫ta, Aquelle, ou Aquella, E∫∫e ou E∫∫a, I∫to, I∫∫o, Aquilo”. A 

diferenciação entre demonstrativos e relativos figura no seguinte diálogo entre mestre e 

discípulo: 

 

M. E e∫∫es Pronomes ∫empre ∫ão Demon∫trativos? 

D. Sim. 

M. E porque ∫echamaõ e∫∫es Pronomes Relativos? 

S. Porque trazem à maneira o ∫eu antecedente. 

M. Dizey exemplo. 

D. Vi vo∫∫o filho e∫te me pareceo e∫perto. [...] E∫te he Relativo, porque traz à 

memória o ∫eu antecedente Filho, e faz e∫te ∫entido. Vi vo∫∫o filho, e∫te filho me 

pareceo e∫perto. 

[...] 

M. Quando he, que não ∫aõ Relativos? 

D. Quando não, tem antecedente próprio com quem concordem. 

M. Dizey exemplo. 

D. E∫ta caza he grande. Ne∫∫ta Oraçaõ o Pronome E∫ta não he Relativo, porque naõ 

tem antecedente” (p. 44-45) 

 

Argote considera os demonstrativos uma categoria cujos elementos parecem mostrar 

“a cou∫a que ∫ignificaõ, a∫∫im como quãdo digo E∫te homem o Pronome E∫te parece e∫tà 

mo∫trando ao Homem” (p. 44).  

Um dos pontos mais significativos dessa parte da gramática de Argote diz respeito às 

declinações dos pronomes demonstrativos. 

 

D. Os Pronomes E∫te, ou E∫ta, E∫∫e ou E∫∫a, Aquelle, ou Aquella declinaõ-∫e da 

me∫ma ∫orte, que o Pronome Elle, ou Ella. 

O Pronome I∫to, I∫∫o, Aquillo, tem declinação particular”. (p. 45) 

 

 

Os pronomes I∫to, I∫∫o e Aquillo não apresentam forma plural, apenas declinam-se no 

singular. Os pronomes E∫te, E∫∫e e Aquelle, por sua vez, declinam-se, assim como o pronome 

Elle ou Ella, no singular e no plural nos casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo e 

ablativo. 

 

 

 

 



63 

 

3.3.5  Arte da Grammatica da Lingua Portuguesa (1770), de Antonio José dos Reis Lobato 

 

Assim como Jerônimo Contador de Argote (1725), logo no capítulo introdutório de 

sua gramática, Antonio José dos Reis Lobato aborda a importância e as razões de se “∫aber” a 

gramática da língua materna: “primeira para ∫e fallar ∫em erros; ∫egunda, para ∫e ∫aberem os 

fundamentos da lingua, que ∫e falla u∫ualmente” (LOBATO, 1770, p. ix). Saber a 

“grammatica da ∫ua me∫ma lingua” consiste, para esse autor, ponto fundamental “para [se] 

aprender com muita facilidade qualquer outra [...] ∫em difficuldade ∫e aprendem muitos 

princípios, que são communs a todas as línguas” (p.x). 

Nesse mesmo capítulo, Lobato também tece críticas às obras de gramáticos da língua 

portuguesa que o antecederam, como a Grammatica da linguagem portugueza, 1536, de 

Fernão de Oliveira; a Grammatica da lingua portuguesa, 1540, de João de Barros; Methodo 

grammatical, 1619, de Amaro de Roboredo; a Arte do Padre Bento Pereira, impressa em 

1672; e as Regras da lingua portugueza, 1725, de D. Jeronymo Contador de Argote. Merece 

menção a esmerada crítica que Lobato (1770) decerra contra a obra do padre Bento Pereira, 

sobretudo com relação a erros de abordagem do clérigo nas colocações sobre certos 

pronomes. 

 

 Aos Pronomes E∫te, E∫∫e e Aquelle dá o me∫mo Autor [Bento Pereira] a terminação 

neutra I∫to, I∫∫o, e Aquillo, ∫em advertir, que geralmente nas línguas vulgares os 

adjetivos tem ∫ómente duas fórmas, por ∫erem ∫ó dous os generos dos Nomes 

∫ub∫tantivos; por cuja razão ∫e vê claramente que I∫to, I∫∫o, e Aquillo são Pronomes 

de∫tin∫tos, ainda que derivados de E∫te, E∫∫e, e Aquelle. (LOBATO, 1770, p. xxix) 

 

Lobato percebe a gramática portuguesa enquanto “Arte, que en∫ina a fazer ∫em erros a 

oração Portugueza” (p. 01). Pontua serem nove as “e∫pecies de palavras, de que como partes 

póde con∫tar a oração Portugueza, a saber, Artigo, Nome, Pronome, Verbo, Particípio, 

Prepo∫ição, Adverbio, Conjunção, Interjeição” (p. 07). 

Esse gramático foi o primeiro a incluir na classe dos adjetivos o pronome e o 

particípio. A justificativa para isso está na primeira parte, quarta lição, intitulada “De algumas 

e∫pecies de Nomes Adjectivos”. Ao localizar os “pronomes demon∫trativos, assim como os 

po∫∫e∫∫ivos, relativos, e interrogativos”, enquanto espécie de adjetivos, o gramático afirma que 

somente procede dessa forma por acreditar que esses elementos não permitem “augmentar, 

nem diminuir a ∫ignificação, não tem comparativo, nem ∫uperlativo, e também não ∫upprem 

e∫ta falta por circunlóquio”. (p. 38). 
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Na quinta lição, “Da natureza, e differenças do Pronome”, a definição para pronome é 

seguida rapidamente de exemplificação: 

 

Pronome he aquelle, que na oração ∫e poem em lugar de outro nome, como quando 

digo: Pedro e∫tuda grammatica, e o me∫mo há de e∫tudar Rhetorica. Onde a palavra 

me∫mo he pronome, que ∫e põe em lugar do nome Pedro para evitar a ∫ua repetição 

[...]”. (p. 38) 

  
Em seguida, Lobato classifica o pronome em “varias e∫pecies”, como se discrimina: 

“Demon∫trativo, Recíproco, Po∫∫e∫∫ivo, Relativo, e Interrogativo. Entre e∫tes chamão-∫e 

primitivos aqueles, que ∫e não derivão de outros, e derivados aquelles, que ∫e derivão dos 

primitivos” (p. 39). E assevera serem todos “adjectivos, tirando Eu, Tu, Si que a opinião 

commua dos grammaticos julga ∫ub∫tantivos” (idem). 

A sexta lição compreende a declinação dos pronomes demonstrativos aos quais se 

reserva maior enfoque. A abordagem desses elementos se inicia não por uma definição ou 

conceito, mas pela função ou utilidade a que se prestam:  

 

serve para mo∫trar a pe∫∫oa, oou alguma cou∫a, como v. g. quando digo: Eu e∫crevo a 

Grammatica Portugueza. Onde a palavra Eu he Pronome demon∫trativo, por mo∫trar 

a pe∫∫oa, que e∫creve a Grammatica Portugueza. (ibidem)  

 
Lobato apresenta também uma subclassificação no conjunto desses pronomes: “tres ∫e 

chamão pe∫∫oaes, por mo∫trarem, e exprimirem as pe∫∫oas, que podem entrar na oração” e os 

demais são “incluidos no numero dos primitivos” (p. 40). 

No grupo dos “pe∫∫oaes” encontram-se “Eu, que mo∫tra a primeira pe∫∫oa, que falla na 

oração”, “Tu, que mo∫tra  a ∫egunda pe∫∫oa, de que ∫e fala na oração” (p. 42), todos esses 

seguidos de suas respectivas declinações; por fim, os “Pronomes demon∫trativos E∫te, E∫ta; 

E∫∫e, E∫∫a; Aquelle, Aquella; I∫to, I∫∫o, Aquillo” (p. 42-43). 

Lobato classifica este(a) como primitivos, enquanto aquele(a),isto, isso e aquilo 

seriam vistos como derivados, como se segue: 

 

Aquelle, Aquella deriva-∫e de Elle, Ella; I∫to de E∫te; I∫∫o de E∫∫e; Aquillo de 

Aquelle. E∫te, E∫ta; E∫∫e, E∫∫a; Aquelle, Aquella declinão-∫e da me∫ma ∫orte que Elle, 

Ella, tirando-lhe a terminação lhe.  

 

Não são apresentadas, ao contrário do que acontece com os ‘demon∫trativos pe∫∫oaes”, 

as declinações dos pronomes demonstrativos. Destes, apenas o pronome “I∫to” consta 

declinado, modelo apontado pelo autor a ser seguido pelos pronomes isso e aquilo e pelos 

adjetivos “Tudo, Alguem, Ninguem, Cada” (p. 43). 
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As combinações entre pronomes é contemplada por Lobato, embora não as discuta 

nem aponte suas funções ou trace sobre elas quaisquer detalhamentos. Dessa forma, tem-se 

“cada hum, cada huma, cada qual”, “E∫te me∫mo, e∫∫e me∫mo, aquelle me∫mo”; “I∫to me∫mo, 

i∫∫o me∫mo, aquillo me∫mo”; “E∫toutro, E∫∫outro, Aquelloutro” (p. 44). 

Na nona lição, intitulada “Do Pronome Relativo”, Lobato apresenta ao leitor o fato de 

os pronomes demonstrativos poderem exercer a função de pronomes relativos, a depender do 

tipo de construção oracional, sobretudo respeitando-se princípios estéticos. Subentende-se, 

nesse sentido, a sinalização do referido gramático ao potencial referenciador dos pronomes 

demonstrativos. “Os Pronomes E∫te, E∫ta; E∫∫e, E∫∫a; Aquelle, Aquella; I∫to, I∫∫o, e Aquillo 

tambem fazem o oficio de relativos, quando na oração trazem à memória substantivo 

antecedente” (p. 49). 

 

3.3.6 Grammatica philosophica e orthographia racional da lingua portugueza (1783), de 

Bernardo de Lima e Melo Bacelar 

 

A gramática de Bacelar, um fransciscano observante da Província de Portugal, 

apresenta uma seção inicial reservada, a exemplo do que faz Lobato (1770), em que se 

percebe uma interpenetração prosódico(ortoépia)-fonética e morfológica com a sintaxe, numa 

tripartição, enfocando as funções dos componentes da frase quanto ao papel fundamental que 

manifestam na constituição dessa. Por isso afirma que   

 

As partes essenciais da Grammatica são tres: a primeira he o som que representa o 

Agente ou Nominativo; a segunda he o som que mostra a Acção ou verbo; e a 

terceira he o som que faz as vezes de Accionado, paciente ou caso. [...] e porque 

estes três únicos sons compõem a Oração (ou são a proposição) que he a única cousa 

que o grammatico pretende fazer. (p. 02) 

 

De acordo com Bacelar (1783, p. 13-14), como visto, existem, portanto, três partes 

essenciais da oração a serem consideradas: agente (nominativo ou nome), acção (verbo) e 

accionado (paciente ou caso). No entanto reconhece a existência de outras ditas “não [...] 

essenciaes a ella”, os adjuntos, que abarcam os elementos: artigo, prenome, preposição, 

advérbio, conjunção e interjeição. Em texto bastante sintético, valendo-se do recurso de 

notação, Bacelar explana que os adjuntos são postos pelos gramáticos “no número das 8, ou 9 

partes da oração”. Os adjuntos acompanham “cada passo” da oração e configuram-se em 

elementos cuja função é a de explicar “algumas circunstancias”. Nesse ponto podem ser 

organizados em dois grupos: o dos intrínsecos, que fazem referência a número, gênero e caso; 
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e o dos extrínsecos, abarcando artigo, adjetivo, preposição, advérbio, conjunção e interjeição 

(p. 41).  

Bacelar faz menção ao adjetivo, definido-o como uma espécie de “som declinavel por 

6 casos [...] e representa hum’a qualidade do agente, ou paciente, como cousa abstracta, e 

concordavel com elle” (p.43). O adjetivo sofre ainda uma outra divisão: (a) de duas formas 

versus de uma forma; (b) positivo ou absoluto, comparativo versus superlativo; (c) pátrio; (d) 

numeral; (e) universal versus particular; (f) “prenome demonstrativo” (este, esse e aquelle); 

(g) “prenome possessivo”; (h) “prenome relativo”; (i) “prenome interrogativo”; (j) particípio 

activo versus passivo.  

Para esse autor, o item artigo tem os mesmos traços do pronome demonstrativo esse, 

ocupando a função de determinador do caso do “nome” e exemplifica: “me deas esse çhapéo 

do quotío (...), e da-me çhapéo sem artigo val o mesmo, que me deas qualquer çhapéo, que te 

parecer” (p. 42). A definição dada a pronome ajuda a entender esse quadro: é “assim 

chamado, porque se poem em logar do nome” (p. 43).  

 

3.3.7 Grammatica philosophica da lingua portugueza (1822), de Jerônimo Soares Barbosa 

 

A definição atribuída por Jerônimo Soares Barbosa à gramática aparece no capítulo 

introdutório de sua Grammatica philosophica e transporta ao leitor/pesquisador a importância 

de se concentrar/reunir num só livro o sistema de uma língua. A finalidade, a abrangência que 

pretende dar aos fatos da língua e a intenção do gramático, para Barbosa, constituem os 

elementos-chave para a escolha do tipo de gramática que se tenciona projetar.  

 

Toda a Grammatica he hum systema methodico de Regras, que resultão das 

observações feitas sobre os usos e factos das Línguas. Se estas regras e observações 

tem por objecto tão somente os usos e factos de huma Lingua particular; a 

grammatica será tambem Particular. Se ellas porêm abrangem os usos e factos de 

todos, ou da maior parte dos idiomas conhecidos; a sua Grammatica será Geral. 

Huma e outra póde ser, ou somente Practica e rudimentaria, ou Philosophica e 

Razoada. (p. ix) 

 

Barbosa ainda torna evidente que, para uma gramática fugir ao rótulo de “puramente 

practica” e conquistar o status de “scientifica e philosophica”, necessita indagar e descobrir 

 

[...] nas leis physicas do som e do movimento dos corpos organicos o mechanismo 

da formação da Linguagem; e nas leis psychologicas as primeiras causas e razões 

dos procedimentos uniformes, que todas as Línguas seguem na analyse e enunciação 

do pensamento [...]”. (p. ix-x) 
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Parte dessa afirmação serve para se compreender o motivo de Barbosa ter intitulado a 

obra em questão de Grammatica Philosophica da língua portugueza. A justificativa, no 

entanto, ainda pode ser mais esclarecedora. A gramática de qualquer língua deve ser vista 

como sua “primeira theoria”. Entretanto, para além de teorizar sobre a língua, a gramática 

também deve “ser huma verdadeira Logica, que ensinando-se a falar, ensine ao mesmo tempo 

a discorrer” (p. x). 

Dessa forma, gramática e lógica filosófica em Barbosa encontram-se estritamente 

ligadas, numa “íntima connexão”. Ele percebia o quanto os antigos filósofos se valiam da 

gramática “nos seus tractados de Philosophia”. O grande erro desses filósofos, para Barbosa, 

foi o de ter deixado a gramática “nas mãos de homens, ou ignorantes, ou pouco hábeis”, 

reduzindo-a a “hum systema informe e minucioso de exemplos e regras, fundadas mais sobre 

analogias apparentes, que sobre a razão, a quem so pertence inquirir e assignar as verdadeiras 

causas da Linguagem” (p. x). 

Apesar de essa discussão ser por demais proveitosa, interessa centrar-se aqui na 

abordagem dos pronomes demonstrativos. No capítulo primeiro da gramática de Barbosa, 

após discorrer sobre as quatro Partes naturais da gramática – Orthoepia, Orthographia, 

Etymologia e Sintaxe –, adentra no Livro III, nos princípios da Grammatica Geral, passando 

ao estabelecimento do “systema Etymologico das Partes da Oração Portugueza”. Ele distribui 

as partes em classes mais gerais, seguidas de suas especificidades, tratando-as de maneira 

destacada. 

Assim, duas classes ditas “mais gerais” são enunciadas por Barbosa. Elas abarcam 

palavras “Interjectivas” ou “Exclamativas” e “Discusivas, ou Analyticas”. No primeiro grupo 

encontram-se as “partículas desligadas do contexto da Oração, exclamativas, e pela maior 

parte monosyllabas e aspiradas, que exprimem os transportes da paixão” (p. 100). No grupo 

das discursivas localizam-se o “Nome Substantivo”, o “Nome Adjectivo”, o “Verbo 

Substantivo”, a “Preposição” e a “Conjunção”, portanto cinco “Partes Elementares 

Discursivas, que com a Interjeição, única parte não discursiva, formão o systema completo 

dos Elementos da Oração [...]” (p. 107). 

Destarte, conforme as postulações de Barbosa, “Pronomes”, “Artigos” e “Particípios” 

reduzem-se à categoria dos “Adjectivos”. Para esse gramático, tal categoria “leva consigo [..] 

huma idea accessoria, que modifica outra”.  

Todo nome que se junta a “hum substantivo” para modificá-lo, determiná-lo, restringi-

lo e explicá-lo é “Adjectivo”. Como os pronomes se referem ou “se ajuntão immediatamente a 

um Substantivo”, podem ser vistos como “verdadeiros Adjectivos” (p. 109). Quanto aos 
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“Advérbios”, têm assento na categoria da “Preposição”, a ela considerados “equivalentes” (p. 

110). 

O capítulo terceiro, “Do Nome Adjectivo”, refere-se à explanação de Barbosa quanto à 

categoria dos adjetivos. Reduzida, de fato, à expressão de “huma cousa como accessoria de 

outra para ser sempre o atributo de hum sujeito claro, ou oculto, sem o qual não pode 

subsistir” (p. 137), a classe dos adjetivos, portanto, pode indicar “hum sujeito, qualquer”; e 

exprimir “huma qualidade que lhe atribue [...] e, que per si não pode subsistir” (p. 138). 

De acordo com as postulações de Barbosa, os adjetivos podem ser agrupados em três 

categorias: “Determinativos”, “Explicativos, e Restrictivos” (p. 141). A primeira classe, dos 

determinativos, recebe esta denominação “porque determinão e applicão os nomes de classes 

e communs a certos indivíduos particularmente” (p. 141). Os explicativos “não acrescentão á 

significação de seu substantivo idea alguma nova [...] fazem so, he desenvolver aos que o 

mesmo substantivo contém, na sua noção” (p. 179). 

Os adjetivos ditos “Determinativos” atuam determinando os nomes de “dous modos”: 

(a) caracterizando-os “por certas qualidades individuaes”; ou (b) pela quantidade, “contando-

os”. Desse modo, os determinativos são ordenados em duas categorias: a de qualidade e a de 

quantidade. 

Os “Determinativos de qualidade” se subdividem, por sua vez, em “Geraes, e em 

Especiaes”. Os primeiros representam os “nossos dous Artigos”, um “Indefinito, como Hum 

homem, e o outro Definito, como O homem” (p. 143). 

Os “Especiaes”, por sua vez, individuam por alguma qualidade, “ou circunstancia 

particular”, o “nome commum” quer seja de modo pessoal quer local, daí decorrem os 

“Determinativos Pessoaes”, como “Eu Antonio”, “Tu Pedro”; e os “Determinativos 

Demonstrativos” (p. 161), com “Este homem”, “Aquella mulher”. 

Os Determinativos de quantidade se subdividem em “Universaes” e “Partitivos”. Os 

primeiros podem ser “Positivos”, voltados à totalidade, como “Todo homem”; e “Negativos”, 

como em “Nenhum homem”. Os “Partitivos” aplicam o “nome commum a huma quantidade 

parcial de individuos”, por vezes de forma vaga, como “Muitos homens”; ou exata e 

determinada como em “tres homens”. 

Interessam aqui os “Determinativos Demonstrativos”, que, como explicitado, fazem 

parte do grupo dos “Especiaes”, um dos Determinativos de qualidade. Os “Determinativos 

demonstrativos” são definidos por Barbosa como “aquelles que determinão e applicão os 

nomes appelativos a certos individuos, indicando-os, e mostrando-os pela localidade da sua 
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existencia” (p. 161). Eles compreendem duas “espécies”: a dos “puramente Demonstrativos” 

ou “Demonstrativos Puros” e a dos “Conjuntivos”. 

Os “Demonstrativos Puros” mostram e apontam “os objectos presentes pelo lugar, 

menos ou mais distante em que estão, ou no espaço, ou no discurso, ou na ordem dos tempos; 

e bem assim o lugar e relação, que tem por ordem á pessoa que fala, áquella com quem se 

fala, e á de quem se fala” (p. 162). São “Demonstrativos Puros”: este(a), isto; esse(a), isso; 

aquele(a), aquilo. Os primeiros determinam um “objecto, presente pelo lugar, que occupa, 

juncto a nós que falamos, ou em que o puzemos no discurso, falando delle” (p. 162), como em 

“Este homem, Esta mulher, Isto, que acabamos de dizer” (idem). 

Quando se deseja mostrar “hum objecto presente, porêm mais distante, e immediato a 

outra pessoa com quem falamos” (idem), usam-se as formas esse(a), isso, como em “Esse 

homem, Essa mulher, Isso eu dizes”. Por sua vez, quando a intenção é a de determinar “hum 

objecto presente, porêm mais remoto que os antecedentes, e com relação a huma terceira 

pessoa, ou couza, da qual se fala”, tem-se à disposição as formas aquele(a), aquilo, daí 

“Aquelle homem, Aquella mulher, Aquillo, que ao princípio se disse”. 

Barbosa dispõe ao final da exposição sobre os “Demonstrativos puros”, uma “taboa” 

de “variações genericas, e numeraes” desses demonstrativos, ressaltando, num breve 

comentário, o papel das formas neutras – “Isto, Isso, e Aquillo”: “mostrar couzas, acções, ou 

sentidos, que não tendo genero algum nem masculino, nem feminino [...] vem a ser neutros, 

isto he, de nenhum genero” (p. 164). 

A parte dedicada aos demonstrativos se encerra com uma abordagem sobre os 

determinativos conjuntivos – qual, quem, cujo, que –, assim denominados por indicarem “os 

objectos pela sua localidade”; a sim estes os mostrão pela sua antecedência immediata” (p. 

164). Por isso, os gramáticos os chamavam de “Relativos”, porque se referem a couza 

antecedente”. 

 

3.3.8  Por uma discussão da abordagem dos demonstrativos nas gramáticas portuguesas 

 

A partir da análise descritiva das sete gramáticas elencadas na presente seção, 

notadamente situadas entre os séculos XVI e XIX, é possível perceber o quanto a tradição 

gramatical greco-latina encontra-se enraizada e disseminada na arte da constituição desses 

manuais de “preservação” da linguagem. Nota-se, ainda, que nenhum deles era – e se fossem 

hoje tomados, também não seriam –, apropriado para a pedagogia do ensino de língua 

portuguesa, mesmo a Arte de Grammatica, pera em breve saber Latim: composta em 
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lingoagem, e verso Portugues, de Pedro Sánchez “de Paredes” (1610) – que embora em muito 

se aproxime do vulto pedagógico pela preocupação com o ensino, voltava-se à ministração da 

língua latina com a mediação da língua portuguesa, ou seja, por via indireta tinha o aprendiz a 

oportunidade de aprender o latim, ao passo que refletia sobre a estrutura e o funcionamento do 

português.  

Dessa forma, funcionava mais como uma gramática de fundo escolar muito básico que 

tinha por alvo os estudantes dos primeiros anos do curso de latim. Apesar dos esforços dos 

gramáticos e até de ortógrafos da língua, não se tem no português, e a história assevera, uma 

gramática pedagógica destinada exclusivamente ao ensino dessa língua, apenas a elencação de 

regras para o cultivo e difusão da chamada “boa lingoagem”, uma prova de que a preocupação 

maior que norteava a construção das gramáticas portuguesas assentava-se sob a bandeira do 

culto ao padrão no rechaço pleno ao popular/vulgar em termos de língua. 

Por toda a tradição gramatical, não houve um consenso quanto à alocação categorial 

dos demonstrativos. Muitos gramáticos os incluíam no grupo dos pronomes, outros na classe 

dos adjetivos, alguns os viam como subcategorias dos pronomes adjetivos, e ainda houve 

autores que os encaravam como parte da categoria dos nomes, como foi o caso de Oliveira 

(1536), ou simplesmente os rotulavam de determinantes, ou não tocavam na questão, apenas 

apresentando-os sem explanações classificatórias. Diante disso, tradicionalmente pareceu 

existir uma oscilação no entendimento sobre o grupo dos pronomes demonstrativos, 

notadamente dúvidas quanto à sua localização no rol das categorias gramaticais, afinal eles 

são itens que compartilham características em comum com todas elas, conforme Perini 

(2003).  

Para Rei (2002, p. 167), esse compartilhamento de aspectos afins não tem a ver com  

 

particularidades específicas desta clase de unidades gramaticais, mais coa noción e 

co significado que en cada momento se fixo corresponder á etiqueta ‘pronome’, ou 

sexa, ora promocionando as súas ocorrencias como substantivo, ora ponderando a 

posibilidade de axir funcionalmente como un adxectivo. É de notar que esta 

heteroxénea visión histórica non se deu cos denominados pronomes persoais, que  

sempre foron identificados coa mesma nomenclatura e considerados como tais 

através dos estudos de linguística, sen que houbese discrepancias sobre se podían 

ficar agrupados cos elementos substantivais ou se, polo contrario, era lexítimo 

consideralos desde outras perspectivas. (idem.) 

 

As preceptivas de Rei têm por foco o galego-português, mas podem e se aplicam 

perfeitamente à configuração do sistema pronominal da língua portuguesa. Para melhor 

compreender como as considerações desse autor se aplicam, basta retomar as análises das 
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gramáticas esboçadas aqui anteriormente. Elas apresentam diferentes considerações a respeito 

dessa classe de “referenciais precisos”.  

Uma primeira vincula-se à comparação entre os dados mencionados nessas 

gramáticas. Elas possibilitam a visualização plena de que a abordagem deferida aos pronomes 

demonstrativos, enquanto uma das classes de palavras da língua, remonta do século XVI e 

avança até o século XVIII, firmado quase sem fronteira alguma com a tradição grega e latina, 

algo que se apresenta bem arraigado e que se faz ecoar enquanto clássico modelo gramatical.  

Observe-se João de Barros (1540). Esse autor sobrepõe-se a Dionísio e a Prisciano, ao 

propor investigar nove classes de palavras, já que os primeiros aprimoram-se em apenas oito. 

No entanto as categorias estabelecidas por Barros não são de todo um avanço quando postas 

em comparação com a totalidade da obra desses autores greco-latinos. A categorização que 

segue consiste numa espécie de acréscimo aos estudos daqueles dois autores. Barros identifica 

a classe do artigo, apontada apenas em Dionísio, e a da interjeição, prefigurada por Prisciano. 

Num plano hierárquico das classes, tem-se em Barros a visualização dos pronomes 

demonstrativos na configuração: “pronome > primitivo > demonstrativo” (CAMBRAIA, 

2010, p. 26). 

 
3.3.8.1   Ruptura ou continuísmo: demonstrativos por tradição? 

 

Em contraposição a Barros (1540), Argote (1725) e Lobato (1770) inclinam-se de 

modo obstinado às reflexões de Prisciano, seguindo o modelo deste, certamente pelo esmero 

com a sintaxe, marca de sua obra. Vale pontuar que Argote (1725) divide os elementos 

gramaticais em oito categorias, enquanto Lobato (1770) postula nove. Mais sintético, Oliveira 

(1536, fól. 35r), como já apontado, dá apenas a conhecer que os pronomes demonstrativos 

seriam uma parte da categoria dos nomes e não se aprofunda na mensuração do caso.  

Bacelar (1783) configura-se como um dos primeiros a tentar se afastar do modelo 

tradicional de abordagem das classes gramaticais, o que consegue em parte. Ele organiza os 

itens da língua em uma tríade: elementos essenciais – agente, acção e adjuntos. Esta última 

classe subdivide-se em seis partes: artigo, “adjectivo/prenome”, preposição, advérbio, 

conjunção e interjeição. Ele situa os demonstrativos na subclasse dos adjetivos, o que se 

justifica pela conceituação que afere aos pronomes. Em geral, esse autor segue uma 

perspectiva: (a) altamente morfológica, ao subdividir os adjuntos em seis “casos”; (b) 

semântica, ao reconhecer que toma o agente ou paciente evidenciando suas qualidades; e (c) 
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sintática, ao identificar seu posicionamento na estrutura oracional. No fim, ele acaba por 

retornar à preceptiva prisciana das oito classes.  

A partir da leitura atenta do que dispõe, é possível constituir o quadro da ordem que os 

demonstrativos, na gramática desse estudioso, ocupa: partes essenciais da oração > adjuntos 

extrínsecos > adjetivos > [prenome]
14

 > demonstrativo. 

Há ainda que se registrar que, ao tentar apresentar a tipologia dos adjuntos, Bacelar 

finda por mencionar “adjetivos”, um indicativo de que, para esse estudioso, haveria uma 

proximidade, ou mais, uma verdadeira mescla entre esses termos. Como prova, verifica-se 

que é na classe dos adjetivos que Bacelar, assim como Lobato (1770) e Barbosa (1822), 

apresenta a tipologia pronominal. Certamente, uma sinalização para a precariedade distintiva 

que nesse momento existia entre o pronome quando na função substantiva, substituindo o 

nome, e quando na função adjetiva, acompanhando-o, situação também notada por Cambraia 

(2010). 

No palco das cisões em relação ao modelo de classificação de itens gramaticais 

preconizado pela tradição greco-latina, aparece a proposta de Barbosa (1822). Este autor 

adota uma espécie de divisão – um tanto distinta da que foi seguida por Bacelar (1783) – 

binária, em que prevalece um jogo de oposição entre as palavras exclamativas e as palavras 

analíticas. No rol destas, Barbosa (1822) aloca as ditas “menores”, como o nome substantivo, 

o nome adjetivo, o verbo substantivo, a preposição e a conjunção. O grupo dos nomes sofre 

uma divisão: nome substantivo e nome adjetivo, enquanto o pronome, o artigo e o particípio 

são inseridos na classe dos adjetivos e a preposição na dos advérbios. Assim, 

esquematicamente, conforme sinalização de Cambraia (2010), tem-se em Barbosa (1822) o 

seguinte plano hierárquico: “palavra discursiva > nome adjetivo > determinativo > de 

qualidade > especial > demonstrativo” (CAMBRAIA, 2010, p. 26). 

Há, portanto, numa observação sistemática, a prevalência de uma atividade 

classificatória ou de agrupamento dos itens da língua, sempre numa perspectiva 

hierarquizante, em que algumas classes aparecem subordinadas a um número crescente de 

classes superiores. 

Não se adentrará aqui em pormenores desses procedimentos de hierarquização de itens 

da língua dispostos nas gramáticas, pois se incorreria na necessidade de apurar ou lindar todos 

os conceitos esboçados historicamente para cada uma das classes gramaticais, o que está 

                                                 
14

  Apresenta-se o item pronome destacado em tal gradação, pois Bacelar (1783) não o designa como uma 

subclasse maior, embora esse mesmo autor registre quatro tipos de “prenomes”: os demonstrativos, os 

possessivos, os relativos e os interrogativos. 
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aquém do escopo deste trabalho, cujo esforço e alvo se centra na abordagem dos usos e do 

funcionamento dos demonstrativos, no Período Arcaico e na fase Clássica da língua 

portuguesa. 

No entanto, concorda-se com Cambraia (2010) quanto ao levantamento de duas 

hipóteses que serviriam para explicar a tendência hierarquizante nessas gramáticas: a 

preocupação metalinguística e a busca por princípios gerais. Nas palavras do referido 

estudioso: 

 

(i) a percepção, pelo exercício da reflexão metalinguística, de que palavras de 

classes tradicionalmente diferentes apresentam propriedades comuns, o que 

justificaria subordiná-las a classes mais abrangentes; e (ii) a busca de princípios 

mais gerais (por isso, o recurso a macroclasses) na descrição da linguagem, 

orientação fortemente acentuada na tradição gramatical a partir da Grammaire 

Générale et Raisonée (1660), de Arnauld e Lancelot. (CAMBRAIA, 2010, p. 26) 

 

 

 Essas particularizações se coadunam modernamente com a proposta de Perini (2003, 

2006) quanto ao comportamento de algumas classes de palavras no português. Julga-se aqui 

conveniente acrescentar às hipóteses de Cambraia (2010, p. 26) mais uma: a necessidade de se 

manter um plano hierárquico dos itens da língua teria por intenção atender a fins de pedagogia 

da língua, de sistematização linguística e de apresentação dos aspectos/funções pertinentes a 

cada item da língua, num reconhecimento claro de seu valor morfológico e sintático, numa 

tentativa de oferecer um manual não apenas de regras, mas de registro das manifestações da 

língua daquele momento. 

O fato de se considerar os demonstrativos enquanto pronomes e de alocá-los na classe 

dos adjetivos é muito frequente quando se observam as gramáticas portuguesas dos séculos 

XVI ao XIX. Lobato
15

 (1770), como já mencionado, foi o inaugurador dessa disposição 

categorial, o primeiro, portanto, a dispor na classe dos adjetivos esses pronomes. A exceção 

fica por conta dos procedimentos estabelecidos por Bacelar (1783) e Barbosa (1822). Esses 

autores estatuam os demonstrativos como uma das categorias dos adjetivos. Para Cambraia 

(2010, p. 27), 

 

A motivação para que os demonstrativos tenham sido colocados tradicionalmente na 

classe dos pronomes parece ser de natureza basicamente sintática, pois os pronomes 

                                                 
15

 Antonio José dos Reis Lobato é considerado o primeiro gramático da língua portuguesa escolhido pelo 

Marquês de Pombal, depois da expulsão dos jesuítas do território português, em 1757, a ter, a partir do Alvará 

Régio, de 1770, sua gramática alçada à obra oficial para o ensino da língua portuguesa. Dessa forma, passou essa 

obra a ser utilizada largamente no Brasil, sendo impressa, com a instalação da Tipografia Régia, por D. João VI, 

nesse território, várias edições. 
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geralmente eram definidos como a palavra que se põe no lugar do nome: como nas 

gramáticas mais antigas de língua portuguesa já se admitia a existência de nomes 

substantivos e adjetivos, consequentemente os demonstrativos seriam formas que 

poderiam ocorrer seja no lugar de um nome substantivo (i. é, núcleo de um sintagma 

nominal) seja no lugar de um nome adjetivo (i. é, determinante do núcleo do 

sintagma nominal).  

 

 

3.3.8.2   Mais alguns contrapontos nas análises das gramáticas pesquisadas 

 

As preceptivas de Bacelar (1783) e as de Barbosa (1822) quanto aos demonstrativos 

não podem ser tomadas como verdades incontestáveis, pois esses autores incorrem num 

conjunto de equívocos pontuais, o que aqui se esboça a partir de uma análise das deliberações 

de Cambraia (2010): (1) não há uma compatibilidade entre a declinação dos nomes e a dos 

adjetivos, que, por conseguinte, não se coaduna por inteiro com a dos demonstrativos; (2) os 

demonstrativos não esboçam exatamente uma qualidade, mas servem como elementos de 

localização de um dado item no espaço, no tempo e no discurso, ou seja, leva-se em conta o 

mapa contextual comunicativo; (3) subclassificação indevida dos demonstrativos, pois, ao se 

reconhecer – no caso de Bacelar (1783) – a partição dos “prenome” em  quatro subclasses dos 

adjetivos (demonstrativo, possessivo, relativo e interrogativo), dever-se-ia, necessariamente, 

optar pelo encaixe desses num subgrupo maior, o dos pronomes propriamente ditos, mesmo 

que continuasse como subclasse dos adjetivos; e (4) Barbosa (1822) usa o termo “atributo”, ao 

conceituar os demonstrativos. Ora, como têm função endofórica, fazendo remissão a um 

antecedente no enunciado/texto/discurso, estabelecem uma relação de identidade entre 

elementos e não relação atributiva. 

Deve-se considerar ainda, a partir do que prescreve Cambraia (2010), a conceituação 

que as gramáticas sob análise atribuem aos demonstrativos. Em geral, “paráfrases do próprio 

termo” (p. 31): “quase demonstram a cousa” (BARROS, 1540); “a segunda parte [da oração] 

que posto em lugar do nome denota certa pessoa [...]” (SÁNCHEZ, 1610, fól. 34v.); ou 

“significaõ de forte, que parece estaõ mostrando a cousa que significaõ” (ARGOTE, 1725); e 

“serve para mostrar a pessoa, ou alguma cousa” (LOBATO, 1770). 

Enquanto Bacelar (1783) prefere se omitir, não conceituando os demonstrativos, 

Barbosa (1822) pratica uma verdadeira “inovação”, quando se tomam as definições 

apresentadas pelos demais gramáticos. Para esse autor, os demonstrativos “determinão e 

applicão os nomes appelativos a certos individuos, indicando-os, e mostrando-os pela 

localidade da sua existencia” (p. 162).  
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Cambraia (2010, p. 31) chama a atenção para o sentido dos verbos ‘mostrar’ e 

‘demonstrar’, quase sempre presentes nas definições apresentadas nas obras sob análise. De 

acordo com o pensamento desse autor, a frequência no uso de tais termos serve como 

sinalizador de “que os demonstrativos exercem função exofórica (dêitica)” e pontua ainda, 

dirigindo-se à acepção de demonstrativos em Barbosa (1822), que este transpassa os demais 

nesse ponto, pois “fala em determinar, ou seja, chama a atenção para o fato de que os 

demonstrativos têm o poder de definir/individualizar um elemento” (CAMBRAIA, 2010, p. 

31-32). Por fim, complementa dizendo que o 

 

[...] avanço da visão de Barbosa torna-se ainda mais evidente quando, ao falar de 

subclasse de demonstrativos puros, esclarece que estes [...] mostrão e apontão os 

objectos presentes pelo lugar, menos ou mais distantes em que estão, ou no espaço, 

ou no discurso, ou na ordem dos tempos; e bem assim o lugar e relação que tem por 

ordem á pessoa que fala, áquella com quem se fala, e á de quem se fala [...]. 

(CAMBRAIA, 2010, p. 32) 

 

Desde Barros (1540), século XVI, portanto, esteve presente, a noção de que os 

demonstrativos possuem função endofórica, o que se evidencia no momento em que esse 

gramático apresenta o papel dos pronomes ditos “relativos”: aqueles encarregados de 

“fazerem relação e lembrança da cousa dita”. Por seu turno, também Sánchez (1610), ao ter 

reunido “os preceitos, & regras de grãmatica qme parecerão mais necessarios em verso, & 

lingua vulgar pera mais claridade, & firmeza da memória”, focando os pronomes relativos 

como parte importante de sua gramática, reconheceu a função endofórica dos pronomes no 

latim e na passagem dos excertos latinos para o português. Na sequência, Argote (1725) 

declara que há pronomes denominados “Demonstrativos, e Relativos”, pois “trazem à 

memoria o seu antecedente”, também numa nítida percepção do funcionamento endofórico 

desses itens. 

Em Lobato (1770), os demonstrativos parecem exercer as mesmas funções que os 

relativos, pois considera terem os primeiros a propriedade de também executarem “o officio 

de relativos, quando na oração trazem à memória o substantivo antecedente”. Vê-se nas 

considerações de Lobato que percebia a função endofórica desses pronomes. Enquanto 

Bacelar (1783) nada diz a respeito sobre o fato, em Barbosa (1822) surge uma espécie de 

consideração das mais inovadoras: registra-se a existência de demonstrativos conjunctivos, 

aqueles que “indicão os objectos pela sua localidade; assim estes os mostram pela sua 

antecedencia immediata”.  
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A partir disso, é possível perceber que nas gramáticas analisadas, até o século XVIII, 

não se menciona a função exofórica dos demonstrativos, algo que se veiculará a partir do 

século XIX, quando os gramáticos, a exemplo de Barbosa (1822), começam a contemplar os 

domínios espacial e temporal em que esses itens atuam. Conforme se comprovou, via análise 

do elenco das gramáticas aqui dispostas, Barbosa foi um dos primeiros estudiosos a 

considerar o vínculo entre cada uma das formas dos pronomes demonstrativos e as diferentes 

pessoas do discurso. Sob esse prisma, este, esta e isto são utilizados com o fim de 

 

determinar hum objecto, presente elo lugar, que occupa, juncto a nós que falamos, 

ou em que o puzemos no discurso); [esse, essa e isso para] hum objecto presente, 

porêm mais distante, e immediato a outra pessoa, com quem falamos; [e aquele, 

aquela e aquilo para] hum objecto presente, porêm mais remoto que os 

antecedentes, e com a relação a huma terceira pessoa, ou couza, da qual se fala. 

(p.162) 

 

Barbosa (1822) deixa passar um dos pontos essenciais na percepção ou no tratamento 

dos pronomes ditos demonstrativos. Este gramático não contempla a relação existente entre 

cada uma das formas dos demonstrativos e os valores temporais que podem veicular. 

Cambraia (2010, p. 32) explicita que essa falta de menção teria origem direta no vínculo entre 

demonstrativo e pessoa do discurso, na tradição gramatical do século XVI ao XVIII, algo que 

se assentava em dois pontos que merecem ser discriminados:  

 

(i) a relação seria tão constante e unívoca que os gramáticos se sentiriam 

dispensados de assinalar algo que lhes parecesse tão óbvio; ou (ii) não haveria uma 

relação clara entre formas de demonstrativos e pessoas do discurso ao longo desse 

período (quiçá seja uma relação fixada tardiamente e especificamente através de 

tentativas de normatização).  

 

O reconhecimento de que os demonstrativos portam dupla função, endofórica e 

exofórica, confere a estes pronomes status multifuncional – propriedade aparentemente 

positiva, pois, segundo Cambraia (p. 33), tal bivalência de funções “parece ser a origem de 

certas incoerências no tratamento da categoria”. Essas incoerências se alastram ao longo das 

páginas das gramáticas de língua portuguesa desde o século XVI em Barros (1540), quando 

este autor, de modo errôneo, utiliza o termo “relativo” como designador de “uma propriedade 

que diferentes classes de palavras podem apresentar” (CAMBRAIA, 2010, p. 33), abarcando 

o nome, o artigo e o pronome (demonstrativo), colocando sob um mesmo rótulo, como se 

desempenhassem as mesmas funções – embora não claramente defina –, itens como ele, esse, 

este e aquele – este último, inclusive, não aparece designado por Barros como demonstrativo.  
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Sobre esse ponto, nada indica Oliveira (1536). Este autor apenas sinaliza para a 

existência dos pronomes demonstrativos, ao discorrer sobre ponto que julgava de maior conta: 

a variação dos plurais dos nomes. Vê-se que agrega num único conjunto os demonstrativos e 

os indefinidos, além dos substantivos prol e retrós, como se verifica ao dizer que “alghuns 

nomes não têm plural, como prol, retrós; isto, isso, aquilo; quem, alguém, ninguém” (fól. 

35r.). Isso sugere que possivelmente esses elementos fossem vistos como parte de uma 

categoria, mas não há menção à sua funcionalidade. 

Sánchez (1610) parece preferir, mesmo na disposição das traduções dos pronomes 

latinos para o português, não classificar esses elementos, reconhecendo apenas um grupo de 

pronominais, do qual só deixa de fora e aponta alguns pronomes ditos relativos, mas sem uma 

especificação detalhada ou uma justificativa para o fato. Argote (1725), por sua vez, propõe a 

existência de dois grupos: o dos demonstrativos que são relativos e o dos relativos que não 

são demonstrativos, o que só confunde ainda mais o leitor. Para Cambraia (2010, p. 33-34), 

seria mais coerente postular “uma classe mais ampla de relativos, subdividida em duas 

menores: a dos relativos demonstrativos e a dos relativos não-demonstrativos”.  

Em Lobato (1770), o termo “relativo” é usado para designar uma função que os 

demonstrativos exercem. Não há uma alocação desses itens numa subclasse intitulada 

demonstrativos. Nota-se uma aproximação muito forte com as ideias de Barros (1540) – que 

parece, ao que se vem percebendo, ter sido tomado como referência de seguimento ou de 

crítica por muitos gramáticos posteriores –, pois afirma que os pronomes demonstrativos 

podem atuar ainda como relativos e elenca, ao contrário de Barros, todos os demonstrativos 

pertinentes, aqueles que não se aplicam como pessoais. 

Barbosa (1822), cônscio de que os demonstrativos também “se referem a cousas 

antecedentemente dictas no discurso”, acaba reunindo todos num grupo, o dos elementos 

conjuntivos, mas, logo em seguida, parece refletir melhor e decide por reuni-los sob o rótulo 

de demonstrativos, explicitando que podem ser ao mesmo tempo demonstrativos e 

conjuntivos. Cambraia (2010), no tocante à relação demonstrativos e relativos, reflete sobre a 

existência de verdadeiro problema nessa atribuição de nomenclaturas e na agregação de 

elementos de forma rotularizante. 

 

Parece que o principal problema por trás da relação entre demonstrativos e relativos 

está em uma mistura de nível de análise: se do ponto de vista semântico tanto os 

demonstrativos em função endofórica quanto os propriamente relativos (p. ex. que) 

partilham a propriedade de remissão a antecedente, já do ponto de vista sintático 

diferem pelo fato de os demonstrativos não estabelecerem uma relação de 

dependência sintática que os propriamente relativos estabelecem, ou seja, relativos 
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participam do processo de encaixamento de uma oração subordinada em uma oração 

principal, mas demonstrativos não. (p. 34)  

 

Outro ponto digno de reflexão  é o rol de formas tidas como pronomes demonstrativos. 

Em Oliveira (1536) se viu que não há uma regularidade, haja vista relacionar sob tal bandeira 

os itens “prol, retrós; isto, isso, aquilo; quem, alguém, ninguém” (fól. 35r.). Barros (1540) 

alega que os pronomes pessoais e os demonstrativos – eu, nós, tu, vós, este, estes – podem ser 

tomados como membros de uma só classe, denominada “demonstrativos”, enquanto, 

inexplicavelmente, os itens elle e esse pertenceriam à tipologia dos “relativos”. Cambraia 

(2010, p. 35), atento a esse fato curioso, explana que  

 

Por um lado, entende-se a separação entre eu/tu (incluindo, por extensão, nós/vós) e 

elle, já que, como salientou Benveniste (1989, p. 277-283) apenas os dois primeiros 

são marcados quanto à pessoa, noção ausente do segundo, que pode ser considerado 

uma “não-pessoa”. Além disso, os dois primeiros não podem exercer função 

endofórica (anáfora), enquanto o segundo pode. Por outro lado, é curioso que Barros 

não tenha listado explicitamente aquelle e que tenha colocado esse na categoria de 

relativos: isso sugere que as formas este/esse/aquele não teriam na época uma 

relação sistêmica muito evidente. 

 

3.3.8.3   Considerações finais sobre o estudo das gramáticas analisadas 

 

Confirmou-se, a partir das observações tecidas junto às gramáticas sob análise, que 

somente com Argote (1725) há uma separação nítida entre os elementos que compreendem os 

pronomes pessoais e os que podem ser identificados como pronomes demonstrativos, embora, 

como bem percebe Cambraia (2010, p. 35), “se saliente frequentemente a relação entre os 

demonstrativos e os relativos”.  

Portanto o inventário de formas classificadas como demonstrativos, de acordo com a 

leitura e análise das gramáticas em questão, parece ter se organizado melhor a partir do século 

XVIII, “apesar de não raramente se mencionar as afinidades funcionais entre demonstrativos e 

outras formas linguísticas” (idem). Além disso, podem-se perceber questões de hierarquização 

envolvendo a classe dos demonstrativos, já que, na totalidade das gramáticas, ocupou sempre 

a posição de subclasse, como parte de uma ordem maior, quase, na maioria das vezes, a dos 

adjetivos.  

Quanto ao aspecto conceitual desses pronomes, o registro nas gramáticas analisadas 

foi de evolução, ou seja, os conceitos aferidos para os demonstrativos, nas referidas 

gramáticas do século XVI ao XIX, ensaiam uma tentativa de abarcar as diferentes 

propriedades desses pronomes, o que se conseguirá alcançar em alguns dos manuais e 
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gramáticas contemporâneos. Observou-se também que a trajetória dos itens ditos 

demonstrativos foi do alargamento para a restrição, ou da generalização para a especificidade, 

isto é, ao longo dos séculos, as gramáticas da língua portuguesa tenderam a promover uma 

espécie de “restrição do inventário de formas pertencentes a essa categoria” (CAMBRAIA, 

2010, p. 36), apurando-as conforme suas propriedades funcionais endofórica e exofórica.  

Por fim, não se poderia deixar de assinalar o importante contributo das gramáticas de 

base filosófica para o aprimoramento conceitual e a firmação mais coerente dos itens 

linguísticos em classes gramaticais, a partir do elenco de suas particularidades. As 

observações tecidas junto à Grammatica philosophica e orthographia racional da lingua 

portugueza (1783) e à Grammatica philosophica da lingua portugueza, de Barbosa (1822), de 

modo especial, são significativas não apenas no que compreende ao tratamento que destinam 

aos demonstrativos, mas também a aspectos outros, como:  

(a) o da ênfase dada a definições das categorias gramaticais pela via semântica;  

(b) o da preocupação com uma abordagem racional da linguagem, vendo-a como 

expressão do pensamento, na tentativa de promover o raciocínio sobre os elementos da língua, 

como se comprova tanto na obra de Bacelar (1783) quanto na de Barbosa (1822); 

 (c) o da linguagem enquanto comunicação, numa relação entre “um eu e um tu ou um 

outro, o que se torna alicerce da personalidade, isto é, da pessoa em plenitude” (TORRES, 

2004, p. 394); e, entre outros pontos, o de 

 (d) uma coadunação equilibrada entre razão e uso no plano dos itens gramaticais, 

numa percepção da existência de um todo logicamente funcional. 

Como bem lembra Oliveira (1536), as línguas “sempre se conformão cõ os conceitos 

ou entederes, juyzos & tratos dos homens”. Em síntese, a língua não existe fora do escopo 

programático do “para que” e do “como” de sua existência. Ela é continuamente modelada 

pelos usos, “que são eles próprios o reflexo do real histórico e social, variável ao longo do 

tempo [...]” (PAIVA, 2004, p. 275). 
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4  O PERCURSO HISTÓRICO DOS PRONOMES DEMONSTRATIVOS 

 

  

Após deslindar sobre a questão dos demonstrativos em algumas gramáticas 

portuguesas do século XVI ao XIX e situar nelas o tratamento dado a esses itens, é 

imprescindível adentrar nos meandros da etimologia e do comportamento desse grupo de 

pronomes no latim, pontuando a respeito da especialização das formas demonstrativas até sua 

passagem ou entrada no português. No presente capítulo, apresenta-se a etimologia e discute-

se a questão da formação e/ou especialização desses pronomes; seus usos e comportamentos 

desde o Latim Clássico, no Latim Vulgar até o português nas fases Arcaica e Clássica.  

Aproveita-se ainda para discutir, embora rapidamente, antes de adentrar nos 

demonstrativos nos estágios arcaico e clássico do português, a questão levantada por 

Cambraia (2010) de que esses pronomes estariam incluídos na lista dos constituintes 

linguísticos universais, ou seja, far-se-iam presentes em todas as línguas, um princípio comum 

a todas elas. Aqui, adianta-se, não se considera a ideia de universal linguístico explicitamente 

nesses termos ou nessa dimensão, mesmo porque haveria necessidade de executar pesquisa 

exclusiva para comprovar ou refutar a hipótese do referido teórico, mas considerar-se-ão os 

demonstrativos como elementos comuns às línguas românicas. Para tanto, algumas tabelas 

serão tomadas de Cambraia para aferição desses itens. 

 

 

4.1  DO LATIM CLÁSSICO AO LATIM VULGAR: POSICIONAMENTOS DE ALGUNS 

AUTORES SOBRE A ORIGEM DOS DEMONSTRATIVOS PORTUGUESES 

 

 
Las lenguas romances representam una etapa cualitativamente nueva del latín. Las 

transformaciones linguísticas que llevaron a la aparición de la nueva cualidad no se 

produjeron brusca, sino paulatinamente: se propagaron desde el habla individual 

hacia la colectiva, convirtiéndose en norma, y, por último – si encontraron 

condiciones favorables –, afectaron incluso al sistema de invariantes de la lengua. 

(IORDAN; MANOLIU 1972, p.11) 

 

Na dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal da Bahia em 2009, intitulada Os usos dos artigos 

definidos e indefinidos nos séculos XIII, XIV e XVII: um estudo na perspectiva funcionalista, 

Lins retoma a ideia de parte de linguistas e gramáticos da língua portuguesa e espanhola para 

reasseverar que os clíticos, artigos e pronomes de terceira pessoa em português adviriam do 

desenvolvimento e especialização do demonstrativo latino ille. No caso do pronome de 3ª 
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pessoa, o demonstrativo funcionava como núcleo isolado do SN sujeito (pronome 

substantivo) e, no seu processo de evolução ou de especialização, sofreu a perda da função 

dêitica do demonstrativo, como se vê em  

 

(a)   Petrus currit. = Pedro corre. 

                               Ille currit. = aquele indivíduo que tu vês ali corre > Ele corre. 

                               Petrus, Ille  encontram-se no nominativo. 

 

 

Nota-se em (a), no entanto, a manutenção da flexão de gênero e número. A 

preservação dessa característica figura como algo próprio aos pronomes demonstrativos, 

embora estivesse ausente nos pronomes pessoais do caso reto. Outrossim, os clíticos perderam 

a função dêitica que possuíam e funcionam como núcleo do SN, na condição de complemento 

do verbo, ou seja, de objeto direto, conforme (b): 

 

(b)  Video Petrum. > Vejo Pedro. 

                               Video illum. = vejo aquele indivíduo ali. > Vejo-o. 

                               Petrum, Illum  encontram-se no acusativo. 

 

Diferentemente do que ocorre em (a) e (b), os artigos conseguiram preservar, de certo 

modo, a função dêitica e o caráter proclítico ao nome. Em virtude dessas características, 

alguns autores consideram que, em verdade, os artigos deveriam ser considerados como um 

subtipo da classe dos pronomes, como se verifica em (c): 

 

(c) Video illam rosam. > Vejo uma rosa. (precisamente localizada no eixo  

                                           do falante-ouvinte). > Vejo a rosa. 

                                       Illam, rosam encontram-se no acusativo. 

 

Diante desse quadro, a título de melhor esclarecer as mudanças sofridas pelos 

demonstrativos latinos, torna-se necessária uma abordagem pormenorizada a respeito de sua 

origem, função e dos mecanismos de mudança que possibilitaram sua entrada na língua 

portuguesa.  

 Para Iordan e Manoliu (1972, p. 300), do ponto de vista sintagmático, os pronomes 

demonstrativos latinos tinham por característica a possibilidade de acompanhar, na condição 

de determinantes, um substantivo e, ainda, “llevar un determinante adjetival en el caso que 

desempeñem función de pronombre” (idem.). Do ponto de vista semântico, esses autores 

consideram que os pronomes demonstrativos se diferenciam das demais categorias 
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pronominais pelo fato de poderem indicar relações de espaço e de tempo. À luz de suas 

observações, há dois tipos de categorias de demonstrativos: 

 

la primera comprende la serie anafórica: is, ea, id, mediante la cual se expresa 

‘aquello sobre que se habló o se hablará en seguida’[…]. La segunda incluye las 

series demostrativas que pueden expresar la distancia espacial: hic, haec, hoc 

(proximidad con respecto a la primera persona), iste, ista, istud (proximidad con 

referencia al interlocutor); ille, illa, illud (no proximidad con referencia al acto del 

discurso, o, de otro modo, ‘proximidad a la tercera persona’) (IORDAN; 

MANOLIU, 1972, p.300.) 

 

Seguindo critérios formais, como semelhança de flexão, possibilidade de funcionar 

como adjetivos e capacidade de exercer funções referentes a um objeto ou coisa expressos em 

posição que antecede, num enunciado ou sentença, um nome, Iordan e Manoliu atentam para 

o fato praticado por inúmeros gramáticos e estudiosos quanto à inclusão dos pronomes de 

intensidade ipse e idem na classe dos demonstrativos latinos.  

Convém registrar que, na ótica desses autores, é correta a declaração de que  

 

Se han transmitido a los idiomas románicos las características sintagmáticas de los 

demostrativos latinos. Las modificaciones más importantes se produjeron en el 

plano de la expresión y en el de la substancia semántica. 

La estructura sistemática de los demostrativos románicos permite rehacer en gran 

medida la situación en la época del latín tardío. (ibidem, p. 300-301) 

 

Nesse sentido, vale uma rápida incursão nesse campo, a partir de uma visita ao latim 

dito clássico e ao vulgar. No primeiro, como se sabe, o pronome ipse era usado só, podendo, a 

depender do contexto situacional em que era empregado, ter valor idêntico a ille, com uma 

leve nuança intensiva e até adversativa. No latim vulgar houve, por sua vez, um 

entrecruzamento das “esferas semânticas” dos pronomes demonstrativos hic e iste, hic e is, 

ipse e ille, o que gerou trocas significativas. 

Por sua vez, is, ea, id, palavras de conteúdo mais abstrato e de fraca consistência 

fonética, como lembram Iordan e Manoliu (1972), faziam referência a um antecedente já 

expresso ou que iria ser expressado de imediato na frase, por isso foram pouco empregados no 

latim coloquial, mesmo tendo sido reforçados nele por ecce e ipsum, como no italiano desso < 

lat. id ipsum; codesto < lat. eccum + id + istum. 

Quanto aos pronomes hic, haec, hoc, por terem sido usados, por vezes, no lugar do 

pronome is, desapareceram do mesmo modo deste, sobretudo em decorrência das 

“formaciones esporádicas de valor adverbial en los idiomas românicos: fr. ici, it. ci < lat. 
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tardio *hicce, esp. hogaño < hoc annu, aquí < ecce hic [cat., prov., arag. co, ço, zo < ecce 

hoc]” (ibidem, p. 301).  

Tanto no espanhol quanto no português, o pronome ipse penetrou no antigo valor de 

iste, enquanto iste passou a expressar a primitiva significação de hic. Os demais pronomes, 

como lembram Iordan e Manoliu (1972), “se mantuvo en sus líneas generales”. Por 

necessidades estilísticas e em virtude de o sentido dêitico ter gradativamente se atenuado, o 

latim popular acabou intensificando os demonstrativos, “uniéndolos de dos en dos o 

reforzándolos con partículas deícticas”: lat. eccum + ille > port. aquele. Por seu turno, o 

pronome ipse se combinou com a forma –met, gerando uma aglutinação popular dos 

morfemas de reforço, como egomet ipse < ego + met + ipse, donde no português a forma 

mesmo. Das formas simples latinas ille e iste, há no português: lat. ille > port. este; lat. ipse > 

port. esse. 

Ainda na perspectiva de Iordan e Manoliu (1972), os sistemas atuais dos pronomes 

demonstrativos latinos podem ser divididos em duas categorias: a dos bidimensionais simples, 

com distinção entre proximidade e distanciamento em relação ao ato do discurso; e a dos 

bidimensionais com distinção também em relação ao falante – proximidade da segunda 

pessoa e proximidade da terceira pessoa –, que veio reparar o sistema latino, conforme quadro 

esquemático disposto pelos referidos autores. 

  

      Quadro 1:  Sistema  atual   dos   pronomes  demonstrativos  românicos  (IORDAN; MANOLIU, 1972, p.                           

                          302) 

 

Também Said Ali (1964, p.72), gramático do século XX, voltou-se para a discussão da 

origem dos demonstrativos. Na verdade, esse autor foi um dos únicos de seu tempo a 

contemplar nas páginas de sua gramática tal tema, estando, não só nesse plano, como em 

muitos outros de “reflexão gramatical”, à frente de seus contemporâneos. Segundo seu 

pensamento, da língua latina vieram iste, ista, istud, que deram, inicialmente, em Português, 

as variações pronominais este, esta, esto. Esta última forma mudou, com o passar do tempo e 

do uso, para isto. Intensificadas com a anteposição de eccu-, tais itens latinos geraram em 

Proximidade da 

primeira pessoa 

 Espanhol Português Italiano 

éste este questo 

Distanciamento da 

primeira pessoa 

Proximidade da 

segunda pessoa 
ése esse codesto 

Proximidade da 

terceira pessoa 
aquél aquele quello 
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português (no período arcaico dessa língua) as formas aqueste, aquesta, aquesto, que caíram 

em desuso no português moderno ou clássico.  

Said Ali relata que essas formas de demonstrativos ocorriam nos textos de autores pré-

camonianos e “ainda em Gil Vicente”, aos quais recorre em citação pontual, que aqui se 

reproduz: 

 

Nom forom os requerimentos e vozes daquestes de tanta eficacya (Zurara, Guiné 12) 

– E aquesto foe feito por seer em lembrança do maravilhoso millagre (ib. 6) – Nom 

forom Mouros tomados com tam honrada vitorya como aquestes (ib.219) – Tange as 

patas pera cá. Como es aqueste, Jesu (Gil Vicente 3, 44) – Aqueste so animal tem 

veias no coração, onde lágrimas estão (ib. 3, 114). (SAID ALI, 1972, p. 99) 

 

Conforme o referido gramático, de ille, illa, illud vieram os pronomes pessoais de 

terceira pessoa do caso reto, elle, ella, ello. Estes, com o reforço de eccu-, deram origem aos 

pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquelle, aquella, aquello. A forma aquello passa 

ao longo do tempo para aquillo. Por sua vez, de ipse, ipsa, ipsum procederam esse, essa, esso. 

Ora, também no português clássico, como ocorrido com aquello, o pronome demonstrativo 

esso passa a isso. 

Destaca-se também em Said Ali (1972, p.100) o fato de esse autor ter feito uma alusão 

a dados presentes na obra de Fernão Lopes a título de comprovar sua análise. Em suas 

palavras,  

 

o emprêgo de aquilo, em lugar de aquelo, remonta ao século XVI. Mais antiga é a 

admissão e isto, isso; em Fernão Lopes occorrem já com frequência estas formas a 

par de esto, esso. Exemplo do uso das diversas formas de pronomes demonstrativos 

absolutos, privativas da linguagem de outrora [...]. (SAID ALI, 1972, p. 100) 

 

Esse gramático proporciona ainda algumas reflexões sobre as noções a que os 

pronomes demonstrativos este e esse prefiguram na designação de “cousas mais ou menos 

nítidas”. O autor chega a comparar as impressões do espírito humano a um quadro com 

figuras diversas, chegando a afirmar que “o demonstrativo êste [serviria] para indicar as 

imagens nítidas do primeiro plano, ao passo que êsse [designaria] as imagens apagadas do 

segundo plano” (ibid., p. 100). 

Ainda em sua Gramática histórica da língua portuguesa, Said Ali discorre sobre o 

comportamento funcional dos demonstrativos de primeira e segunda pessoas, como também 

sobre as determinações de tempo de abrangência do momento passado, presente e futuro 

(próximo), envolvendo situações de fala. Destaque-se, por fim, o tratamento dado à aplicação 

dos demonstrativos no processamento de operações de referência a afastamento ou 
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aproximação mental e a contemplação da função dêitica do demonstrativo. Neste último 

ponto, Said Ali talvez tenha sido um dos primeiros gramáticos modernos a não apenas fazer 

referência, mas a abordar de fato a função anafórica dos demonstrativos este(a), isto, esse(a), 

isso, aquele(a) e aquilo.  

 

4.1.1  Detalhando a questão do sistema pronominal dos demonstrativos latinos 

 

Para Wartburg e Ulmann (1975), o Latim Clássico possuía um sistema pronominal 

aparentemente harmonioso e equilibrado. Nele, hic correspondia ao demonstrativo relativo à 

1ª pessoa do discurso; iste, ao da 2ª e ille, ao da 3ª pessoa. Para marcar o uso do 

demonstrativo relativo à 2ª pessoa, na condição de determinante (função adjetiva), entretanto, 

era costume valer-se do pronome is, que, desde o estágio clássico do latim, passou a ser 

substituído por hic. 

Ora, com o consequente deslocamento do pronome hic, sobraram as formas iste e ille, 

na qualidade de pronomes demonstrativos, figurando-se, assim, num sistema pronominal 

binário. Tendo em vista tal quadro de "transição", à língua restaram somente duas 

alternativas, a saber: de algum modo, debruçar-se na tentativa de manter a distinção triádica 

dos demonstrativos ou "comprar sua tranquilidade ao preço da renúncia a qualquer 

diferenciação" (WARTBURG; ULMANN, 1975, p.136). 

Por causa da propensão que o sistema de uma língua tem de buscar conservar as 

categorizações, o latim procurou restituir o sistema tripartido entre os demonstrativos e, para 

isso, empreendeu esforços dirigindo-se, para tanto, ao “pronome de identidade” ipse, que 

passou a ocupar o lugar de iste, como se configura no latim dito vulgar. Tal fenômeno 

corroborou as preceituações apontadas por Wartburg e Ulmann (1975, p.135) de que uma 

situação de “transição linguística pode perturbar o equilíbrio do sistema e promover, por si 

mesmo, uma outra forma que, por sua vez, atrai uma terceira”. 

Antes de adentrar explicitamente nessa seara e destilar melhor a forma ipse, vale 

pontuar algumas reflexões feitas por Wartburg, no final da primeira parte do século XX, 

afirmações presentes em seu livro Problemas y metodos de la linguística (1951). Nele, esse 

autor afirmava ser possível conhecer, com maior precisão, parte significativa do percurso 

histórico, no latim, dos pronomes demonstrativos, determinativos e de identidade, que 

confluíram – os primeiros, sobretudo, por questões de desgaste e de enfraquecimento 

semântico e fonético – para o surgimento dos artigos na língua latina tardia. 
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Toda mudança numa forma linguística, não só a sofrida pelos demonstrativos quando 

deram origem aos artigos, mas no âmbito do próprio sistema desses pronomes – no seio do 

latim clássico, do vulgar e mesmo da modalidade latina tardia –, pode perturbar o equilíbrio 

desse sistema, provocando em maior ou em menor grau, como no plano físico-químico, uma 

espécie de reação em cadeia. Foi o que ocorreu com os pronomes latinos, por exemplo. 

Na visão de Wartburg (1951), na mesma direção do que se vem evidenciando a partir 

da compilação dos autores até agora referenciados, o pronome is, dado seu esvaimento 

semântico e fonético, começou no latim clássico a ser substituído por hic. Em Sêneca e em 

Cícero já se usava a forma hic qui, que chega ao francês como celui-ci, qui. É preciso ressaltar 

que hic era utilizado para a primeira pessoa – a que fala –, enquanto iste (is + tu) para a 

segunda – que escuta – e ille para a terceira pessoa – de quem se fala em relação a quem fala e 

a quem escuta. Como não consegue se manter, hic também sofre enfraquecimento ao ser 

deslocado para ocupar o espaço do pronome anafórico is. Iste passa então ao lugar de hic, o 

que se confirma, segundo Wartburg (1951, p. 236), em textos de Horácio.  

Refletindo sobre essas mudanças ocorridas, Poggio (1996, p. 59) argumenta que 

 

[...] restaram duas soluções para a língua: poder-se-ia manter a distinção com 

relação às três posições, como no latim clássico, ou renunciar-se àquela 

diferenciação. A língua optou pela primeira possibilidade, tomando o pronome 

intensivo ipse para ocupar o lugar de iste, que se havia deslocado. O ibero-românico 

e parte da Itália permaneceram fiéis à distinção dos três pronomes demonstrativos. 

Outras regiões, como a do galo-românico, renunciaram a essa distinção, 

apresentando apenas a distinção: próximo e distante.  

 

Tempos mais tarde, ille substituiu is na função de pronome pessoal de terceira pessoa, 

absorvendo parte da carga semântica desse pronome anafórico. No século V – justamente o 

período em que se inicia a fase do latim tardio, segundo Hall (1974) – ille é colocado em 

paridade com ego e tu.  

 

Aparte de los desplazamientos exigidos por estos cambios, surgió en el latín de fines 

del Imperio otra necessidad, la de presentar en cada caso la persona u objeto de que 

se trata. Así surgió el artículo. Este procede también del pronombre, a saber, de ille 

e ipse. (WARTBURG, 1951, p. 237) 

 

A partir das reflexões de Wartburg, Poggio (1996, p. 59) expõe um dos resultados do 

enfraquecimento semântico em relação a alguns dos pronomes demonstrativos latinos: “os 

pronomes ipse e ille passaram a artigos, no latim do Baixo Império. Ex.: ipsa casa = a mesma 

cabana > essa cabana > a cabana; illa cabana = aquela cabana > a cabana”. 
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Como se percebe, o enfraquecimento dos pronomes demonstrativos não apenas 

beneficiou a língua com o surgimento de uma nova classe gramatical, a dos artigos, como 

ainda reforçou de diversas maneiras muitos dos pronomes latinos. Assim, da combinação de 

iste ipse, tem-se ista ipsa lege (por esta mesma lei) e ainda ipsemet, egomet, illemet ipse e o 

superlativo ipsimus. Com as partículas  ecce e eccum, outros tipos de reforço foram praticados 

pela língua, daí as formas eccille, ecciste, eccuille. 

Feita tal contextualização, retome-se a discusão no que tange à forma ipse, que tem 

seu berço no latim vulgar, com valor diferenciado do que possuía no estágio clássico dessa 

língua, pois constituía um equivalente do antigo iste, por vezes hic. No entendimento de 

Maurer (1959), ipse se transforma num demonstrativo com menor sentido enfático do que no 

latim clássico, com propensão a substituir o antigo iste. 

Foi nesse sentido, como visto em Wartburg (1951) e Poggio (1996), o latim vulgar, 

para resolver o problema, desenvolveu uma tríplice oposição entre os pronomes 

demonstrativos: (i) iste marcava proximidade em relação à pessoa que fala; (ii) ipse, à pessoa 

a quem se fala – embora não tão definido e menos rigoroso quando se pensa em 2ª pessoa –; e 

(iii) ille, referenciando uma posição distante de (i) e (ii).  

Sob esse prisma, Coutinho (1977) expunha a existência de uma verdadeira confusão 

imperante no latim vulgar quando do uso dos demonstrativos. Para ele, era frequente 

encontrar um empregado em lugar do outro. 

 

Desde os tempos de César, o pronome da segunda pessoa iste substitui o da primeira 

hic, que nos últimos tempos desaparece inteiramente. Dêle, todavia, conservamos 

vestígios em agora < hac + hora, ogano (arc.) < hoc + anno e pero (arc.) < per + 

hoc". (COUTINHO, 1977, p. 256) 

 

Não se pode deixar de pontuar também as inclinações de Câmara Jr. (1976). Em seu 

livro História e estrutura da língua portuguesa, esse estudioso da linguagem afirma que, 

provavelmente, o deslocamento de iste se deu pelo abandono do demonstrativo de 1ª pessoa, 

hic. Isso forçou iste, demonstrativo de 2ª pessoa, a atuar como indicador de 1ª pessoa. Câmara 

Jr. postula que tal deslocamento teria sido, a princípio, uma espécie de extensão de sua área, 

com a finalidade de opor o eixo falante-ouvinte a tudo que lhe era exterior, no caso ille. Se 

isso aconteceu realmente, como especula Marine (2009, p. 56), o antigo sistema ternário teria 

se restabelecido através da restrição de iste para o campo do falante e pela transferência de 

“ipse para o campo do ouvinte, propiciada pela presença enfática de ipse junto às três pessoas 

pronominais, especialmente a 2ª" (CÂMARA JR, 1976, p. 103). 
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De acordo com Marine (2009, p. 55), ao passo que parte substanciosa da România 

Antiga “apresenta vestígios desse sistema, desde cedo é possível notar uma tendência no 

sentido de se conservar um sistema binário entre os demonstrativos”. Tal tendência se registra 

“marcando-se apenas a posição de objeto próximo e objeto remoto, em relação ao falante”. 

Assim, no latim vulgar existiam dois pronomes demonstrativos de “sentido mais definido e 

persistente”, o iste e o ille. Para Maurer (1959), havia ainda um terceiro que ocupava posição 

intermediária entre os dois, de "vitalidade mais limitada e, talvez, de sentido um pouco mais 

vago: ipse" (MAURER, 1959, p. 110). 

Marine (2009, p.55), na tentativa de melhor demonstrar o conjunto de variações 

sofridas pelo sistema pronominal demonstrativo, na passagem do Latim Clássico (LC) para o 

Latim Vulgar (LV), desenvolve um esquema, que se reproduz a seguir pelo seu didatismo e 

poder de síntese: 

 

 

 
 
               Figura 2: Evolução do sistema pronominal demonstrativo do Latim Clássico ao Vulgar 

               Fonte: Marine (2009, p. 55) 
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Como se verifica na Figura 2, Marine levanta a hipótese de que, se o ipse exercia um 

sentido menos definido quando em relação comparativa iste versus ille, no LC, em verdade, a 

real oposição entre os demonstrativos no LV seria, provavelmente, de iste versus ille.  

Assim, a forma iste no LC possivelmente estava perdendo seu valor referencial 

relativo à segunda pessoa, situação que a teria levado a assumir o lugar de primeira pessoa no 

LV, restando o pronome ipse para o exercício e manutenção das referenciações de segunda 

pessoa. Marine pontua que essa possível tentativa de resgatar o sistema ternário não teria 

alcançado assento consistente, de acordo com a hipótese por ela levantada. Isso se deveria ao 

fato de “ipse marcar um sentido menos definido em comparação a iste vs. ille”. E conclui essa 

autora que o verdadeiro uso dos pronomes demonstrativos na modalidade vulgar do latim 

realmente “era iste vs. ille, originado de uma variação do sistema pronominal terciário do 

Latim Clássico que, no uso, mostrava-se binário” (ibidem, p. 56). 

 

4.1.2   Por uma melhor percepção dos demonstrativos latinos 

 

Um tratamento que aqui se acredita mais completo e atual acerca da questão da 

constituição histórica do sistema pronominal dos demonstrativos não apenas na língua 

portuguesa, mas nas demais línguas românicas, e que neste trabalho se acolhe como 

fundamento, consiste nas disposições de Cambraia e Bianchet (2008), notadamente em artigo 

intitulado Caleidoscópio latino-românico: demonstrativos.  

Nessa produção, Cambraia parte do latim, para em seguida elencar as mudanças 

fundamentais que recaíram historicamente sobre o escopo de iste. Contempla ainda toda a 

parte constitutiva das formas reforçadas, o tratamento do neutro e a diferenciação existente 

entre formas substantivas e adjetivas. Além disso, consegue brindar leitores e pesquisadores 

com as mais recentes tendências no tocante aos usos dos demonstrativos, como no palco da 

simplificação do inventário e da adjunção adverbial. 

Esse autor, via abordagem estritamente qualitativa, apresenta, dessa sorte, como se 

comportava o sistema dos demonstrativos na língua latina e, ao mesmo tempo, como esse 

sistema funciona nas diferentes línguas românicas, enfatizando “aspectos distintivos 

fundamentais e tendências pan-românicas” (CAMBRAIA, 2008, p. 01). 

A incursão começa com um resumo do quadro pronominal dos demonstrativos em 

latim. Para Cambraia, esse quadro é complexo, “constituído de um conjunto de formas 

tradicionais, vinculadas às pessoas do discurso” (idem). Desse modo, tem-se um sistema que 

reúne um grupo de itens “tradicionalmente vinculadas às pessoas do discurso”: hic, primeira 



90 

 

pessoa, iste, segunda, ille, terceira pessoa. Além dessas formas, havia um anafórico, o is, 

declinável em caso, número e gênero com o substantivo ou palavra a qual determinava. 

Outras formas também existiram, como ipse (is +pse) e idem, este último um marcador de 

identidade formado pelo encontro de is + dem. Esse conjunto de elementos era utilizado ora 

exercendo função substantiva, substituindo os nomes, ora adjetiva, acompanhando-os. 

Cambraia apresenta, ainda, para reforçar sua linha expositiva sobre a questão das 

manifestações primeiras dos demonstrativos, ou, pelo menos, de sua funcionalidade no latim, 

informações essenciais assinalando uma nova metodologia de abordagem. Para tanto, esse 

autor busca em Bigorra (1968) um plano mais nítido que servisse para explicitar os pontos de 

distinção entre hic, iste e ille, partindo, sobretudo, da função que esses itens exercem na 

oração.  

Nessa linha de pensamento, há em “hic/iste/ille, função dêitica (por isso, propriamente 

demonstrativos); is, fórica (anafórica ou catafórica), podendo também ser enfática; idem, 

simultaneamente fórica e enfática; e ipse, enfática” (p. 137). Os pronomes caracterizados 

demonstrativos apresentavam, porém, funções secundárias, como a fórica e a enfática. Assim 

como os anafóricos, hic/iste se neutralizavam e, como catafórico, usava-se somente hic; ille, 

por sua vez, apresentava, conforme Cambraia (2008, p. 02), “progressivamente os valores 

fóricos de is, substituindo esse fórico por excelência; como enfáticos, eram usados iste e ille, 

sendo o primeiro de valor positivo e o segundo negativo”.  

No palco das reflexões de Bigorra (1968), os demonstrativos latinos se diferenciavam 

em termos de sua função da seguinte maneira: hic, dêitico e fórico; iste, dêitico, fórico e 

enfático (com valor negativo); e ille, dêitico, fórico e enfático (com valor positivo). Quanto 

aos demais, havia: 

a) is, ea, id — exerce função fórica e enfática, esta última, sobretudo, quando se 

pode permutar com talis; 

b) idem, eadem, idem — idem é forma reforçada de is, daí seu carácter fórico e ao 

mesmo tempo enfático, proveniente do reforço –dem, por isso não apenas faz 

referência a algo já referido como também pode reforçá-lo; 

c) ipse, ipsa, ipsum — porta função enfática; e, para alguns estudiosos, até mesmo 

um caráter de exclusão. Tal característica é vista por Bigorra como uma 

consequência da função enfática, como na expressão ipse rex, em que por 

designar ou fazer menção ao próprio rei, em pessoa, estaria, portanto, excluída, a 

ideia de que possa se tratar de outro rei. 
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Para Andrade (1999, p. 164), no campo da linguística geral e indo-europeia, a 

associação direta dos pronomes demonstrativos às pessoas do discurso inicia-se com a obra de 

Karl Brugmann (1904), notadamente no artigo intitulado Demonstrativpronomina der 

indogermanischen Sprachen. Brugmann estabeleceu uma espécie de sistema geral, que 

afirmou como válido para várias línguas, apresentando os demonstrativos distribuídos em 

quatro “deixis”, três ditas pessoais e uma neutra: ich-deixis, dudeixis, jener-deixis e der-

deixis.  

Tomando os estudos de Brugmann como base para seu trabalho, Wackernagels (1926) 

apresenta uma formulação nova para o que denomina de “as quatro partes da dêixis”. 

Wackernagels vale-se de denominações latinas para as três primeiras pessoas: hic-deixis, iste-

deixis e ille-deixis. Estas pessoas equivaleriam às três primeiras de Brugmann (1904), mas não 

procedeu para com a quarta pessoa, der-deixis, dando-lhe o nome de to-deixis, uma espécie de 

forma neutra para o artigo grego, o que mostra que essa última pessoa não teria existência no 

latim. 

Ora, as disposições de Brugmann (1904) e de Wackernagels (1926), entretanto, não 

são aceitas do ponto de vista linguístico, pois, quanto ao aspecto morfológico, os 

demonstrativos distinguem-se dos pronomes pessoais com funções notadamente 

diferenciadas, bastando para tanto tomar a noção espacial e temporal em ambos. Hic e iste 

apontavam proximidade à primeira e segunda pessoa, e ille, por seu turno, o distanciamento 

em relação às duas primeiras. Por isso, a “associação dos demonstrativos à categoria de 

pessoa” deveria ser entendida tão somente como “consequência do seu valor localizador” e 

não como uma indicação de proximidade com a terceira pessoa (ANDRADE, 1999, p. 160). 

Tal proposição também já se confirmava nos estudos de Keller (1946), em que 

demonstrava que os pronomes demonstrativos hic, iste e ille apresentavam-se em 

determinados contextos e situações sem que necessariamente mantivessem uma ligação direta 

com as pessoas do discurso. Iste vinculava-se em contextos com força de segunda pessoa, e 

ainda, por vezes, fazia o papel destinado a hic e a ille. 

Keller apresenta os casos de iste no lugar de hic em quatro tipos, a saber:  

(a) iste e hic ou, em alguns casos, também ille, são usados por um falante em 

referência à mesma pessoa ou coisa;  

(b) iste é usado por dois falantes ao mesmo tempo, referindo-se a uma mesma pessoa 

ou coisa;  

(c) iste sendo utilizado associado com palavras de referência à primeira pessoa em 

contexto sempre reservado para hic; e 
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 (d) iste substituindo hic na fórmula hic... ille. 

A classificação adotada por Keller consiste em ponto de muita relevância. Para 

Cambraia (2008), tal procedimento evidencia que a grande mudança que o sistema de 

demonstrativos do latim sofreria na passagem para as línguas românicas “já tinha sua semente 

plantada desde épocas pretéritas da história do próprio latim” (p. 20). Para este pesquisador, 

alguns fatos devem ser considerados: 

 

[...] hic,iste e ille chegaram a ser utilizados indistintamente, havendo exemplos de 

iste por hic no tempo de César (séc. I a.C.); havia confusão entre hic e is por parte de 

escritores tardios; e em autores cristãos era comum a combinação de dois 

demonstrativos — is ipse, iste ipse, ipse ille, ille ipse, iste ille, iste hic, hic ipse — 

tendo formas dos quatro primeiros deixado rastros em línguas românicas: id ipsu > 

it. desso, iste ipsu > it. stesso, ipse illu > fr. arc. es le, ille ipsu > reto-rom. arc. 

less/esp. arc. eleiso/cat. arc. (e)leix. (ibidem) 

  

 Com base nos estudos de Hjelmslev (1972) e de Fillmore (1976), Bigorra (1968) 

apresenta uma abordagem inovadora quanto ao sistema dêitico latino. Ele estrutura os 

demonstrativos de acordo com a noção de função. Em suas considerações,  

 

“lo fundamental del pronombre no es lo que le ha dado nombre,  el poder usarse en 

lugar del substantivo, sino aquellas funciones que desempeña tanto cuando le 

sustituye como cuando, acompañándole, ha recibido el curioso término de ‘adjectivo 

pronominal’ (p.132) 

 

O termo “pronome” remonta ao latim pronomen, que, na realidade, é a tradução do 

grego αντωνυμία, ou seja, aquilo que se emprega “em vez do nome”. Bigorra defende que a 

definição de pronome deve ser mais abrangente do que o simples sentido etimológico, e mais: 

ela deve “situar-se num plano funcional” (ibidem, p. 132). Esse estudioso ainda pontua que as 

funções dêitica e anafórica caracterizam os pronomes demonstrativos há muito mais tempo do 

que se pensa, antes mesmo da passagem desses itens para as línguas românicas.  Na realidade, 

a datação pode ser localizada pontualmente no período helenístico.  

Sob esse viés, Bigorra aproveita toda a gleba de designações sobre os pronomes 

ofertada pela tradição gramatical, desde a organização das partes do discurso pelos filósofos e 

estudiosos na Grécia Antiga, valendo-se delas para acrescentar às funções dêitica e anafórica 

duas outras: a morfemática e a enfática. Desse modo, para ele quatro funções caracterizam os 

pronomes demonstrativos: a dêitica, a fórica, a morfemática e a enfática. Cada uma dessas 

funções apresenta particularidades que as distinguem substancialmente entre si. Isso se deve à 

heterogeneidade dos conceitos de dêixis, referência, morfema e ênfase. Segundo ele, “cada 
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um dos pronomes pode assumir uma ou, simultaneamente, mais funções, sempre que 

substituem ou acompanham o nome” (p. 132-133). 

Para esse estudioso, o termo função fórica é muito mais apropriado do que função 

anafórica quando se pensa em pronomes, pois estes itens têm a qualidade de fazer referência 

tanto a um antecedente quanto a um consequente e podem, dessa forma, ser anafóricos ou 

catafóricos. Nessa via, Bigorra, na tentativa de abarcar a diversidade de funções desses 

elementos, propõe, sob à luz do estruturalismo, uma espécie de taxonomia dos pronomes 

latinos. Rompendo com a tradição que considera como pronomes demonstrativos as formas 

hic, iste, ille, is, idem e ipse, esse estudioso apenas reconhece como pertencentes a essa 

categoria, os itens hic, iste e ille, “tanto no latim arcaico como no latim clássico, [...] pois só 

estes têm como função primordial a deíctica” (p. 134).  

As funções dêitica e fórica, no entanto, não podem ser tomadas como propriedade 

pertencente apenas aos demonstrativos. Basta tomar atentamente os pronomes pessoais e 

possessivos para se constatar que, apesar de serem vistos, basicamente, como morfemáticos, 

“também podem ter função deíctica, sempre que a indicação das duas pessoas (ego/tu) 

permitir supor uma situação espacial” (idem). 

Todas as demais subcategorias pronominais exercem determinadas funções, tais como:  

(a)  pronome reflexivo se tem função fórica quando se refere ao sujeito;  

(b) possessivo suus pode portar em dados contextos as mesmas funções do reflexivo 

se;  

(c) pronomes relativos são por natureza, fóricos; 

(d) pronomes interrogativos podem ser vistos como fóricos quando fazem referência a 

uma resposta que já se esperava; e  

(e) pronomes indefinidos podem desempenhar função fórica, assim como os numerais, 

a depender do contexto e da situação discursiva. 

 

 

4.2  OS PRONOMES: UNIVERSAIS LINGUÍSTICOS? 

 

 Para Cambraia (2008), os pronomes demonstrativos, pela propriedade dêitica e fórica 

que possuem/portam, poderiam ser considerados como entidades verdadeiramente universais. 

Ora, alocar os pronomes como elementos linguísticos universais significa afirmar que eles 

estariam presentes similarmente em todas as línguas existentes no mundo.  
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Para Dubois et alii (2004), certos universais dizem respeito à psicolinguística, por 

dependerem da relação entre língua e cultura. Seguindo o viés de pensamento desses autores, 

é ainda possível perceber o quadro histórico que pincela sobre as pesquisas nesse plano. De 

acordo com o que dispõe, tem-se os anos 60, nos primórdios da segunda metade do século 

XX, como momento de efervescência no número de pesquisas sobre os elementos vistos 

como universais linguísticos. Tal interesse ganhou corpo e impulso com de dois tipos de 

investigação: as ligadas à tradução automática e à teoria das gramáticas gerativas.  

Com efeito, os processos de uso de uma metalinguagem apropriada e precisa aos 

mecanismos de tradução e à própria explicitação da teoria gramatical imprescindível àquele 

tipo de gramática apresentam uma propriedade em comum: a de se configurar como “ponte 

entre línguas distintas”. A dificuldade se centra em duas questões: (a) identificar o domínio e 

(b) a ordem de fatos nos quais se pode, ou pelo menos, conforme Dubois et alii, se espera 

encontrar universais linguísticos. 

Nessa trajetória, a título de exemplificar o que vem a ser um universal linguístico, o 

referido autor, um dos que mais contemplam tal temática, elenca algumas ponderações que 

devem ser tomadas em deferência quando se pensa em itens ordinários a diversos idiomas ou 

à totalidades destes. 

 

 

[...] pode-se citar a dupla articulação da linguagem humana: todas as línguas 

conhecidas partilham a característica de comportar uma articulação não-significativa 

da cadeia falada (nível dos fonemas) e um arranjo desses fonemas em unidades de 

nível superior, os morfemas, primeiro nível de unidades significativas. No mesmo 

domínio da fonologia, outros universais são mais evidentes: como cada língua 

comporta um inventário limitado de fonemas (de 10 a 70), os traços binários 

necessários à realização da trintena de formas exploradas por uma língua para suas  

oposições fonológicas deveriam ser pouco numerosos; verifica-se que eles são, em 

qualquer língua, aproximadamente duas vezes mais numerosos que  o necessário 

(por exemplo, enquanto determinada língua explora a aspiração depois das oclusivas 

por oposição ao sânscrito; uma língua nasaliza uma vogal e não nasaliza outras, 

etc.). Pode-se falar de um universal linguístico (a confirmar por uma verificação 

total) que consiste no fato de que as línguas tendem a explorar as oposições de seus 

traços fonológicos apenas com um rendimento médio de 50 p. 100. (DUBOIS et alii, 

2004, p. 605) 
 

No âmbito da classificação dos universais linguísticos, há uma espécie de oposição 

entre:  

(a) os universais de substância, que Trask (2006, p. 301) denomina de universais 

substanciais, ou seja, itens marcados ou unidos por uma série de traços comuns que se 

manifestam nas mais diversas línguas do mundo “para a organização da substância da língua” 

(DUBOIS et alii, 2004, p. 605) ou, simplesmente, “princípios acerca de objetos linguísticos 
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que podem ou não estar presentes nas línguas”, como prefere Trask (2006, p. 301). Dubois 

(2004) aponta como exemplo algumas categorias de ordem sintática, como o verbo ou o 

substantivo, que, conforme manifesta, “existem na estrutura de qualquer língua”. Trask (2006, 

p. 301) complementa que, além da distinção nome e verbo, em toda língua se consegue 

divisar “três pessoas” e “três vogais (com exceção do cabardiano e da língua caucásica que só 

contam com duas vogais)”. 

(b) os universais de forma, conforme Dubois et alii, ou universais formais (TRASK, 

2006) compõem certas combinações a partir das quais a própria substância linguística se 

manifesta. Para Trask, são princípios gerais responsáveis pela delimitação das formas que “a 

gramática de qualquer língua pode assumir”. São princípios, portanto, “normalmente 

formulados num alto nível de abstração no contexto de alguma teoria da gramática”. Em 

Dubois et alii (2004, p. 605), esses universais podem ser percebidos a partir da designação 

que se afere aos objetos utilitários. Esses estudiosos consideram que tais objetos “são 

denominados, em qualquer língua natural, não a partir de suas qualidades físicas, mas por 

referência à atividade humana que possibilitam”. 

 

4.2.1  Trask vs. Dubois et alii: posições diferentes quando assunto é universo dos 

pronomes? 

 

Trask (2006, p. 301-302) avança um pouco mais que Dubois et alii (2004), pois ainda 

oferece mais duas tipologias de universais linguísticos: (a) os quase-universais – marcados 

por poucas restrições ou exceções como no caso da afirmação de que “toda língua tem pelo 

menos uma consoante nasal” (TRASK, 2006, p. 301), uma “quase verdade”, pois não se 

aplica a alguns idiomas; (b) universais implicativos – que têm em Greenberg (1963) e 

Hawkins (1978) seus principais expoentes. Consiste na atribuição do princípio lógico-

matemático de que “se uma língua tem a propriedade P, então precisa ter também a 

propriedade Q” (TRASK, 2006, p. 301). Como exemplo, Trask cita o fato de que, se uma 

língua “possui vogais anteriores arredondadas, então tem também vogais posteriores 

arredondadas” (idem). 

Obviamente, a procura pelo estabelecimento, ou mesmo pela identificação de 

universais linguísticos, ocasiona a necessária firmação taxonômica, que, para tanto, poderá ser 

tomada como baliza ou como instrumento de comparação entre as línguas. Assim, a presença 

ou ausência de determinados itens numa língua X em relação a uma língua Y serviria como 
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parâmetro para diferenciar estas duas línguas ou, ainda, para tomá-las com referência a outras, 

desde que compartilhem determinadas propriedades. 

Para Dubois et alii (2004, p. 606), é possível identificar quatro tipos de universais 

linguísticos: (1) o grupo dos universais fonológicos, gramaticais e semânticos – abarcam 

somente um aspecto do signo – significante ou significado; (b) o dos universais simbólicos – 

respondem pelas relações existentes entre significante e significado que constituem o signo. 

Para estes últimos, Dubois et alii apontam, como exemplo, a palavra que designa “mãe”, por 

possuir uma consoante nasal, e justifica a escolha respaldando-se no 

 

esquema hipotético de aquisição das oposições fonológicas tal como foi proposto 

por N. Trubetskoy e R. Jakobson [que] estabelece o caráter privilegiado da labial 

nasal [algo que motivou a alguns estudiosos] a até relacionar esse fonetismo mínimo 

com a conceitualização mínima, isto é, a “mãe”. (idem, 2004, p. 606, grifo nosso) 

 

Ponto de relevância no trabalho de Dubois et alii se encontra no fato de esses teóricos 

mencionarem as investigações acerca dos universais no domínio da diacronia. Para tanto, 

citam, embora rapidamente, o papel da metáfora na transformação semântica enquanto fator 

aparentemente universal. 

Uma forte crítica dos referidos autores centra-se na afirmação de que o 

estabelecimento de uma teoria linguística geral, necessária à elaboração das gramáticas 

gerativas das línguas, conduziu os estudos sobre a língua a avanços significativos, mas não 

naquilo que se refere aos conhecimentos sobre os universais linguísticos. Para tanto, 

explicitam os autores valendo-se da polêmica entre “J. Katz, J. Fodor e P. Postal, de um lado, 

e U. Weinreich, de outro lado, quanto à estruturação de uma teoria semântica”:  

 

[...] a visão puramente gramatical dessa questão dos universais deve ser corrigida na 

ótica do discurso: os problemas da enunciação conduzem à reformulação de 

numerosas questões concernentes aos universais linguísticos.  

A linguística estrutural procurou neutralizar o falante a ater-se aos sistemas e às suas 

regras. Na realidade, quando considerado do ponto de vista do universo do discurso, 

um enunciado do tipo a terra gira é anormal antes de Copérnico; mas o critério de 

anomalia ou da normalidade de um determinado enunciado não reside na língua (ou 

competência); não seria possível uma explicação apenas com a indicação de 

componentes sintático-semânticos diferentes antes e depois de Copérnico. É a partir 

do mecanismo discursivo específico (portanto, do universo do discurso) que o 

analista poderá atribuir um determinado enunciado (1) à fantasia individual ou (2) à 

ciência coletiva. (2004, p. 606) 

 

Ora, a distinção saussuriana entre o individual e o coletivo necessita de 

esclarecimento. O primeiro configura-se como algo que ganha corpo na fala e o segundo 

refere-se à língua propriamente dita, mas, como postulam Dubois et alii, “convém acrescentar 
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a consideração de múltiplos subcódigos”, nos termos de Jakobson (1969). O universo do 

discurso a ser considerado pelos teóricos para estudo das condições de produção do próprio 

discurso nas línguas é determinado por um conjunto de “sistemas de formações ideológicas”.  

Dubois et alii (2004, p. 607) compreendem como mister que se acrescente à noção de 

universo do discurso a descrição dos enunciados. Para eles, as pesquisas coetâneas, sobretudo 

no seio da análise do discurso, exigem que “sejam levados em conta [duas] condições de 

produção do discurso: contexto e universo”. Por contexto de discurso tem-se o conjunto das 

condições sociais que podem ser tomadas para estudar as relações existentes no ato de 

produção do discurso; e por universo de discurso entende-se o “mínimo irredutível de 

contexto necessário a um enunciado”. 

Tanto Dubois et alii quanto Trask (2006) não fazem menção aos pronomes 

demonstrativos como itens universais. Sob esse prisma, dada a diversidade que constitui o 

universo linguístico românico, apresentam-se a seguir os sistemas de demonstrativos que 

serviram de referência para a discussão abarcada nas disposições de Cambraia (2008).  

 

4.2.2  Demonstrativos: universais nas línguas românicas 

 

De forma geral, Cambraia (2008) toma como referência o sistema da variante estândar 

(dialeto-padrão) de seis línguas românicas – o português, o espanhol, o catalão, o francês, o 

italiano e o romeno – e ainda, de uma das variantes a cuja descrição foi possível, a Cambraia, 

ter acesso. No caso, três outras línguas, a saber: o ocitânico “linguadociano”, o reto-romano 

“romanche grisão” e o sardo “nuorês de Bitti”. Como mencionado na introdução, assume-se 

aqui que os demonstrativos seriam comuns ao grupo das línguas românicas.  

A seguir se reproduz o elenco dos sistemas pronominais nas línguas selecionadas por 

Cambraia. 
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            Quadro 2: Sistema dos demonstrativos nas línguas românicas, conforme Cambraia (2008, p. 23) 

 
 

Tomando todo o elenco constante no Quadro 2, Cambraia traça uma reflexão sobre a 

gênese da diversidade configurativa do sistema dos pronomes demonstrativos nas línguas 

românicas. Como se percebe, nas línguas por ele contempladas, o sistema demonstrativo se 
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apresenta numa diversidade de formas e em funções distintas. Segundo esse teórico, toda a 

heterogeneidade percebida nos sistemas dessas línguas se deve exclusivamente a “um 

conjunto de mudanças fundamentais” (idem, p. 25) que se operaram na esfera de aspectos 

históricos morfossintáticos concernentes a essas línguas. Dentre esses aspectos, Cambraia 

elencou de modo pontuado os quatro de maior vulto, como se apresenta a seguir:  

(1) a modificação do escopo de iste;  

(2) a constituição de formas reforçadas;  

(3) o tratamento do neutro; e   

(4) a diferenciação de formas substantivas e adjetivas. 

 No primeiro cariz tem-se, nas línguas românicas, os destinos do iste no curso dos 

tempos, tradicionalmente vinculado à segunda pessoa do discurso. Nesse sentido, verifica 

Cambraia ter ocorrido no português (esse), no espanhol (ese), no catalão (aqueix) e no sardo 

(cussu) o deslocamento do escopo de iste, ipse (originalmente pronome de reforço), que 

acabou por se tornar forma para a segunda pessoa, algo que não sucedeu no italiano. A 

tendência românica foi o deslocamento do iste da segunda para a primeira pessoa. No 

português, por exemplo, este deslocou-se da segunda para a primeira pessoa, com vistas a 

contemplar a proximidade a quem fala, tal qual no espanhol (este), catalão (aquest), italiano 

(questo) e sardo (custu). 

No segundo aspecto, do reforço de formas, em linhas gerais, os demonstrativos no 

latim ocorriam acompanhados por outras formas, podendo ser estas, inclusive, os próprios 

demonstrativos, como: lat. ecce ille > it. arc. quillo > it. mod. quello; e a partícula dêitica ecce 

(port. eis). Não há na literatura especializada consenso sobre qual terá sido a partícula que 

entrou na composição das formas reforçadas de demonstrativos românicos. Em quase todas as 

línguas românicas existiram pronomes demonstrativos oriundos de formas simples e de 

formas reforçadas. Em muitas dessas línguas houve a imposição de apenas uma dessas 

formas. Para Cambraia, o processo de formação dos demonstrativos reforçados é complexo, 

algo que se compara ao 

 
[...] destino que [esses itens]tiveram na história das línguas românicas. Apesar de ter 

existido demonstrativo reforçado para as três pessoas do discurso em quase todas as 

línguas românicas, houve sua fixação de forma quase unânime para a 3a pessoa. A 

explicação para essa fixação está no fato de o demonstrativo latino ille ter assumido 

a função de pronome pessoal de 3a pessoa e/ou de artigo definido, deixando assim 

apenas a forma reforçada para ocupar a função de demonstrativo, tal com se passou 

em português (aquele), espanhol (aquel), catalão (aquell), ocitânico (aquel), francês 

(celui/ce), reto-romano (quel/tschel), italiano (quello) e sardo (cuddu). 

Especificamente em romeno, sobreviveram tanto a forma simples (ãl), atualmente de 

uso coloquial, quanto a reforçada (acel), de uso formal, já que a simples não se 

identificou com o pronome pessoal de 3a pessoa (el) nem com o artigo definido (-
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(u)l). Considerando apenas a 1a e a 2a pessoa, as línguas românicas se distribuem 

em três grupos: (i) as que fixaram apenas as formas simples, como o português (este 

e esse) e o espanhol (este e ese); (ii) as que fixaram apenas as formas reforçadas, 

como o catalão (aquest e aqueix), o ocitânico (aiceste e aqueste), o francês 

(celui/ce), o sardo (custu e cussu) e o italiano (questo/questi/costui e codesto); e (iii) 

a que manteve ambas as formas, que é o caso do romeno (ãsta [coloquial] e acest(a) 

[formal]). (2008, p. 26-27) 

 

No terceiro, do tratamento do neutro, registra-se na passagem do sistema de gêneros 

do latim para as línguas românicas uma das mais significativas mudanças, a do 

desaparecimento do neutro. No português, o sistema pronominal demonstrativo é marcado 

pelo fenômeno conhecido como “presença de resquício de neutro de base iste”, como é o caso 

do “isto”, forma invariável em número, que exerce somente função substantiva. Na ótica de 

Cambraia, o resquício de neutro pode estar “etimologicamente correlacionado às formas de 

masculino e feminino” (idem, p. 27-28). Fator idêntico ocorre no espanhol (m. este, f. esta e 

n. esto) e no reto-romano (m. quest, f. questa e n. quai). No romeno há a presença regular da 

forma neutra (m. acest, f. aceastã e n. acest), que exerce tanto a função substantiva quanto a 

adjetiva e é variável em número. O sardo, por sua vez, é marcado pela ausência do neutro, daí 

a existência das formas: m. custu e f. custa. 

No quarto e último aspecto, da diferenciação entre as formas substantivas e adjetivas, 

merece registro o fato de, no latim, os demonstrativos serem utilizados com o objetivo de 

substituir os nomes, portanto numa clara função substantiva, ou de simplesmente acompanhá-

los, daí função adjetiva. No entanto, a diferenciação nas atribuições funcionais desses itens 

não significava variação em suas formas. De acordo com Cambraia, os sistemas pronominais 

demonstrativos, em algumas das línguas românicas, apresentam formas diferenciadas que 

variam segundo o contexto sintático em que serão utilizadas. No português, por exemplo, com 

exceção da forma neutra “isto”, que exerce função substantiva, as formas “este” e “esta” 

podem exercer tanto função substantiva quanto adjetiva. Essa mesma característica se 

presentifica no espanhol (este/esta × esto), no catalão (aquest/aquesta × açò), no ocitânico 

(aicest/aicesta × aiçò) e no reto-romano (quest/questa × quai). O francês e o italiano, por sua 

vez, apresentam formas diferentes para cada gênero, portanto, distintas para masculino e 

feminino, sem neutro, a saber: no francês, celui/celle/ceci em função substantiva × ce/cette em 

função adjetiva; e no italiano, questi~costui/costei/cio “apenas em função substantiva × 

questo/questa em função substantiva ou adjetiva” (idem, p. 29). No caso do romeno, há uma 

chamada “oposição plena em três gêneros” (acesta/aceasta/acesta em função substantiva × 

acest/aceastã/acest (antepostos) em função adjetiva)” (idem, ibidem). 
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Os sistemas pronominais demonstrativos apresentados por Cambraia (2008) são, como 

dito anteriormente, pertencentes à variante padrão das línguas românicas contempladas por 

esse autor. Essa variante aparece “normalmente na modalidade escrita em estilo formal”. 

Cambraia observa que, em virtude da diversidade reinante nas manifestações desses e entre 

esses sistemas, o universo linguístico românico poderia ser caracterizado “claramente” como 

de “natureza caleidoscópica”, sobretudo quando se levam em conta as diferenças relativas “à 

época (diacrônica), à região (diatópica), ao estilo (diafásica), ao gênero (literário × não-

literário) e à modalidade (língua escrita × falada)” (p. 29). 

Cambraia não delineia todas as nuances desses aspectos, preferindo enfatizar duas 

tendências inter-relacionadas entre si, destacáveis pela notabilidade que possuem no âmbito 

dos “sistemas demonstrativos românicos” atuais: (a) a simplificação do inventário – mostra 

que historicamente a redução sofrida pelas formas demonstrativas provocou uma maior 

ampliação do valor semântico das que subsistiram; e (b) a adjunção adverbial – refere-se ao 

uso de advérbios junto aos pronomes demonstrativos. 

Depois desse panorama do percurso histórico do inventário do sistema pronominal dos 

demonstrativos no latim, da visita aos itens que o compõem e da exposição desses pronomes 

no plano dos universais linguísticos no âmbito das línguas românicas. É indispensável, 

consoante a linha de interesse da presente pesquisa, apresentar como esses pronomes 

figuravam nas sincronias arcaica e clássica do português. 

 

4.3   O SISTEMA DOS DEMONSTRATIVOS NO PORTUGUÊS ARCAICO 

 

Buscar observar o passado da língua portuguesa é essencial para se compreender o seu 

presente. É uma oportunidade de refletir sistematicamente sobre a própria língua em seu 

efetivo uso, alargando horizontes para um conhecimento mais apurado de seus mecanismos. 

As fontes escritas remanentes do passado de uma língua muito podem fornecer sobre os 

fenômenos linguísticos que a marcaram e sobre as mudanças por ela sofridas ao longo do 

tempo, mas não somente nessa linha. Nas palavras de Mattos e Silva (2001b), a 

“documentação remanescente” do período arcaico configura-se num “importante subsídio 

para o conhecimento da língua de uso de então, apesar das restrições necessariamente 

impostas na transferência do oral para o escrito” (p. 14). Funciona como um verdadeiro 

retrato das manifestações linguísticas localizadas numa determinada sincronia. 

Nessa vertente, debruçar-se sobre o estudo da língua portuguesa em sua fase 

arcaizante caracteriza-se como uma das melhores vias de acesso ao entendimento dos usos e 
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funções dos demonstrativos nesse período. Além disso, manifesta-se como uma oportunidade 

ímpar de desvelar/aferir, na documentação arcaizante, pistas ou informações – diretas ou 

indiretas – sobre a maneira como tais elementos passaram do latim ao português.  

Por isso, estudos nessa dimensão e dessa natureza podem lançar ainda mais luzes 

sobre a questão da própria origem e funcionamento dos demonstrativos nesse tempo – 

momento indubitavelmente meritório não apenas pelos primeiros passos do português, mas 

também pela própria firmação da língua portuguesa no cenário ibérico. Dado relevante se 

imprime no fato de os pronomes demonstrativos terem figurado, embora sem uma fixação 

ainda plena quanto aos usos ou funções no panorama triádico, na primeira, segunda e terceira 

pessoa e em suas respectivas atribuições na língua.  

A partir dos trabalhos desenvolvidos por Mattos e Silva (1989; 2006), de maneira mais 

concentrada nos estudos que realizou em uma de suas obras de maior relevância na 

abordagem sobre o português em sua fase arcaica, as Estruturas trecentistas: elementos para 

uma gramática do português arcaico (1989) – em que tomou por corpus a versão mais antiga 

dos Diálogos de S. Gregório, documento datado do século XIV –, é possível ter uma ideia de 

como estava disposto e de como funcionava o sistema pronominal dos demonstrativos no 

português.  

A seguir, reproduz-se o quadro pronominal elaborado por Mattos e Silva (2006, p. 

108), a título de uma melhor descrição das características desse sistema e com vistas a uma 

apresentação mais didática das formas e funções que esses itens apresentavam.  

 

                            
                      Quadro 3: Sistema dos pronomes demonstrativos no Português Arcaico, conforme 

                                        Mattos e Silva (2006, p. 108) 
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Como se pode constatar a partir do Quadro 3, os pronomes demonstrativos na fase 

arcaica do português se configuravam em um sistema distribuído em três posições baseadas 

nas pessoas do discurso. Esses pronomes mostravam, claramente, o que é óbvio, variação de 

gênero (feminino, masculino e neutro) e número (singular e plural), com as formas neutras 

(esto/isto, isso, aquesso, aquisso, aquilo) realizando-se somente no singular. Observe-se, para 

tanto, que essa autora enfatiza, dispondo no quadro, a propriedade “referência” como um dos 

domínios essenciais sob o qual os pronomes são tomados com relação ao “campo discursivo”. 

Os demonstrativos, de acordo com o que se expõe, aludem, tomando-se os três referidos 

campos: ao emissor (E), ao receptor (R), ou fora de ambos, o que se consolida numa dimensão 

exterior a E e a R. Note-se nas ocorrências extraídas do corpus do Português Arcaico, 

excertos (01) e (02), que, nesse sentido, além da compreensão dos três campos, a função 

dêitica dos demonstrativos também se presentifica. 

 

(01) (XIII FR 01-01:001) (fol. 70 v) ESTE é o primeyro liuro dos foros que deu don Alffonso 

rey fillo del rey dõ Fernando rey de Castella e de Tulledo e de Leon e de Galiza e de Siuilla e de 

Cordoua e de Murça e de Jeem. 

 

(02) (XIV FS 366-368:241) [...] ESTAS novas chegarom a el-rey que EM AQUEL tempo era 

senhor DAQUEL terra. E el(*), que entendeu que per sa yda seeria o lume d’Espanha destroydo, 

mandou-o prender e que o adussessem ant’el(*).  

 

Mattos e Silva (2006) evidencia a veiculação no Português Arcaico de formas 

pronominais demonstrativas “simples” e “reforçadas”. A operação de reforço nestas últimas 

se realiza pelo prefixo accu-, formando aqueste, aquesse e aquele, manifestando-se também 

em suas variantes de gênero e número. Nota-se, a partir do Quadro 3, a ausência de formas 

simples aos demonstrativos pertencentes ao bloco “fora do campo do emissor e do receptor”. 

A “forma reforçada” permaneceu, curiosamente, “já que a base ill- se especializou no 

português para cumprir a função de pronome pessoal de 3ª pessoa, singular e plural (ele, eles; 

ela, elas)” (MATTOS e SILVA, 2006, p.109). 

Ainda nas preceptivas de Mattos e Silva, no que tange ao desaparecimento das 

“formas reforçadas”, arrola-se que as que compõem o inventário dos demonstrativos no 

“campo do receptor” (aquess-) tiveram baixa frequência no corpus analisado por essa 

pesquisadora, os Diálogos de São Gregório, ao contrário das que se exaravam no “campo do 

emissor” (aquest-), onde a constância de usos era maior, fator que se estende, conforme 

postula, até meados do século XVI. De acordo com Nunes (1960), as formas “reforçadas” 
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portavam “valor enfático”, uma formulação importante, tomada por Mattos e Silva (2006), 

que confirmou a postulação desse teórico com dados extraídos dos livros que compõem os 

Diálogos de São Gregório. No excerto (03) que segue, tem-se um exemplificativo do uso da 

forma aquest-, extraído do Flos Sanctorum, e no (04), um excerto do Livro I dos Diálogos de 

São Gregório. Neste último, além da forma reforçada, encontram-se também formas simples. 

 

(03) (XIV FS 456-457:265)[F55rC1]: E porque AQUESTE Niçoforo aficava-se muyto pera lhi 

perdoar, maravilhavam- se aqueles que o levavam pera matar e deziam. 

 

(04) (XIV DSG 222-225:050) Assi como desuso dito he. Ehu quer quehia. AQUESTE libertino. 

sempre le uauá em seu seeo hũa calça que fora do sancto seruo de deus. o oab bade dom onrrado 

deque primeira mẽte falamos em este liuro. Ehindo este libertino hũa eu [f5r-cl] 

 

Entre os séculos XIII e XV, as formas isto, aquisto, isso, aquisso e aquilo principiam 

na documentação existente em português desse momento. Numa análise atenta do trabalho de 

Mattos e Silva (2006), percebeu-se também que a variação aquel ~ aquele ocorria no 

Português Arcaico, sem que, para tanto, houvesse a sinalização de um contexto que prezasse o 

estabelecimento ou a escolha no uso de uma forma ou outra. 

 

(05) (XIV FS 456-457:265)[F41vC1]: Que é AQUISTO? E el respondeu e disse que era 

argueyro. [F46rC2]: Que é AQUISTO? E ela disse: – Eu sey por que hey esta tormenta tã 

perlongada. 

 

(06) (XIV FS 2077:67) [F22vC2]: E AQUEL que cuydara a arder sentyo-se tã frio come se 

jouvesse em agua. 

   

(07) (XIV FS 7043-7044:224) [F77rC1]: Ca dezia o emperador que nõ era dereito de dar morte 

arravatadamente a AQUELES que eram muy perfiosos e muy revees pera sacrificar os ídolos. 

 

No Português Arcaico, consoante Mattos e Silva (1989), os demonstrativos podiam vir 

reforçados pela forma meesmo, geralmente se apresentando também sob a forma medês. 

Dentre as duas, prevaleceu a primeira forma. Excertos do Foro Real, do Flos Sanctorum e dos 

Diálogos de São Gregório confirmam isso. 
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(08 )(XIII FR 524-525:12)E ESTO MESMO mandamos dos erdey- ros ou dos outros que 

entrã en logar daquel porque foy dado o juyzo.  

 

(09) (XIV FS 6766-6767:215) [F74rC1]: DAQUEL MEESMO logar trouverom outra molher 

em hua carreta ao sancto homem que nõ podia andar sobre seus pees. 

 

(10) (XIII DSG 3563-3564:132) Aquelle santulom sa | çerdote me contou que AQUELLE 

MEESMO | tempo e que ueuja jsáác amigo de deus [...] 

 

Essa estudiosa declara que os demonstrativos eram utilizados frequentemente em 

função adjetiva, isto é, seguidos/acompanhados de substantivos ou de um nome próprio, 

quando este nome ou o demonstrativo em si satisfizessem a indicação daquilo que se 

pretendia designar. Desse modo, apregoa que, no Português Arcaico, "o uso dos 

demonstrativos torna-se redundante” (MATTOS e SILVA, 1989, p.163), como visto em (03) 

e (04), e mesmo nos casos de redundância como em (08), (09) e (10). 

Nesse aspecto, Marine (2004) levanta a hipótese de que “o uso ao lado de um nome 

próprio não constitua, necessariamente, um caso de redundância na língua”, como propõe 

Mattos e Silva (1989), mas, sim, “de ênfase, a fim de conferir ao nome próprio um valor 

afetivo” (MARINE, 2004, p.78), tal como acontece atualmente. Marine elenca, nessa trilha, os 

seguintes exemplos (11) e (12): 

 

(11)  ESSE Pedro vale ouro! (ênfase com valor de admiração)  

 

(12) ESSA Maria não vale nada! (ênfase com valor de desprezo) 

 

Convém destacar uma notação meritória de Mattos e Silva (1989), a que chega a partir 

da interpretação de dados colhidos dos Diálogos de São Gregório. Suas análises conduzem-na 

à negativa da proposição de um sistema ternário para os demonstrativos. Isso nos termos de 

um sistema no qual fosse possível perceber uma oposição clara na seleção das formas este, 

esse e aquele, quer em função dêitica quer anafórica, haja vista, conclui a pesquisadora, que a 

oposição se dava verdadeiramente entre os pronomes este e aquele.  

Sintetizando o painel, Mattos e Silva retoma Teyssier (1981), a fim de chamar a 

atenção para a necessidade de estudos que possam, portanto, focalizar um 

 

[...] problema interessante que precisaria ser sistematicamente analisado no período 

arcaico, o de definir se de fato o sistema, no seu uso, é tricotômico: os dados dos 
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DSG permitem levantar a suposição de que a oposição entre as formas dos tipos 1 

[este] e 2 [esse] podia ser neutralizada em proveito das do tipo 1, e que a oposição se 

fazia com clareza entre as dos tipos 1 e 2, em variação, e as do tipo 3. (MATTOS e 

SILVA, 2006, p.110) 

 

Seguindo os passos da interpretação dos dados na ótica de Mattos e Silva, confirma-se 

a hipótese de Marine (2004), retomada em Marine (2009), de que o sistema ternário que o 

Latim Vulgar buscou restaurar por meio do pronome ipse, efetivando operação de referência à 

segunda pessoa do discurso, acabou, realmente, “perdendo-se, devido ao sentido vago e pouco 

definido de ipse”. Assim, teria “permanecido um sistema de oposição bipartido, ou seja, iste 

vs. ille, no qual a forma de 1ª pessoa acaba por englobar o eixo falante-ouvinte” (p. 59).  

Isso só serve para roborar que, apesar de, na tradição gramatical normativa, desde o 

tempo do Latim Clássico, se sinalizar para a existência de um sistema ternário dos pronomes 

demonstrativos, levando-se em consideração o uso, tem-se um sistema binário. Por isso, 

reafirma-se que, embora no Português Arcaico estivesse previsto um esquema tripartido na 

estrutura da língua, a expressão autêntica desses pronomes “ocorre por meio de um esquema 

bipartido representado pela oposição este vs. aquele, herdado, provavelmente, do Latim 

Vulgar”, de acordo com Marine (2004), e que no presente trabalho se pretende investigar 

tanto no Português Arcaico, com os textos do FR, FS e dos DSG, quanto no Português 

Clássico, com os das CM e CB.  

Marine (2009) justifica os motivos que levaram os falantes a privilegiarem as formas 

iste e ille ao invés de ipse vs. ille. Para essa estudiosa, essa escolha, possivelmente, 

 

esteja profundamente ligada ao caráter essencialmente dêitico dos pronomes 

demonstrativos, o que, em outras palavras, significa dizer, ao seu caráter 

“mostrativo”, de “apontamento” espaço-temporal. Se pensarmos dessa maneira, 

veremos que a oposição 1ªp. vs 3ªp. é de fato muito mais expressiva que a oposição 

2ªp. vs 3ªp, já que aquela marca de maneira muito mais evidente a noção “perto-

longe”. 

 

 
4.4   O SISTEMA DOS DEMONSTRATIVOS NO PORTUGUÊS CLÁSSICO 

 

Em artigo intitulado Gil Vicente, Barca do Inferno – A Língua, Castro (2008) discorre 

sobre o português que se apresenta no Auto da Barca do Inferno, obra pertencente à estética 

literária humanista, em que se anteveem características que culminarão na escola/estilo 

classicista. Nessa obra, Gil Vicente (1465-1536/40), introdutor do teatro português, tece 

críticas aos comportamentos condenáveis da sociedade do final do século XV às primeiras 

décadas do XVI e enaltece as virtudes humanas. Castro reconhece que na língua literária, 



107 

 

“especialmente na do teatro”, caracterizada como espécie de norma, é possível encontrar 

preservados “mais facilmente [...], fósseis linguísticos com uma certa semelhança de vida” 

(CASTRO, 2008,  p. 01). 

No pensamento desse autor, o efeito literário funcionaria, no entanto, “somente 

durante o primeiro quartel do século XVI”. Em linhas gerais, aponta uma série de fenômenos 

ou traços linguísticos que serviriam para marcar ou ilustrar o momento em que se deu a 

variação entre formas antigas e modernas no português, notadamente assinalando, com isso, a 

transição língua medieval - língua moderna, em que a primeira cede lugar a formas de feição 

mais modernizada. O autor enumera alguns desses fatos que marcam os finais da “faixa de 

transição que encerra esse ciclo, permitindo inferir como a língua medieval “cedeu o lugar a 

formas mais modernas, nos finais também da faixa de transição que encerra o português 

médio”. Assim, tem-se nas incursões de Castro (2008, p. 01) o quadro síntese da maior parte 

das mais significativas mudanças que caracterizam tanto o português médio quanto o clássico. 

 

O QUE TINHA MUDADO NO PORTUGUÊS MÉDIO 

 

O QUE MARCOU O 

PORTUGUÊS CLÁSSICO 

a. síncope do -d- intervocálico na desinência da 2.a p. pl. (estades 

> esta-es, vendedes > vendees), seguida da resolução do hiato, 

geralmente por meio de ditongação (esta-es > estais, vendees > 

vendeis), mas tb. por crase das duas vogais (vendês); 

b. eliminação de hiatos por três processos: monotongação (crase 

das duas vogais numa única: dolore > do-or > dor); ditongação 

(uma das vogais converte-se em semivogal: Dε-us > Dεws > 

Dews); ou a epêntese de uma consoante (vinho ou uma) ou de 

uma semivogal (credo > cre-o > creio; a-i-água); 

c. unificação de terminações nasais: leõ e cã (cão) acabam a rimar 

com mão; 

d. regularização do género: fim, mar, planeta, aleijão passam do 

fem. ao masc.; linhagem do masc. ao fem; 

e. generalização dos particípios em -ido: temudo > temido; 

f. entrada maciça de empréstimos lexicais do latim literário. 

a. elocução pausada; 

b. predomínio da africada [t∫], 

grafada ch; 

c. simplificação do sistema de 

sibilantes: as duas apicoalveolares 

passam a predorsodentais no sul e 

centro; confundem-se cozer e 

coser; 

d. confusão entre b e v expande-se 

de norte para sul, até ao Tejo. 

 

   Quadro 4: Caracterização linguística do Português Médio e do Português Clássico, em Castro (2008, p. 02) 

                   

Nas considerações de Brandão (1963), com esteio no estudo do sistema dos pronomes 

demonstrativos do Português Clássico, tanto o povo quanto os escritores de qualidade na 

língua portuguesa não poderiam ser tomados como exemplo de bons usuários-modelos da 

língua, pois não praticavam com o esmero e zelo devidos o emprego perfeito do sistema 

pronominal dos demonstrativos, configurado, “pelo menos teoricamente, de modo ternário” 

(p. 221). Nesse viés, o autor acentua notar uma prática que foi muito constante e que revelava, 

por determinadas vezes, o uso do português marcado por “vacilações que conviria evitar, 
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fixando sobre este ponto normas lógicas e certas, fundadas na autoridade dos clássicos e 

aceitas pelas pessoas cultas” (BRANDÃO, 1963, p.221). 

Durante o período do Português Clássico, da mesma forma que acontecido ao longo do 

curso do Latim Clássico e Vulgar, assim como também no Português Arcaico, o sistema dos 

pronomes demonstrativos sofreu oscilações ou momentos de dissociação entre norma e uso, 

algo comumente praticado por diferentes estratos sociais. As vacilações no uso dos 

demonstrativos explicam-se, possivelmente, por se encontrarem ligadas ao fato de que, no 

Português Clássico, a função primordial executada por esses elementos era a de “determinar 

ou representar um nome, mostrando a sua posição no espaço, no tempo, e na ordem 

relativamente às pessoas gramaticais” (BRANDÃO, 1963, p.220).  

Como se percebe, portanto, a principal atribuição/função dos pronomes 

demonstrativos na fase clássica do português era dêitica, tal como nos exemplos de (13) a 

(16), de autores clássicos, listados por Brandão (1963), e também nos textos pertencentes às 

Cartas do Maranhão (17) e às Cartas da Baía (18), de Pe. Antonio Vieira – todos, portanto, 

extraídos de documentação do Português Clássico. 

 

(13) ESTA ilha pequena que habitamos/ é em tôda esta terra certa escala... (Lus., I, 54). 

 

(14) Minha mãe é ESTA (Camilo, A enjeitada, p.46). 

 

(15)[...] a inteligência do poeta precisa de viver num mundo mais amplo do que ESSE a que a 

sociedade traçou limites tão mesquinhos (Herc., Eur., 14). 

 

(16) Assim o fez NESTA manhã o Divino Amante Cristo (Vieira, Sem., 5º, 125). 

 

(17) (XVII CM 150-154:003) Viu-o ESTE irmão e, entendendo seu enfadamento, chamou-o à 

parte, perguntou-lhe a causa; mas, não lha querendo descobrir, ele, como se mui de raiz a soubera, 

lhe foi dando tais razões e tão eficazes, todas ordenadas à causa do sentimento, que ficou dali por 

diante livre da tentação. 

 

(18) (XVII CB 42820-42821:752) É género de morte ESTA que agora se deseja, porque dá 

mais lugar para prevenir para a conta [...] 

 

Levando-se em conta o fato de que a dêixis vincula-se à noção de proximidade e 

distância espaço/temporal, Marine (2009) reitera Brandão (1963) afirmando que, nesses 

termos, um sistema binário bastaria “para marcar a noção ‘perto-longe’", em que as formas 
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este ou esse designariam proximidade de alguém ou coisa em relação ao falante e ao ouvinte; 

e aquele, distância em relação aos dois. Brandão distingue o uso dos itens este e esse nas 

referências espaciais com base na tradição gramatical das três pessoas pronominais. Apesar 

disso, esse autor, assevera a existência, no plano do uso dêitico temporal, de um sistema 

binário apenas em que a oposição se centra nas formas este e aquele, um sistema em que “êste 

exprime uma fração do tempo que inclui o momento em que se fala e aquele aponta para o 

tempo já transcorrido, mais ou menos remoto” (BRANDÃO, 1963, p. 223). 

Na visão de Marine (2009), o uso dêitico dos pronomes demonstrativos foi bastante 

produtivo no Português Clássico, fato asseverado por Brandão (1963). Este autor ainda soma 

a essa função desempenhada pelos demonstrativos, a partir de suas observações, mais outra: a 

anafórica. Ele ainda expressa que tal funcionamento se manifesta quando os demonstrativos 

indicam, no discurso ou no texto, o que foi dito, ou quando fazem recordar ao leitor/ouvinte 

aquilo “que acabamos de enunciar e chamam-lhe a atenção para o que vamos dizer”, por isso 

recebem o nome de anafóricos (BRANDÃO, 1963, p. 227).  

Sob esse prisma, os demonstrativos este(s), esta(s) e isto têm a potencialidade de 

expressar “o que se está tratando, o que já foi referido ou algo de que se continua a falar” 

(idem). A seguir listam-se alguns exemplos dessa natureza, no Período Clássico e também no 

Arcaico, a título de ilustração: 

 

(19) (XIII FR 17-24:001)[...]entẽdendo que muytas cydades e muytas uilhas e castellos de 

nossos reynos non ouuerõ foro ata o nosso tempo e juygassẽ per façanhas e por aluidros departidus 

dos omees e per usos desguysados e sen dereyto de que uijã muytos danos e muytos maees aos omees 

e aos pobres e a todo o poboo, pedĩdonos mercee que lhys enmendassemos os usus seus que 

achassemos que era- sen dereyto e que lles dessemos foros per que iulgassë dereytamẽte des aqui 

adeante, nos ouuemos consello cũ nossa corte e cõ os sabedores de dereyto e demuslhys ESTE foro 

que é scripto ENESTE liuro per que se juygẽ cõmunalmente baroes e molheres e mandamos que 

ESTE foro seya aguardado per todo sempre. 

 

(20) (XIV DSG 1586-1597: 87-88) [...] E entom cuidou enos bees que perdera . e quando 

comecou acujdar . desy meesmo . e dizer quamtos meiçiteiros oie ẽ cas[a]demeu padre que ham a 

uondança doque ham mester . e eu moiro aquy defome . E em tom diz oeuangelho DESTE que 

tornando asy medes . dise assy ESTAS cousas que ora suso ditas som . Pedro! E porende dise Pedro 

asam gregorio se el ante consigo era . onde tornaua assy . senom por que ante cuidando nos fectos 

alheos . nom era cõ sigo e depois que ueo acuidar . ẽ sua fazẽda diz a escretura que tornou assy 

medes . ca ante cuidando na alhea cuidaua desy Gregorio e por tanto dise sam gregorio [f25v-cl) 
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(21) (XVII CM 1781-1792:32) O que V. Ex.ª diz de se haver de propor o tratado da paz 

absolutamente para que, descendo-se aos meios da conveniência, se ponha em prática o da compra, é 

matéria que não tem dúvida pela aceitação e conveniência do mesmo contrato, que, oferecido da 

nossa parte em primeiro lugar, fica de muito desigual condição; mas não me conformo facilmente 

com os que querem que a proposição da paz com Holanda, e da mediação de França, haja de nascer 

dos mesmos Holandeses; porque, se havemos de esperar que eles dêem o primeiro movimento a ESTE 

negócio, nunca se começará; porque a eles está-lhes muito melhor a guerra que a paz, e nós não 

estamos em tempo de a dilatar, porque na dilação crescerão os empenhos, e com eles a dificuldade da 

convencia. Digo tudo ISTO pelo que o Residente haverá escrito a V. Ex.ª acerca do que lhe disse o 

conde de Briana que tinha assentado em Holanda Mr. Brasset com Francisco de Sousa. 

 

Brandão (1963) também explica o funcionamento das formas esse, essa e isso. De 

acordo com seu pensamento, tais itens devem ser utilizados, tomando-se por referência algo 

ou situação já transcorrida/executada pelo interlocutor e que se evoca no contexto 

comunicativo; portanto pode referir-se a algo já mencionado, só que em grau de intensidade 

menor do que o que ocorre no pronome demonstrativo este. Assim, distribui o uso dêitico 

espacial de acordo com as três pessoas gramaticais – 1ª, 2ª e 3ª –, o que desemboca, 

consequentemente, em três situações, como se segue. 

 

1ª) A forma este é usada para indicar o que está junto de nós ou em nós (em nosso 

corpo ou alma), esse refere-se à 2ª pessoa, mostrando o que está próximo dela ou o 

que existe nela e aquele exprime o que está distante das duas primeiras pessoas e diz 

respeito a 3ª; 2ª). Usa-se este quando se fala daquilo que se acha perto de nós e da 

pessoa a quem nos dirigimos e esse pode designar coisas um tanto distantes de nós, 

sem se referir, entretanto, ao nosso interlocutor ou leitor; 3ª) deve-se usar este para 

exprimir o que fazemos, pensamos ou dizemos e esse para fazer referência ao que 

nosso interlocutor faz, diz ou pensa. (BRANDÃO, 1963, p.221-223) 

 

 Arrolam-se, a seguir, alguns excertos do Período Clássico que confirmam tal 

funcionamento. Pontue-se que isso também se manifestava no Português Arcaico. Os 

exemplos (22) e (23) foram extraídos de Brandão (1963) e seguem sua disposição. 

 
(22) NESSE caso que dizes, o que jaz doente, jaz fraco (Sá de Miranda, Obras, II, 169-170). 

 

(23) Deixai-o ir que ESSAS são as maravilhas da minha Providência (Vieira, Serm., 5º, 182-

183).  

 

(24) (XVII CM 7467-7471:132-133)[...] quanto mais que entre todos os padres de Santo 

António não havia um que soubesse a língua da terra, com que vinha totalmente a ser inútil a sua 
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jornada; que, depois que aprendessem a língua, então poderiam fazer muitas entradas, e empregar 

seu zelo NESSES sertões, e, se o quisessem desde logo fazer, que nós não lhe tapávamos os rios, 

antes os serviríamos e ajudaríamos quanto em nós fosse possível. 

 

(25) (XVII CM 8798-8804:155) Se para a justiça houver um letrado recto, para o político 

basta a Câmara, e para a guerra, um sargento maior, e ESSE dos da terra, e não de Elvas, nem de 

Flandres; porque este Estado, tendo tantas léguas de costa e de ilhas de rios abertos, não se há-de 

defender, nem pode, com fortalezas nem com exércitos, senão com assaltos, com canoas, e 

principalmente com índios e muitos índios; [...] 

 

(26) (XVII CM 11342-11348:200) De sorte que El-Rei D. João, que foi o segundo como 

fundador do reino de Portugal, restaurando-o depois de perdido, e que sucedeu a El-Rei D. Afonso 

Henriques na possessão do Reino, e do brasão das chagas de Cristo, ESSE mesmo rei João, e não 

outro, será o que levará ESSAS insígnias da paixão de Cristo por cimeira do seu elmo; ESSE mesmo 

rei João, e não outro, será o que alimpará a carreira da terra do cão, restaurando a Terra Santa e 

desimpedindo os caminhos dela, que tem ocupado o Turco. 

 

Ainda em Brandão (1963), para além da identificação que faz do uso binário na 

referenciação por dêixis temporal, operada por meio do contraste entre as formas este x 

aquele, identifica esse autor um outro fenômeno, o da ocorrência do uso anafórico, na 

condição que se expressa a seguir: quando o demonstrativo “faz referência a duas pessoas ou 

coisas já mencionadas, este indica a última, aquêle representa a primeira” (BRANDÃO, 1963, 

p.229), o que se verifica em: 

 

(27) (XVII 344-348:07) Saqueadas já e destruídas as casas, vão-se aos templos os sacrílegos, 

e aqui fazem o principal estrago. Arremetem com furor diabólico às sagradas imagens dos santos e do 

mesmo Deus: quis talia fando temperei a lacrimis. A ESTA (a imagem de Deus, última a ser referida) 

tiram a cabeça, ÀQUELAS (imagens dos santos, referem-se às primeiras) cortam os pés e mãos, umas 

enchem de cutiladas, a outras lançam no fogo. 

 

Além dessas, há ainda no uso anafórico dos demonstrativos uma característica 

importante do Português Clássico para a qual sinaliza Brandão (1963). Para este autor, por 

exemplo, “parece de rigor empregar-se êsse, quando representa pleonástica ou enfaticamente 

um têrmo da frase (sujeito, objeto, etc.)” (p. 229), conforme extratos que seguem. 
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(28) (XVII CB 8798-8800:155) [...] Se para a justiça houver um letrado recto, para o político 

basta a Câmara, e para a guerra, um sargento maior, e ESSE dos da terra, e não de Elvas, nem de 

Flandres; 

 

(29) (XVII CB 44836-44839:155) No Rio de Janeiro se abaixou a moeda com tal diminuição 

que, em um dia, computado o que se possuía com o que se perdeu, quem tinha nove se achou somente 

com cinco; e o pior é que ESSE pouco que ficou ainda assim se embarca para Portugal, [...] 

 

Observa-se ainda tal função do pronome esse em determinadas situações:  

 

[...]. o pronome esse emprega-se também emphaticamente representando uma pess. 

ou cousa como devendo, pela sua celebridade, etc., estar na mente das pessoas a 

quem fallamos ou a quem se suppõe que fallamos: ‘Que é, pois, a caixa econômica 

essa arvore que produz taes fructos de benção?’ (Herc., Op. I, 161) 

 

No Português Arcaico tal demonstração se aplicava perfeitamente: 

 

(30) (XIII FR 509 -512:012) Depoys que o alcayde der a sentença ou o juyzo fijdo sobre todo 

o preyto, nõ possa mays enader nen tolher nen enmẽdar nen hũa cousa na sentença, mays sobre las 

custas e subrelhos fruytos possa ESSE meesmo dia que der a sentença iuy- gar e segundo como for 

dereyto. 

 

Além dessas duas funções básicas – dêitica e anafórica – que também já existiam nas 

formas pronominais demonstrativas latinas, há, conforme disponibiliza Brandão (1963), uma 

terceira: a função identificativa. Seu escopo, consoante Marine (2009, p. 63), é o de “indicar 

um ser em si mesmo, de modo mais ou menos preciso”. Como alerta a referida pesquisadora, 

Brandão (1963), apesar de citar a propriedade identificativa, “não apresenta exemplos desse 

tipo de função” (MARINE, 1963, p. 63). 

Na linha da classificação dos itens pronominais demonstrativos, quando observados no 

SN, Brandão (1963, p. 224) enfatiza que, se tais elementos vierem acompanhados de um 

nome, serão adjetivos; quando aparecerem desprovidos dessa companhia, serão 

verdadeiramente pronomes, pois, sintaticamente, desempenham a função de substituir o 

nome.  

 
(31) (XVII CB 106-108:02)[...]tinha ESTE (adjetivo) irmão tão vencida a sua que, com suas 

próprias mãos, tratava AQUELA (adjetivo) podridão, mostrando tão pouco asco, mas antes tanto 

gosto, como se a matéria fora de rosas e flores mui cheirosas. 
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(32) (XVII CM 47050-47052:826) [...] quando não que fizessem outro, ou que emendassem 

AQUELE (substantivo), tirando e acrescentando o que tivessem por melhor, de maneira que todos 

nos conformássemos. 

 
(33) (XVII CM 47212-47213:829) [...] não nos podia faltar ESTE (substantivo) para que 

nenhum nos faltasse. 

 

No Português Clássico, existiam os “demonstrativos compostos”, que não chegaram 

ao português atual, vencidos pela falta de uso. Brandão delineia sobre isso e ainda 

exemplifica. Suas postulações apontam que essas formas ocorrem 

 

quando se quer distinguir dois ou mais seres que se acham na mesma situação 

espacial ou temporal em relação com as pessoas gramaticais, [desse modo] recorre-

se aos demonstrativos compostos ou discriminativos (êste outro ou estoutro, êsse 

outro ou essoutro, etc.). Como em:  

(a) Quem será estoutro cá...? (Lus., VIII, 5); 

(b) [...] matem-me nessoutros vales (Sá de Miranda, 1º, 15). (BRANDÃO, 1963, p. 

225, grifo nosso) 

 

Um último ponto a se considerar diz respeito à oposição de usos das formas este e 

esse, já perceptível na Grammatica da lingua portuguesa de João de Barros (1540). Nessa 

obra, este devia ser entendido como um item “dêitico” e esse como “anafórico”. Algo 

relevante que deve ser considerado, pois, consoante Marine (2009), “ambas as formas já são 

previstas, porém assumindo usos diferenciados” (p. 64). O uso dêitico de este confirma e 

reforça a hipótese de Marine (2004), que sinalizava para “a existência de um sistema 

pronominal binário dos demonstrativos desde o Latim Clássico, fortalecido pela oposição 1ª 

pessoa vs. 3ª pessoa, dado o caráter essencialmente dêitico de tais pronomes” (MARINE, 

2009, p. 63). 

Por fim, numa reflexão sobre a língua portuguesa no período clássico, respaldada por 

Barros (1971 [1540]), “por meio de uma especialização de formas” (MARINE, 2009, p. 64), 

os pronomes demonstrativos tomados à luz das três pessoas do discurso  

 

foram mantidos no Português Clássico, porém em um sistema pronominal binário 

especializado, aonde teríamos a oposição este/isto vs. aquele/aquilo marcando o uso 

dêitico e esse/isso vs. aquele/aquilo marcando o uso anafórico. (Idem, ibidem). 
5 

 
 

 

 



114 

 

5  OS DEMONSTRATIVOS NAS DISCUSSÕES TEÓRICAS: UM RECORTE NOS 

SÉCULOS XIX, XX E XXI 

 

Os critérios lógico-formais, funcionais e semânticos estabelecidos por Barbosa (1822), 

em sua gramática, quando da divisão das palavras em interjectivas ou exclamativas e 

discursivas ou analítica, e o conjunto das ideias desenvolvidas por esse gramático não foram, 

de todo, acolhidas pelos linguistas do século XIX, haja vista terem, nesse período, voltado 

suas investigações científicas sobre a linguagem, notadamente, “em bases mais sólidas por 

meio do método comparativo” (FARACO, 2005, p. 109). Segundo Faraco, o método 

comparativo consistiu num importante instrumento para o estudo das semelhanças e 

diferenças entre línguas e, consequentemente, para o próprio estabelecimento de famílias de 

línguas, fato já sinalizado por Barreto (1999, p. 151). Tal método é “utilizado ainda hoje 

quando se trata de estabelecer o parentesco de línguas e reconstruir o passado” (FARACO, 

2005, p. 109-110). 

Barbosa (1885, p. 76) tomou muitas das ideias presentes na Gramática de Port-Royal, 

fazendo-as repercutir em sua obra. Há que se recordar que a publicação da Gramática de Port-

Royal, 1660, pode ser encarada como um rompimento com a tradição latina na arte de 

construir gramáticas. Ela surgiu como uma resposta às insatisfações com a gramática formal 

do período renascentista. De modo geral, além de romper com o modelo latino, configura-se 

numa obra de grande rigor científico, privilegiando a orientação lógica nos estudos 

gramaticais. 

Barbosa (1885) não considerava os itens pronominais apropriadamente como uma 

classe distinta, alocando-os na categoria dos adjetivos, sob o argumento de que “os pronomes 

referem-se sempre aos nomes substantivos que trazem à memória, e algumas vezes, quando se 

faz preciso, se ajuntam imediatamente a eles, como: eu Antonio, tu Pedro, ele Sancho”. Com 

a triádica divisão dos adjetivos em (a) determinativos – de qualidade, em que se incluíam os 

possessivos, os artigos e os demonstrativos; e de quantidade, em que se encaixam os 

quantificadores indefinidos; (b) explicativos; e (c) restritivos, promulgou-se um novo 

processo de classificação desses itens. 

Conforme Castilho (2010, p. 474), o século XIX é representativamente muito 

importante para os princípios e desencadeamentos dos estudos dos elementos linguísticos, 

pois nele “o interesse classificatório continuou em detrimento do debate semântico”. Esta 

tendência ganhou impulso acentuado no século posterior, principalmente com o advento da 

Nova Nomenclatura Gramatical Brasileira. 
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Salum (1983, p. 330), no artigo As vicissitudes dos dêiticos-anafóricos, explana que, 

com isso, termos como pronomes demonstrativos e relativos foram acometidos de lentas e 

“desastrosas” alterações de sentido. No que se refere aos demonstrativos, esse autor afirma 

que 

 

demonstrativos, tradução perfeita de deiktikós, desvinculou-se dos pronomes 

pessoais, particularmente dos da 1ª e 2ª pessoa – os mais ‘dêiticos’ de todos os 

pronomes – e passou a vincular-se exclusivamente com alguns dos pessoais da ‘3ª 

pessoa’, do ‘próximo’ e do ‘remoto’, que podem também ser ‘anafóricos’, 

constituindo-se em classe à parte. E relativo, tradução perfeita de anaphorikós, 

desligou-se dessa noção específica, para designar uma outra classe, sempre 

anafórica, mas às vezes também dêitica, gramaticalizando-se no sentido de 

‘conectivo’ – donde a designação de conjuntivo, hoje marginalizada. 

 

Desse modo, como se vê, toda a colaboração e ampliação que permitiriam as 

disposições reflexivas sobre os itens linguísticos, presentes nas gramáticas gregas e latinas, 

em sua força de “raciocínio discursivo e semântico”, foi drasticamente reduzido à mera 

classificação de formas, consoante argumentação de Salum (1983), como se segue: 

 

[...] os comparatistas da primeira geração, impressionados mais com as formas do 

que com a função dos pronomes no discurso, alienados ou esquecidos da análise 

arguta da Gramática greco-latina, sancionaram esse deslizamento semântico ou de 

uso metalinguístico. Perderam a oportunidade de restituir a demonstrativo e relativo 

o seu significado original, ou de importar os termos gregos que os tinham 

condicionado. Assim se desfaria o quiproquó. Mas eles valorizaram demasiado os 

chamados pronomes pessoais ‘eu’ e ‘tu’, separando-os dos da ‘3ª pessoa’, e deram a 

estes exatamente o nome de demonstrativos, que melhor convinha aos da 1ª e 2ª, que 

são apenas ‘demonstrativos’, enquanto aqueles podem ser ‘demonstrativos’ ou 

‘relativos’. (p. 332) 

 

Diante desse quadro é que Castilho (2010, p. 474) conclui afirmando ser, por isso, 

necessário um estudo sistemático dos pronomes, a fim de se traçar um exame cuidadoso de 

suas “propriedades discursivas, semânticas e gramaticais, e também sua gramaticalização” 

Tudo isso leva à configuração de uma perspectiva multissistêmica de tratamento desses itens. 

 

5.1  OS CONTRIBUTOS TEÓRICOS DE CÂMARA JR. NO SÉCULO XX 

 

O século XX consiste, de fato, num dos mais produtivos para os estudos linguísticos, 

particularmente para os pronomes. Um dos estudiosos desse período que muito colaborou 

para o entendimento das categorias gramaticais e dos fenômenos linguísticos que se 

manifestam na língua portuguesa foi Câmara Jr. (1977). Na obra intitulada Introdução às 

línguas indígenas brasileiras, esse teórico aborda as incongruências e a grande precariedade 
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com que os pesquisadores se valeram do método comparativo para o delineamento 

metodológico e operativo, cujo escopo residia na tentativa de firmação das relações de 

parentesco entre as línguas indígenas no território brasileiro. Câmara Jr. promove também 

uma reflexão apurada sobre a aplicação mais rigorosa e os princípios norteadores do método 

comparativo, enquanto via pedagógica das mais produtivas para o desenvolvimento de 

estudos históricos no palco da língua. Tal método serviria como verdadeiro proscênio, pois, 

além de mostrar grande preocupação, auxiliaria com meios científicos concretos na 

 

[...] reconstrução de uma língua mais antiga ou de estágios mais antigos de uma 

língua com base na comparação das palavras e expressões aparentadas em diferentes 

línguas ou dialetos dela derivados. (WEEDWOOD, 2005, p. 115-116) 

 

No quadro das classes gramaticais, Câmara Jr. (1977), em seu livro A estrutura da língua 

portuguesa, mostra que os vocábulos formais encontram-se distribuídos em classes fundamentais, 

haja vista o fato de a gramática tradicional ser “heterogênea em seus critérios e alinhar num 

quadro único o que na realidade corresponde a uma divisão de hierarquias e sub-hierarquias” (p. 

67), configurando, dessa forma, uma crítica à preceituação gramatical. A gramática, 

especialmente a de viés tradicionalista, apresenta as classes de palavras de modo linear ou 

independente, como se os itens gramaticais fossem autônomos, não mantivessem vínculos entre 

si.  

Câmara Jr. destina, ainda, para cada classe gramatical estudada pelo menos um dos três 

critérios à disposição classificatória dos vocábulos: (a) o semântico, que compreende o significado 

do vocábulo; (b) o morfológico, que se refere à estrutura ou forma de uma palavra; e (c) o 

sintático, que toma por pressuposto a função da palavra no seio oracional. 

Câmara Jr. (1977, p 69) propôs um novo tipo de classificação, trabalhando com os 

critérios morfossemântico e funcional, os quais também emprega ao discorrer sobre a 

morfologia pronominal, no livro História e estrutura da língua portuguesa, 1985. 

Inicialmente, tem-se o critério morfossemântico no qual as duas classificações, a morfológica 

e a semântica, estão interligadas, vez que toda palavra consiste numa unidade composta de 

forma e de sentido. No esteio do critério morfossemântico, Câmara Jr. (1977, p. 69) distribui 

os vocábulos em nome, verbo e pronome. 

Na base do critério semântico, o nome faz referência às coisas e aos seres, enquanto o 

verbo compreende os processos – ações (CÂMARA JR., 1977, p. 68). Ainda no tocante ao 

critério semântico, é coerente afirmar que nome e verbo podem ser confundidos, haja vista o 

fato de determinados nomes poderem denotar processos. Na visão de Câmara Jr. (idem), a 
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confusão era evidente, ao ponto de ter chegado a afirmar que “nomes, como em português, 

viagem, julgamento ou consolidação, [seriam] processos” (idem) por manifestarem ações. 

Apesar disso, no aspecto morfológico, tal confusão não acontece, pois, no plano formal, nome 

e verbo são duas instâncias bem distintas. O nome abarca o grupo do gênero e do número, 

enquanto o verbo, o de modo, tempo, número e pessoa. 

Na linha de reflexão de Câmara Jr., o pronome semanticamente é caracterizado de 

modo distinto do nome, pois enquanto este “nada sugere sobre as propriedades por nós 

sentidas [...], o pronome limita-se a mostrar o ser no espaço” (idem, ibidem). 

Sob o prisma morfossemântico, Câmara Jr. (1977, p. 69) dividiu nome, verbo e 

pronome; na base funcional, promoveu uma subdivisão dos nomes e pronomes pela sua 

função na comunicação linguística. Esse estudioso realizou uma divisão do nome e do 

pronome em substantivo (termo determinado), adjetivo (termo determinante de outro nome) e 

advérbio (termo determinante de um verbo). Para exemplificar tal classificação, basta tomar 

uma frase clássica, muito comum nas gramáticas de cunho normativo do século XX: Pedro é 

muito inteligente (CUNHA E CINTRA, 1997, p. 255). Ora, “Pedro” é o termo determinado, 

pois todos os elementos, na oração em questão, fazem referência a ele; “inteligente” é o 

determinante do nome, por atribuir a ele, “Pedro”, qualidade; enquanto “muito” é 

determinante do verbo ser (é), pois o intensifica na oração. 

Câmara Jr. (1977) declara ser fator precípuo o fato de os vocábulos deverem ser 

classificados com base no contexto em que se encontram. Do mesmo modo, pensa Benveniste 

(1989, p. 51), uma vez que é contra a ideia de que os pronomes constituem uma classe 

fechada que não contém exceções. Esse autor corrobora com as disposições de Câmara Jr. 

(1977), ao declarar que os pronomes se constituem em “espécies diferentes de acordo com o 

modo de linguagem da qual eles são signos” (BENVENISTE, 1989). Desse modo, os 

pronomes podem ser classificados de acordo com o contexto no qual estão inseridos, sem que 

seja preciso valer-se da nomenclatura gramatical. 

 

5.2  OS DEMONSTRATIVOS E ALGUMAS POSTULAÇÕES IMPORTANTES QUE 

MARCARAM DE MANEIRA ACENTUADA O SÉCULO XX  

 

Para situar melhor as disposições de Câmara Jr. (1977) e Benveniste (1989) e entender 

as contribuições desses e de outros estudiosos na abordagem dos pronomes no português, é 

mister visitar as correntes linguísticas do início do século XX. Elas podem, de certo modo, 

lançar/dispor de subsídios para a compreensão dos usos e funções desses elementos, 
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notadamente dos demonstrativos, em sincronias anteriores, como no Português Arcaico e no 

Português Clássico. 

 Nesse direcionamento, vê-se nas décadas iniciais do século XX a centração da 

corrente estruturalista, com as dicotomias saussureanas – langue e parole; significado e 

significante. Sem querer adentrar com maior detalhamento na questão, importante se faz 

saber, como sinaliza Barreto (1999, p. 152), que aos estruturalistas se deve a identificação 

“entre o nível das sentenças e o nível das palavras, [de] um nível dos sintagmas, mais 

abrangente que o das palavras que engloba um núcleo, isolado ou acompanhado dos seus 

determinantes e modificadores”. Nessa vertente, havia, num modelo sintagmático de análise, 

cinco classes de sintagmas: o sintagma nominal (SN), o sintagma adjetival (SA), o sintagma 

verbal (SV), o sintagma adverbial (SAdv) e o sintagma preposicional (SPrep).  

Afirma Ilari (2005, p. 64) que Saussure percebe a língua enquanto bloco estrutural, 

isto é, “uma construção onde o sistema – o conjunto de relações entre os objetos –, em termos 

lógicos, é mais fundamental que os próprios objetos”. Assim, valorizava Saussure na língua o 

que ela tinha de sistemático “e declarava que a diacronia só se interessa por formas isoladas” 

(p. 67). Tais ideias deram ao estruturalismo, nos estudos sincrônicos, uma posição de 

destaque. 

A partir das proposições da análise estrutural, o foco de interesse firmou-se no 

sistema, precisamente nos constituintes da sentença e nos elementos que configuram esses 

itens, isto é, nos elementos que compõem os sintagmas das sentenças. Conforme acena 

Azevedo (1990, p. 23), epistemologicamente, o modelo estruturalista coloca a ordem dos 

elementos na estrutura sentencial como objeto de análise, considerando “as suas unidades e a 

inter-relação delas, ou seja, sua gramática”.  

Nessa perspectiva, os pronomes demonstrativos funcionam ora como núcleo (quando 

substitui o nome), ora como especificadores, determinantes do núcleo do SN, podendo vigorar 

no centro e/ou na periferia do SN, o que o distingue dos artigos, itens estes que só ocupam a 

posição de especificadores do núcleo do SN. Portanto a função sintática dos pronomes 

demonstrativos, nas bases da teoria estruturalista, tende a ser interpretada como uma posição 

estrutural, o que dependerá de seu valor lógico-semântico-funcional. 

Saindo da primeira e adentrado na segunda metade do século XX, esse modelo 

estrutural é abandonado, cedendo espaço à gramática gerativo-transformacional, que tem em 

Chomsky, com os livros Syntactic strutures, 1957, e Aspects of the Theory of Syntax, 1965, 

dois verdadeiros “divisores de águas” na linguística desse século, como bem postula 

Weedwood (2005, p. 132).  
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Nessas obras, Chomsky inicia um programa de investigação marcado pela busca de 

modelos de gramática vistos como conjunto de sistemas de regras geradoras de descrições 

estruturais das frases de uma língua. 

Chomsky (1957) lançou, portanto, o conceito de gramática gerativa; mostrou os 

pontos deficientes das análises sintáticas estabelecidas pelo modelo estruturalista; 

desenvolveu ainda o estudo dos níveis superficial (forma real dos enunciados) e profundo (as 

informações suficientes para a interpretação semântica dos enunciados) da estrutura 

gramatical. 

A atenção de Chomsky (1980) residia na necessidade de descrever as regras que 

governam a estrutura dessa competência. Tinha por meta descobrir os mecanismos mentais de 

que as pessoas se valem na utilização da língua. Para tanto, elaborou um esmerado aparato 

técnico, criando, então, um conjunto de regras transformacionais “com o fito de superar 

deficiências dos modelos do estruturalismo americano” (p. 106) e de tornar explícita a noção 

de competência, “sistema de regras e símbolos que oferece uma representação formal da 

estrutura sintática, semântica e fonológica dos enunciados” (WEEDWOOD, 2005, p. 135). 

Na última década do século XX, a sintaxe gerativa ganhou o chamado Programa 

Minimalista, desenvolvido por Chomsky (1995) com a intenção de “minimizar o número de 

operações necessárias dentro da gramática”, uma “teoria suficientemente parcimoniosa”, pois 

se preocupa “em encontrar o número mínimo de operações relevantes para analisar os 

fenômenos sintáticos” (SILVA; COSTA, 2005, p. 133). 

Para Barreto (1999, p. 164-165), os gerativistas diferenciam categorias lexicais e 

categorias funcionais. Para tanto, tomam por base a “distinção entre itens lexicais ou 

gramaticais, ou a oposição classes abertas/classes fechadas”. Como categorias lexicais têm-se 

as classes ditas “produtivas ou abertas”, dotadas de itens plenos de conteúdo semântico, tais 

como o Nome, o Verbo, o Adjetivo e a Preposição. Nas categorias funcionais, que 

“respondem pelas informações gramaticais que devem ser categoricamente projetadas na 

sintaxe” (idem, p. 165), têm-se os Determinantes (onde se localizam os pronomes 

demonstrativos), o Tempo, a Negação e a Concordância.  

Os pronomes demonstrativos, no esquema gerativista, são considerados elementos 

determinantes (DET), que se relacionam com o núcleo do DP – anteriormente denominado 

SN. Assim como acontece com os artigos, tais elementos têm sua representação e 

operacionalização regidas por algumas teorias auxiliares, entre outras, a teoria dos Casos, a 

teoria dos papéis temáticos (teoria Theta), a teoria X-barra – teorias criadas por Chomsky para 

possibilitar mecanismos que impeçam ou forcem o movimento dos elementos nas sentenças, 
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evitando limitações advindas do componente transformacional e do próprio programa mínimo 

(PM). 

De acordo com o quadro esboçado até aqui, percebe-se que a organização das palavras 

em classes, ao longo da história, tem sofrido uma série de mudanças. Tais alterações 

decorrem, em parte, das preceptivas linguísticas vigentes/em cena no momento em que essas 

mudanças ocorrem. As teorias podem surgir, mudar, no mesmo ritmo em que acabam por 

influenciar/provocar novas interpretações sobre o funcionamento e os aspectos das categorias 

gramaticais e dos elementos que estas reúnem.  

É complexa, portanto, a tarefa de determinar que as propriedades dos itens de uma 

língua restrinjam-se ou possam ser agrupadas, com perfeição, sob o rótulo de uma 

determinada classe. Assim como os conceitos não podem ser vistos como instâncias 

fechadas/encerradas, estando em constante evolução. As categorias ou classes gramaticais 

também precisam ser consideradas sob esse prisma. Elas não são nem constituem objetos 

estanques no universo linguístico, pois acompanham as mudanças que se operam na língua. 

Morera (1994 apud BARRETO, 1999, p. 158) questiona, numa análise gramatical dos 

pronomes, se, em verdade, esses itens, denominados mostrativos, “que substituem o nome e 

significam pessoas”, devessem mesmo constituir uma classe à parte, ou integrar outra maior, 

como a dos nomes. Na visão de Barreto (1999), Morera (1994) enceta que  

 

o aprofundamento dos estudos linguísticos levou os estudiosos a observarem que 

muitas classes de palavras classificadas como categorias nada têm a ver, na 

realidade, com o que se pode chamar categoria gramatical, razão pela qual as 

eliminaram da supracitada lista. (p. 158) 

 

Em Perini (2003, p. 319), por sua vez, as classes de palavras na língua portuguesa 

carecem de criteriosa análise. Conforme postula esse autor, há a necessidade de estudos mais 

aprofundados sobre as atribuições de cada categoria. Ao apresentar as classes de palavras e 

suas subdivisões, através de um quadro de traços sintáticos, Perini considera o aspecto 

funcional dos elementos/palavras na sentença. 

Esse pesquisador descreve a estrutura sintática, semântica e léxica do português e, de 

sobra, promove uma discussão dos objetivos e princípios metodológicos concernentes ao 

estudo e ao ensino da gramática. Ele traça uma análise dos princípios de taxonomia do 

português, abordando a importância de se classificar as palavras de uma língua. Munido de 

uma consistente argumentação metodológica, Perini também atribui à questão da economia 

descritiva a primeira das vantagens de se organizar as palavras em classes. 
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Esse estudioso da língua delineia um viés comparativo, tomando a oração versus o 

sintagma nominal e declara ser este último o de mais fácil descrição, por possuir “uma 

ordenação relativamente fixa” (p. 233). Perini finda por realizar uma espécie de ordenamento 

hierarquizado – como se percebe – de alguns elementos da língua em nove posições fixas do 

SN, a saber: 1ª. Determinante (Det.); 2ª. Possessivo (Poss.); 3ª. Reforço (Ref.); 4ª. 

Quantificador (Qf); 5ª. Pré-núcleo externo (PNE); 6ª. Pré-núcleo interno (PNI); 7ª. Núcleo 

(NSN); 8ª. Modificador interno (ModI);  e 9ª. Modificador externo (ModE). 

O numerador (Num) pode se colocar nos intervalos entre as cinco primeiras funções. 

Os itens esse, aquele, algum e nenhum compartilham funcionalmente ao lado dos artigos 

(definidos e indefinidos), na perspectiva de Perini, a função Det. Ao que se nota, “um grupo 

pequeno e limitado de itens léxicos” (p. 137), por isso mesmo Perini os classificou como 

elementos pertencentes à classe fechada. Na classe aberta, por outro lado, estão as funções de 

pré-núcleo externo, núcleo do SN, modificador interno e modificador externo, congregando 

um imenso número de formas.  

Na Tabela 1 tem-se – uma adaptação do quadro disponibilizado por Perini (p. 99) – 

um esboço da classificação nos termos propostos pelo autor. 

 

 

CLASSE FUNÇÃO ELEMENTOS 

Aberta 

Pré-núcleo externo 
mero, pretenso, meio, suposto, reles, inesquecível, 

ilusório, simples, bom, velho, novo etc. 

Núcleo do SN*  

Modificador interno**  

Modificador externo**  

Fechada Determinantes o, este, esse, aquele, algum, nenhum, um. 

Possessivo meu, seu, nosso etc. 

Reforço Mesmo, próprio, certo 

Quantificador poucos, vários, diversos, muitos, único, primeiro, 

segundo, terceiro etc. 

Pré-núcleo interno mau, novo, velho, claro, grande 

Numerador Outro, dois (três, quatro etc.) 

              Tabela 1: Proposta de classificação elaborada por Perini (2003).  

                             *Função exercida pelos nomes.      

                             **Funções que podem ser exercidas, a depender da sentença, por advérbios, adjetivos. 
16

 

 
 

 

Perini (2006), numa perspectiva mais delineada e recente, mostra-se preocupado com 

o treinamento dos futuros pesquisadores na seara da linguística. Por isso, decide fazer um 

recorte apurado dos mecanismos metodológicos necessários ao pesquisador iniciante, aquele 

                                                 
16

 Vale lembrar que para Perini é difícil estabelecer um limite entre substantivos e adjetivos. Esse autor admite a 

existência de apenas duas classes: a dos nomes e a dos verbos. 
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que se aventura no seio da linguística sem muito conhecimento ou, até, sem o traquejo 

operacional na arte da pesquisa. Nesse caminho, Perini privilegia a sintaxe, a semântica e as 

relações entre elas, a fim de reatar as discussões levantadas na sua Gramática descritiva do 

português, proporcionando, ao longo da referida obra, uma reflexão sobre as propriedades da 

análise gramatical e linguística, sem deixar de mencionar seu impacto no desenvolvimento de 

pesquisas substanciais sobre língua e ensino de língua. 

A abordagem de Perini segue os pressupostos desenvolvidos na Gramática descritiva 

do português, já comentados aqui. Nessa orientação, os pronomes demonstrativos continuam 

como elementos determinantes, integrantes de SN, na posição de acompanhante ou de núcleo 

do SN, servindo como determinador dos nominais, desempenhando papel ora essencial, ora 

marginal na “organização interna do SN” (p. 118). 

 

5.3 COMPREENDENDO OS DEMONSTRATIVOS: MAIS ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES  

 

Um dos últimos gramáticos da velha geração, mas que se mostra aberto às 

incorporações advindas dos estudos linguísticos, Bechara (2006, p. 167) define os pronomes 

demonstrativos como itens que “indicam a posição dos seres em relação às três pessoas do 

discurso. Esta localização pode ser no tempo, no espaço e no discurso”. Mais adiante, mostra 

que a referência a espaço e a tempo confere aos demonstrativos propriedade de dêiticos 

espaciais e temporais, enquanto que a referência ao discurso lhes assegura o caráter anafórico. 

(p. 187), como em: 

  

(34) Esta casa é a casa onde me encontro. (dêitico espacial) (p. 187) 

 

(35) Neste dia (= no dia de hoje) celebramos a nossa independência.      (dêitico temporal) (p. 

188). 

 

(36) “Se não existisse Ifigênia... acudiu Calixto. Já este (= nome proferido no texto) nome me 

soava docemente [...]” (demonstrativo anafórico) (p. 189) 

 

Tais postulações desse gramático parecem ser mais antigas, reportando-se à década de 

setenta do século passado. Bechara (1972), ao examinar a sintaxe dos demonstrativos este e 

esse, a partir de setenta crônicas presentes no livro A mulher do vizinho, de Fernando Sabino 

(1962), concluiu que,  
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[...] dentre as centenas de exemplos que se distribuem pelas duzentas e poucas 

páginas do livro, raríssimas são as vezes que Fernando Sabino deixa de refletir a 

lição geral da gramática normativa. (BECHARA, 1972, p.60)  

 

Sabino (1962), portanto, é fiel à marcação tripartida dos demonstrativos, fazendo uso 

dos pronomes de acordo com aquilo que a gramática normativa preceitua. Desse modo, esse 

autor pratica devidamente o sistema pronominal tripartido, em que se tem uma perfeita 

oposição dos campos do falante e do ouvinte. Sob esse fato, o notável gramático assinala que 

 

[...] impassíveis às múltiplas perspectivas gramaticais, semânticas e estilísticas dos 

demonstrativos, esses clichês vêm resignada e coerentemente vencendo, através dos 

tempos a onda inovadora que perpassa por todos os níveis da língua e nos dão uma 

das maiores demonstrações de estabilidade numa seara tão convidativa e propícia a 

mudanças (BECHARA, 1972, p.67) 

 

Consoante a pontuação de Bechara, a preservação do sistema tripartido no português, 

se dá, de certo modo, na “língua coloquial escrita”. Embora tenha Sabino (1962) bastante em 

conta, o gramático o aponta como representante ilustre dessa modalidade da língua.  

Convém ressaltar que Sabino é um escritor literário e, como tal, goza do privilégio da 

inventividade linguístico-artística e da licença para a prática de nuances diversas com a língua 

em nome da estética e dos mecanismos de sentido, que, por vezes, impulsiona a confecção de 

uma enunciação diferenciada, própria aos textos literários com vistas a servir melhor aos 

efeitos que pretende causar/despertar no público leitor, numa gleba de propriedades ligadas à 

verossimilhança textual. Subtende-se ainda que Sabino, enquanto escritor, tenha um 

apropriado conhecimento, ou domínio da norma padrão da língua e que, consciente ou não, 

pode dela servir-se. 

Rodrigues (1983, p. 65), como mencionado anteriormente, ao analisar os pronomes 

demonstrativos do português, assinalou-os do ponto de vista morfo(fono)lógico, como 

subsistemas. Esse autor reconhece e distribui os demonstrativos em quatro bases ou temas, 

seguindo a natureza da indicação. Assim abarca as formas variáveis e invariáveis desses 

elementos, qualificando-os como ostensivos de proximidade e ostensivos de afastamento, 

tomando-os com referência à proximidade do falante /éste/ e do ouvinte /ése/ e distante de 

ambos /akéle/. Portanto conseguiu esse autor seguir na percepção tripartida desses elementos 

gramaticais, compreendendo as três pessoas discursivas. O quarto tema ou base corresponde 

ao /éle/ – /o/, indicativos de contextos. Sistematizado esquematicamente, conforme as 

ponderações desse estudioso dos pronomes, tem-se a representação de suas ideias na Tabela 2. 
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FORMAS PRONOMINAIS DETALHAMENTO 

Isto, este (s), esta(s) Ostensivos próximos do falante 

Isso, esse(s), essa(s) Ostensivos próximos do ouvinte 

Aquilo, aquele(s), aquela(s)          Ostensivos afastados do falante e do 

ouvinte 

Ele / o Indicadores de contexto 

                Tabela 2. Indicação de ostensividade próxima e de afastamento, conforme Rodrigues (1983) 

 

 

Como se percebe, e bem reasseveram os estudos de Castilho (2010), as quatro bases 

traçadas por Rodrigues (1983), apresentadas na Tabela 2, encontram-se associadas à natureza 

da indicação, o que, traduzindo, significa que sua caracterização dêitica, além da morfológica, 

foi preponderante na decisão descritiva. Rodrigues parece, assim, como Castilho (1993, p. 

121), “distinguir a dêixis espacial (‘indicação ostensiva’) da dêixis textual (‘indicação 

contextual’). 

A diretiva de abordagem de Pontes (1978, p. 155), ao contrário da de Rodrigues (1978, 

1983), se dá numa valorização da propriedade [+/-animado]. É sob esses parâmetros que a 

autora se predispõe a mostrar que os pronomes ditos demonstrativos possuem formas 

específicas para fazer referência a pessoas e a coisas. Pontes (1978, p. 155) retoma Câmara Jr. 

(1976) quanto à significação da forma “o”, se artigo ou demonstrativo. Essa autora concorda 

com Câmara Jr., em segmentos enunciativos como “o do vizinho” – em que se tem um “o” 

demonstrativo à luz da gramática tradicional, mas, em verdade, se trata de um artigo, numa 

clara ocorrência, nesse sintagma, de uma “espécie de elipse de nome idêntico” (PONTES, 

1978, p. 155). 

 Castilho (2010), numa leitura apurada dos contributos de Rodrigues (1983), afirma 

que o recurso a essa propriedade aferida por Pontes (1978) é “insatisfatório”, vez que não 

possibilita inteirar adequadamente o sistema dos pronomes demonstrativos do português, e 

sustenta que  

 

tais formas [isto, isso, aquilo] são /-específicas/, isto é, não distinguem número nem 

gênero. Já este, esse, aquele são /+ específicos/, e distinguem o feminino e o plural. 

Finalmente, mostra que esse traço pode igualmente explicar outros Determinativos 

no português. De qualquer forma, a questão da referência é outro ponto que tem de 

ser considerado numa descrição desses itens, para o que será necessário desdobrar o 

entendimento do que se possa ter de referência. (CASTILHO, 2010, p. 496)  
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Registre-se que Câmara Jr. (1976, p. 104) propõe que os pronomes devem ser 

compreendidos como artigos. Esse estudioso da língua já havia acenado para o fato de que 

isto tinha a propriedade de estabelecer referência a “coisas”, portanto de caráter [-animado]. 

Rodrigues (1983), por seu turno, não vê tal atribuição como algo bem firmado, haja vista que 

os pronomes demonstrativos neutros isto, isso e aquilo, de natureza invariável, são 

cabalmente aplicáveis a seres animados humanos e não humanos, basta tomar dois simples 

enunciados: (a)  Isto é um hipopótamo; e (b) Aquilo que ela carrega no colo é um bebê. 

Na ótica de Marine (2009), numa leitura de Rodrigues (1983), esse estudioso mostra 

que 

 

 [...] a especificação do objeto referido é um dos fatores significativos para uma 

eficiente análise morfológica dos demonstrativos no Português. De acordo com essa 

análise, a oposição das formas isto x este, esta, estes, estas é caracterizada pelos 

valores da propriedade [+/-especificado], em que teríamos a forma isto atrelada à 

propriedade [-especificado] e, as formas este, esta, estes, estas à propriedade 

[+especificado]. (MARINE, 2009, p. 73, grifos da autora) 

 

Por sua vez, Cunha (1986) afirma que os pronomes demonstrativos possuem qualidade 

aproximativa e distanciadora, pois avizinham/estreitam laços de proximidade ou distanciam, 

no tempo e no espaço, as pessoas e as coisas a que fazem menção/referência, possibilitando-

lhes expressar emoções e sentimentos diversos. Ora, posto desta forma, percebe-se que “o uso 

das formas variáveis e invariáveis pode ocorrer indistintamente na referência a seres animados 

e inanimados” (MARINE, 2009, p. 73), como se verifica nos excertos (37) e (38): 

 
(37) Isso é um animal sem coração! (referindo-se a um homem, terrorista irlandês) (Jornal A 

Tarde, 23.07.2011) 

(38) Isso é o que todo mundo lê! (referindo-se a um livro) (Jornal A Tarde, 23.07.2011) 

 

Sacconi (1999, p. 208), gramático que coaduna com as proposições de Cunha (1986), 

considera os pronomes demonstrativos como elementos que “situam os seres, no tempo e no 

espaço, em relação às pessoas do discurso” (SACCONI, 1999, p. 207). A partir do conjunto 

de exemplos que arrola em suas gramáticas quanto à aplicabilidade dos demonstrativos, e 

guiando-se pelas considerações de Câmara Jr. (1970) e Pontes (1978), é possível perceber a 

impossibilidade de se limitar o campo de referência das formas variáveis a seres animados, 

bem como o das formas invariáveis a seres inanimados, como também conclui Marine (2009). 

No tocante a Rodrigues (1983), segundo o qual os demonstrativos seriam marcados 

pela qualidade [+ especificado] e [– especificado], consiste num dos estudiosos cujas 
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reflexões sobre esses pronomes parecem ser mais consistentes quando tomadas em 

comparação às proposições de Câmara Jr. (1976) e Pontes (1978). Mesmo assim, a proposta 

de Rodrigues (1983) não consegue se aplicar por inteiro, alerta Marine (2009, p. 74) quando, 

quanto ao uso, os pronomes demonstrativos estiverem veiculando expressividade afetiva. 

Como exemplo disso, tem-se a situação expressa no excerto (37) – Isso é um animal sem 

coração! –, cuja forma Isso, considerada a priori como referindo-se a algo [-especificado], 

não pode ser assim tomada, o que se reforça através do segmento enunciativo “sem coração”, 

por transportar sentimento ou gama afetiva, no intuito de melhor sentido atribuir ao "homem" 

a que faz menção/ ao qual se refere. 

Comparando-se rapidamente mais dois excertos:  

 
(39)  Isso não quer trabalhar, vive comendo no mole. 

(40) Esse não quer trabalhar, vive comendo no mole. 

 

Tem-se em (39) o “Isso”, forma invariável do pronome demonstrativo, fazendo 

referência a um homem, portanto modalidade que transporta no enunciado em questão muito 

mais força expressiva que a forma variável posta no enunciado (40). Mesmo que (40) viesse 

especificado, com o pronome não como núcleo mas como adjunto do nome: "Esse menino 

não quer trabalhar, vive comendo no mole", ainda assim seu valor expressivo seria menor, 

como se percebe. Portanto o demonstrativo “esse”, em (40), tem valor afetivo muito menor 

que o “isso” em (39), exercendo propriedade mais especificadora. Sobre esse aspecto, Cunha 

(1986, p.330) apresenta uma coerente explicação ao afirmar que "quando aplicados a pessoas, 

os neutros isto, isso e aquilo têm, em geral, sentido fortemente depreciativo".  

Em síntese: a depender dos contextos de uso, as formas [– especificadas] são muito 

mais expressivas e atuam com maior precisão do que as formas [+especificadas]. Tais 

considerações, consoante Marine (2009) confirmam, cada vez mais, o fato de que não se 

pode, nem se deve  

[...] limitar os pronomes demonstrativos a uma análise puramente microlinguística.  

Acreditamos, também, que seja de fundamental importância para o estudo dos 

demonstrativos, atentarmo-nos para o fato de que a matização que pode ser atribuída 

nas referenciações estabelecidas por tais pronomes, sejam elas anafóricas ou 

dêiticas, não pode ser analisada a partir da simples identificação das formas em 

variáveis ou invariáveis. (p. 75) 

 

Benveniste (1976), após tecer uma série de considerações sobre os pronomes pessoais, 

sinaliza para questões ligadas ao exercício da referência por itens da língua, alocando os 

pronomes nessa seara, reconhecendo-lhes a propriedade indicativa a pessoas e a objetos. 
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[...] os demonstrativos: este, etc. na medida em que se organizam correlativamente 

com os indicadores de pessoa, como no lat. hic/iste. Há aqui um traço novo e 

distintivo dessa série; é a identificação do objeto indicador de ostensão concomitante 

com a instância de discurso, que contém o indicador de pessoa: esse será o objeto 

designado por ostensão simultânea à presente instância do discurso, a referência 

implícita na forma (por exemplo, hic oposto a iste) associando-o a eu, a tu. (p. 279) 

 

Benveniste (1992) argumenta, nesse sentido, mostrando que os pronomes são, na 

realidade uma “espécie de signos ‘vazios’, não referenciais em relação à ‘realidade’, que só se 

tornam ‘plenos’ dentro de um dado discurso” (p. 46). Portanto a situação do discurso é a base 

maior para seu uso, atribuindo, assim, relevância máxima à situação enunciativa, sob a 

alegação de ser esta vital ao estudo dos demonstrativos. 

Nesses termos, Marine (2009, p. 75-76) propõe duas considerações: a primeira refere-

se ao caso das formas variáveis dos pronomes e a segunda contempla as invariáveis. No que 

tange à primeira, põe em evidência o sentido assumido pelo substantivo numa situação 

discursiva quando acompanhado pelo pronome e o valor de sentido que se atribui ao 

predicado. Quanto à segunda, das formas invariáveis, a atenção recai sobre o sentido que o 

adjetivo ou o nome que compõe o predicativo do sujeito assume nos enunciados. Isso se 

evidencia nos exemplos extraídos dessa autora, a saber: 

 

(41)  Esse professorzinho pensa que sabe tudo. 

(42) Esta incompetente deveria ir embora. (referindo-se à funcionária de uma dada 

empresa) 

(43) Isso não vale nada. (referindo-se a uma mulher) 

(44) Isso é horrível. (referindo-se a um gato) 

(45) Isso é uma cachorra. (referindo-se a uma mulher) 

 

Tomando-se os cinco excertos de (41) a (45), têm-se valores assumidos pelos 

pronomes em determinadas situações discursivas: em (41) diante do substantivo 

“professorzinho”; em (42) diante do adjetivo “incompetente”; em (43) e (45), frente à 

atribuição predicativa destinada à mulher; e em (44), na valoração de ser não humano, com a 

atribuição predicativa a um gato. Todos, portanto, veiculam situações discursivas, envolvendo 

processos de referenciação, valendo-se, para tanto, dos demonstrativos, o que, no pensamento 

de Marine (2009), confere aos enunciados “uma força ainda maior na matização dos 

referentes”.   
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Neves (2000, p.505), embora em menor proporção, reflete sobre esses pontos, quando 

postula que os demonstrativos, quando usados junto a determinados substantivos abstratos de 

qualidade, tendem à prática de “uma matização irônica”, desde que tenham por função se 

referir a pessoas. Para essa estudiosa, os demonstrativos, situados num determinado 

enunciado, em posição anexa a “adjetivos qualificadores disfóricos”, findam por realizar uma 

indelicada referência a uma dada pessoa, o que se nota, sobretudo, na linguagem de foro 

coloquial, popular. 

 

5.4   DO SISTEMA PRONOMINAL DEMONSTRATIVO: BINÁRIO OU TERNÁRIO?  

 

Em questão de foricidade, conforme Castilho (2010), os pronomes demonstrativos já 

no latim, compreendem um sistema de oposição ternária distinta e se opõem atendendo a 

noções de localização de proximidade ou distanciamento com referência às formas hic, iste e 

ille. Assim, hic assinalaria uma proximidade real ou afetiva e lógica; ille, a distância; e iste o 

grau de intermédio/mediação ou o elemento nem tão próximo nem remoto. Por isso, na língua 

latina, os falantes chegavam a identificar essas formas, relacionando-as com as pessoas 

gramaticais, assinalando hic na esfera de ego, iste na de tu e ille no plano e na função de ele.  

A discussão da divisão tripartida dos pronomes demonstrativos prevista pelas 

gramáticas normativas do português, diferentemente do que propõem Bechara (1972) e 

Rodrigues (1983), vigoram nos estudos e pesquisas linguísticas atualmente, apontando para o 

que Castilho (2010) já considera como “uma simplificação do sistema dos demonstrativos, 

que de ternário – este, esse e aquele – teria passado a binário – este-esse/ aquele –, o que se 

registraria não só atualmente como há muito tempo na história da língua portuguesa. Tal 

bipartição também é vista no italiano, no romeno e no inglês, conforme Câmara Jr. (1976, p. 

103). 

Esse estudioso mostra ser diminuta a distinção fonológica que se opera entre as formas 

pronominais este e esse (/st/ : /s/), o que contribui forçosamente por aproximá-las cada vez 

mais, promovendo um intercâmbio entre as duas formas na língua coloquial, mesmo 

ressalvada a função dêitica, tornando-os gramaticalmente equivalentes.  

Estudos recentes, como os realizados nas últimas décadas por Cambraia (2010, 2009, 

2008), Castilho (2010), Cavalcante (2002), dentre outros, mostram que o sistema pronominal 

dos demonstrativos na língua portuguesa falada no Brasil – tomando-se dados do NURC e 

outros, tendo por foco, sobretudo, as capitais brasileiras –, mesmo por falantes com 
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escolarização superior, é mesmo binarista, o que se harmoniza perfeitamente com as reflexões 

de Câmara Jr. (1976, p. 103).  

Ao voltar sua atenção para o uso do sistema dos demonstrativos na cidade do Rio de 

Janeiro, esse estudioso confirma o predomínio da forma esse sobre este, uma simplificação de 

/st/ para /s/. Acrescenta, ainda, que “a norma escolar combate essa tendência no sentido de 

repor o sistema tricotômico, em que êsse se circunscreve ao campo do ouvinte; e por êle se 

pauta a língua escrita e o registro formal da língua oral culta” (CÂMARA JR., 1970, p.114). 

Ora, numa apropriação das leis que regem o princípio de Lavoisier (1743-1794), na 

língua, muito se cria, nada se perde, tudo tem seu lugar. Nesse sentido, o fato de "uma língua 

[...] abandonar qualquer das suas riquezas expressionais, mesmo quando de maneira geral se 

afigura excessiva" (CÂMARA JR., 1971, p.331) é compensado por outros mecanismos 

suscitados por essa própria língua. Assim, o que se avizinhava por "prejuízo expressional", 

como o causado pela sintetização binária do sistema pronominal demonstrativo, termina por 

ser sanado através de novos recursos que procuram equilibrar essa balança. É nesse caminho 

que as forças da língua começam a promover o uso dos advérbios locativos relacionados às 

três pessoas do discurso: aqui (1ª), aí (2ª) e ali (3ª).  

Sob esse prisma, Câmara Jr. percebe e aponta que, por meio desses reforços 

adverbiais, constrói-se um sistema tripartido não mais marcado exclusivamente pelo 

demonstrativo, mas pelas formas adverbiais acima, em ordem, relacionadas. Tais formas têm 

sua origem diretamente atrelada aos pronomes demonstrativos, como bem recorda Marine 

(2009) e, bem antes, Perini (2003) e Elia (1980).  

O caráter heterogêneo dos advérbios se deve à qualidade de sua natureza, 

primeiramente nominal e depois pronominal. Recorde-se que Câmara Jr. (1999, p. 77) sai em 

defesa da divisão das palavras, conforme critérios semânticos, morfológicos e sintáticos, em 

três categorias – nomes, verbos e pronomes – e completa dizendo que o advérbio “é nome ou 

pronome que serve de determinante a um verbo”, “dão qualificação a mais de um adjetivo”. 

Isso não necessariamente deve ser tomado como base para, em aspecto geral, considerá-los 

sob o rótulo de classe. 

Assim, pela origem e significação, ter-se-iam os advérbios nominais e os pronominais. 

Como exemplo, os advérbios de base nominal – por “migração” vocabular, oriundos de 

adjetivos, substantivos, pronomes, numerais e verbos – e os de base pronominal – como os 

demonstrativos, os relativos e os interrogativos. 
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5.4.1   Binário ou ternário: a prevalência de formas 

 

Quando a questão é determinar qual forma num sistema pronominal binário prevalece 

na posição de primeira pessoa, dois teóricos tomam posições divergentes ou polarizadas: 

Nascentes (1965) e Câmara Jr. (1976). 

O primeiro, Nascentes (1965), afirma que as formas este e esse se encontram em 

constante luta em oposição a aquele, para não serem desbancadas, e aponta para a vitória da 

forma este, por ser de 1ª pessoa, preferida pelos falantes quanto à indicação de proximidade 

do que esse. As pressuposições de Nascentes, em princípio, parecem arrebatar a concordância 

de todos os estudiosos nesse campo, pela simplificação ofertada pelo sistema bipartido dos 

demonstrativos. Para Nascentes, a preferência ainda pela forma este se deve ao fato de ela 

atuar como elemento mais facilitador ao usuário da língua, no que tange à percepção das 

noções de referência espacial, temporal e discursiva (textual). 

O segundo, Câmara Jr. (1976, p.104), assevera, no âmbito da escrita, que "a norma 

imanente da língua escrita brasileira é usar esse em oposição a aquele, para comunicação 

global do momento, e recorrer a este como variante enfática de esse”. E continua o autor 

informando que, mesmo na função dêitica, “o sistema tripartido está se tornando inseguro no 

Brasil, com a tendência a suprimir a discrepância entre o sistema tripartido e o bipartido da 

função anafórica” (idem). 

Diante da questão da simplificação binarista do sistema com as formas este : esse em 

confronto, Pereira (2005, p.13) declara que, quando os valores estilísticos sobressaem frente 

aos gramaticais, o utente tem a opção de escolher pelo uso de “esse” para fazer referência a 

“algo que dele está próximo, a fim de desvalorizá-lo”. Consoante Marine (2009), numa leitura 

de Pereira (2005),  

 

[...] se “este” e “esse”, por um lado, têm se mostrado equivalentes gramaticalmente, 

estilisticamente apresentam usos distintos. Cabe observar que, sobretudo na língua 

escrita mais formal, tanto em Portugal como no Brasil, tenta-se preservar a distinção 

entre este e esse para referências dentro de um dado contexto linguístico; porém, a 

regra que se criou para manter essa distinção, além de se mostrar divergente em 

algumas gramáticas (cf. Infante, 2002, p.363; Bechara, 2006, p.188-189), apresenta-

se como uma convenção subjetiva, fora da realidade linguística e que não é seguida 

com rigor. (MARINE, 2009, p. 77-78) 

 

 

Para Câmara Jr. (1976), a mudança sistemática tripartido – bipartido, se deu quando do 

apagamento da “distinção entre o campo referencial do ouvinte e o do falante”, com a 

finalidade de criar, de maneira mais reduzida, uma distinção dicotômica entre proximidade e 
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distanciamento, do modo como se processa também em outras línguas, a exemplo do inglês 

com as formas pronominais this e that. Câmara Jr. vê a relação entre este e esse como uma 

espécie de "evolução em marcha" na língua portuguesa. Visualizando todas essas 

considerações em um quadro, ter-se-ia: 

 

 

PERSPECTIVA GRAMATICAL TRADICIONAL  PERSPECTIVA MODERNA 

Sistema Ternário Sistema Binário 

 Função 

substantiva/ 

Função 

adjetiva 

[+/- 

animado] 

Função 

substantiva 

[neutro] 

 Função 

substantiva/  

Função 

adjetiva 

[+/- animado] 

  

Pessoa    Pessoa   

1ª Área do Falante 
Este(s), 

esta(s) 
Isto 

1ª/2ª 

Área dos 

interlocutores 

(falante/ouvinte) 

Este(a)(s) / 

Esse(a)(s) 
2ª Área do Ouvinte 

Esse(s), 

essa(s) 
Isso 

3ª 
Área exterior a 

ambos 

Aquele(s), 

aquela(s) 
Aquilo 3ª 

Área exterior 

aos 

interlocutores 

(falante/ouvinte) 

Aquele(a)(s) 

    Quadro 5: Evolução do sistema pronominal no Português Brasileiro, com base em Câmara Jr. (1976, p 103)  

          e Castilho (2010, p. 474-5) 

 

 

Câmara Jr. (1976) indica ainda que um dos motivos para essa espécie de 

"apagamento" reside na sintaxe da língua. Para ele, “o emprego anafórico dos demonstrativos, 

ao assumir apenas a oposição entre este e aquele com aparecimento de esse também, para o 

ponto próximo, como variante livre”, tal qual a tentativa “estreme” de preservação pela língua 

escrita, provoca significativas interferências no emprego dêitico, mesmo sendo este mais 

conservador no tocante à preservação do plano ternário.  

Ou seja, “como elementos anafóricos, os demonstrativos servem a um campo dito 

mostrativo centrado no falante” (1975, p. 103). Nesses termos, o sistema tripartido, que se 

assenta na oposição “falante : ouvinte”, “perde, a rigor, o seu sentido”. Dessa forma, cria-se 

então uma "oposição entre o âmbito contextual do momento da comunicação e quaisquer 

outros, anteriores ou posteriores, de que o falante se acha atualmente afastado” (p. 103).  

De acordo com as análises de estudos sobre os usos dos pronomes demonstrativos em 

corpora paulista e carioca, realizadas por Roncarati (2003), os pesquisadores de atuação nesse 

campo, apesar de se restringirem a essas duas dimensões geodialetais, apontam para a 

existência de um sistema binário para os pronomes demonstrativos, com predominância de 

uso da forma “esse”, sobretudo no ambiente acadêmico, como comprova o estudo da fala 
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culta dos cariocas em dados do NURC/RJ, por Cid, Costa e Oliveira (1986 apud CASTILHO, 

1993, p. 127), quando em mais de 90% de usos, o esse preponderou sobre o este, este último, 

estritamente formal. 

Nesse viés, as considerações e os resultados de trabalhos sobre o sistema 

demonstrativo no português desenvolvidos por Castilho (1978, 1993, 2007, 2010) são 

essenciais. Tais estudos servem de contraponto, nesta pesquisa, para identificar como era o 

comportamento dos pronomes demonstrativos no Português Arcaico e no Português Clássico, 

a fim de se verificar se, em verdade, a sistematização binária seria uma tendência já dos usos e 

do comportamento desses itens nas primeiras fases dessa língua, ou se seria algo restrito ao 

português atual.  

No trabalho de Castilho sobre os demonstrativos na norma culta de São Paulo, com 

ênfase nos estudos dos demonstrativos relacionados aos pronomes pessoais, verificou esse 

pesquisador que o pronome esse era mais utilizado do que o este. No palco dos valores 

semânticos predominantes, observou que o uso endofórico ultrapassou o exofórico num 

universo de 177 ocorrências, numa proporção de 73,4% do primeiro contra 8,9% do segundo. 

Em pesquisa realizada junto ao projeto “Gramática do Português Falado”, Castilho 

(1993) também encontra a hegemonia da forma “esse”, 58%, versus “este”, com 13% dos 

usos; “aquele”, respondeu por 29% das ocorrências. Também confrontou as formas neutras, 

evidenciando o mostrativo “o”, com 23% dos casos; “isto” com 4% das ocorrências; “isso”, 

67%, forma mais usada, e “aquilo”, 6%. As 91 ocorrências pronominais foram por esse 

estudioso agrupadas num quadro. 

 

FREQUÊNCIA DE USOS 

Este Esse Aquele 

12/91 – 13% 53/91 – 58% 26/91 – 29% 

  Quadro 6:  Uso dos pronomes, Projeto de Gramática do Português Falado, por Castilho (1993, p. 127)  

 

 

Castilho (1993, p.127) assevera que as “[...] gramáticas do português fixaram-se na 

cara dêitica de este, esse, aquele, estabelecendo que tais itens correspondem à primeira, à 

segunda e à terceira pessoa respectivamente”, mas, segundo pensa, tal “arranjo” não 

compreende o uso contemporâneo do Português do Brasil, pois, primeiro  

 

[...] esses itens não são exclusivamente dêiticos. Segundo, porque mesmo em seus 

usos dêiticos eles não mostram uma estrita adesão às três pessoas do discurso, na 

forma como isso foi formulado. (CASTILHO, 1993, p.127)  
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Castilho, no entanto, opta por não deflagrar ou “decretar a partir desses estudos” o 

desaparecimento do sistema ternário dessa “subclasse”, como já assinalado aqui 

anteriormente, pois reconhece sua preservação ou reaparecimento nítido “na língua escrita, 

quando se configuram algumas necessidades dêiticas” (idem). Em seguida, conclui não ser 

sequer preciso, de todo, “quantificar os dados para apurar o papel semântico mais notável 

desta subclasse [...] o de retomar ideias já mencionadas” (idem, ibidem). 

 

5.2.2   O sistema dos demonstrativos no Latim Tardio, no Latim Vulgar e no Português 

 

Em pesquisa que resultou na dissertação de mestrado "Os usos dos artigos definidos e 

indefinidos nos séculos XIII, XIV e XVII: um estudo na perspectiva funcionalista", Lins 

(2009a), ao analisar nos constituintes do sintagma nominal, a possibilidade de alternância 

entre os usos de artigos definidos e pronomes demonstrativos, percebeu certo desequilíbrio no 

sistema dos demonstrativos já no Português Arcaico, no qual as formas este e esse mostravam 

uma determinada variação na posição de primeira pessoa. Vale lembrar que para Mattos e 

Silva (1989), com base no estudo da versão mais antiga dos Diálogos de São Gregório, a 

forma pronominal este seria a mais utilizada no Português Arcaico. 

O desequilíbrio observado por Lins (2009a) e a referida disposição de Mattos e Silva 

(1989) instigaram o pesquisador. Tais fatos motivaram-no a trilhar, nesse plano de ação, em 

parte de seu trabalho no doutoramento, investigando quais das formas – se este ou esse – 

prevaleceriam num recorte maior de textos pertencentes ao Português Arcaico e ao Clássico, 

haja vista a relevância de tal fenômeno e o interesse da temática em sua coadunação com os 

mais recentes estudos linguísticos.  

Em artigo intitulado Os demonstrativos no Português Arcaico: constituição e 

funcionamento, apresentado no I Congresso Internacional de Linguística Histórica em 

homenagem a Rosa Virgínia Mattos e Silva, Lins (2009b) volta sua atenção para o latim 

tardio
17

 – momento histórico em que a sintaxe da língua portuguesa se mostra despontando do 

                                                 
17

 Segundo Hall (1974), o latim tardio consiste na última fase da língua latina que se estende do século V até, 

aproximadamente, ao século XVIII. Esse latim funcionava como uma língua segunda, usado apenas na escrita. 

Para Castro (1991, p. 87), registrava-se nesse instante da língua latina a existência de um distanciamento 

significativo entre o latim aprendido na escola e a língua falada (latim vulgar) pelos utentes na Idade Média. As 

consequências desse distanciamento, para esse autor, deixaram marcas profundas que se refletiram na escrita. “A 

distância entre a língua falada e o latim aprendido nas gramáticas provocava na escrita (em latim) o 

aparecimento de inúmeros erros, que amiúde reflectem as tendências diferenciadoras da língua falada pela 

pessoa que escreve”. 
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estágio embrionário –, buscando identificar as formas tardias dos pronomes demonstrativos, 

bem como aferir sua frequência de uso.  

Numa abordagem aos 210 documentos notariais que compõem o Liber Fidei de 

Braga, escritos de 1050 a 1110, os quais toma por corpus no referido artigo, Lins (2009b) 

segue os passos do estudo desenvolvido por Emiliano (2003) e observa sistematicamente as 

frequências de uso das formas latinas ille, ipse, iste e hic, levantando os valores percentuais 

das ocorrências desses itens, disponibilizando-as em um quadro, concentrando os dados 

extraídos dos seis conjuntos documentais que formam o Liber Fidei de Braga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           Quadro 7: Das frequências de ille, ipse, iste e hic no latim tardio 

 

 

Como se observa no Quadro 7, a forma ille era a mais produtiva, com 40,8%, seguida 

de ipse, com 28,3%, de hic, com 24,5% e, por fim, de iste, contando com 6,4%. O trabalho de 

Lins confirmou o exposto por Emiliano (2003), quanto à presença maior da forma ille no 

Latim Tardio, dada a origem dos artigos definidos, que “na quase totalidade das línguas 

românicas” (p. 325) vem do demonstrativo latino ille.  Assim, ille, nessa fase do latim, possui 

valor determinante, ora funcionando como artigo, ora como demonstrativo, sendo, no entanto, 

difícil, conforme expõe Pérez Gonzáles (1987, p. 150), precisar “quando se trata [...] de um 

artigo, ou de um [...] demonstrativo”. Independentemente disso, Emiliano (2003, p. 325), é 

categórico ao afirmar que os valores aferidos para ille mostram o emprego do artigo definido 

português, “que se revela assim o determinante por excelência”. 

 Lins (2009b) propõe que o sistema pronominal dos demonstrativos no Latim Tardio 

seria binário, num esquema hic/ipse: ille, com as formas hic e ipse disputando, de modo 

OCORRÊNCIAS P1 R1 PL1 P2 R2 PL2 Total Total % 

ILLE 167 111 66 42 269 13 668 40,8 

IPSE 123 94 24 32 179 11 463 28,3 

ISTE 6 21 12 4 52 9 104 6,4 

HIC 112 70 13 44 154 8 401 24,5 

Total 408 296 115 122 654 41 1636 100% 
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bastante equilibrado –24,5% (hic) vs 28,3% (ipse)–, a posição de primeira pessoa, de um lado, 

e ille, do outro, com posição bem definida, com 40,8%. Os percentuais superiores de ille se 

justificam no fato desta forma ter se especializado, dando origem não apenas aos artigos 

definidos, no português, “o/a”, como também às formas pronominais demonstrativas “o/a” e, 

conforme Iordan e Manoliu (1972, p. 302), aos pronomes pessoais de terceira pessoa do caso 

reto, “ele/ela”.  

No quadro em questão, tomando-se as ocorrências de ipse (28,3%) e de iste (6,4%), 

parece existir na fase tardia latina um distanciamento significativo nos usos, portanto, do esse 

(ipse) e do este (iste), com prevalência do primeiro sobre o segundo. O ipse, inclusive, já era 

utilizado quantitativamente mais para a função de primeira pessoa do que o iste, como 

exposto no esquema. Recorde-se que, a título de arremate etimológico, “os demonstrativos 

portugueses continuam os demonstrativos latinos de base ist- ( > est), ips ( > ess-) e ill- ( > 

el)”, como bem apresenta Mattos e Silva (1993, p. 25). 

As ocorrências de ille e de ipse atestam, já no Latim Tardio, a existência de SN 

“configuracionalmente reconhecível e identificável” (EMILIANO, 2003, p. 326). Portanto 

demonstram a presença de latim com determinantes, sejam estes artigos ou pronomes adjuntos 

aos nomes. Quanto ao hic, demonstrativo dêitico de primeira pessoa, apesar do índice elevado 

(24,5%), seu papel restringia-se ao aspecto funcional, estritamente escriturário. Sua função foi 

substituída por iste, antigo pronome de segunda pessoa. Isoladamente, hic não figura no Latim 

Tardio, apenas na forma de locuções já cristalizadas, como em: hoje < hoc die; ogano (antigo) 

< hoc anno; agora < hac hora.  

Nos textos que integram o Liber Fidei de Braga, a forma iste, em todas as suas 

ocorrências, seja na posição de adjunto, seja na de núcleo de SN (posição absoluta), é sempre 

um demonstrativo de primeira pessoa, correspondendo perfeitamente, como postula Emiliano 

(2003, p. 331), a este/esta em português. Quanto às formas de hic, correspondem 

“isomorficamente às formas de iste na língua falada, e podiam ser facilmente convertidas nas 

formas românicas correspondentes, em situação de leitura em voz alta do texto” (idem). 

Sob esse prisma, Lins (2009b) toma o conjunto textual tardio reconhecendo-o como 

marcado por características que mesclam o discurso formal, com elementos que podem ser 

resquícios de oralidade. Como tal, procura, através da observação e interpretação dos dados, 

elementos para constituição de amostra destinada a estudos de caráter variacionista, pois 

compreende que, existindo variação de um determinado elemento linguístico nesses textos, 

estariam neles os indícios de que a variação já estaria em um estágio avançado no próprio 

Latim Tardio. 
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Em outras palavras, se houve de fato a vinculação de um sistema binário dos 

demonstrativos nesse momento, como acredita Lins, com o esquema ipse/hic : ille, tal sistema 

teria passado para as línguas românicas e, consequentemente, no português, o sistema binário 

continuaria nas diversas fases ou estágios que marcam a constituição histórica desse idioma. 

Portanto, não seria uma característica apenas do português contemporâneo a quase ausência 

da prática do sistema demonstrativo ternário por parte dos utentes dessa língua, quer na 

modalidade escrita, quer na oral, o que se pretende demonstrar nas análises dos dados do 

Português Arcaico e do Clássico, na presente pesquisa. 

Marine (2004), por sua vez, preocupada com a identificação pronominal demonstrativa 

no Latim Vulgar, constata que nessa fase latina “o sistema dos demonstrativos mostra-se, de 

fato, binário”. Apesar disso, acrescenta a autora que “a norma da nossa língua insiste na 

existência de um sistema ternário e, com o apoio das escolas, mantém tal concepção ‘viva’, 

pelo menos do ponto de vista teórico” (p.123).  

Com base nos pontos levantados por Lins (2009b) e por Marine (2004), é possível 

afirmar que, talvez, seja por isso que as formas este e esse sempre tenham coexistido ao longo 

do tempo, visto que em nenhum período de tempo estudado tais formas entraram, de fato, no 

que se possa chamar de um estado de desuso.  

Por isso, conforme anteriormente pontuado, Marine (2004), observando o 

comportamento sintático dos demonstrativos, bem como o seu aspecto referencial, conclui 

haver 

 

uma tendência à especialização das referenciações no uso das formas este e esse, na 

qual aponta a oposição esse vs aquele para caracterizar o uso endofórico e este vs 

aquele, para o uso exofórico. Segundo a autora, a forma “este” sempre predominou 

no uso dêitico, o que para ela pode ser explicado pelo fato de que, sendo o dêitico 

um "localizador" espaço-temporal, a noção "perto-longe" acaba se apresentando de 

modo mais evidente ao opormos os demonstrativos de primeira aos de terceira 

pessoas. (p. 124) 

 

Desse modo, observa Marine (2004), ocorre um processo de especialização, ou seja, 

nenhuma das variantes cai em desuso, “apenas assumem funções diferentes dentro do sistema 

pronominal”. Pereira (2005) se contrapõe a Marine (2004) ao afirmar uma não crença no 

fenômeno da especialização de formas. Em seus estudos, o autor propõe que o que está de 

fato ocorrendo no Português do Brasil “é um processo de substituição de formas dentro de 

uma configuração binária”, em que “este” só resiste por haver contextos específicos “de 

resistência”, os quais não podem ser tomados como “indícios de especialização de formas”. 
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Marine discorda de Pereira (2005) quando este, voltando-se para o trabalho dessa 

autora, critica os percentuais de frequência de uso das formas este e esse (usos endofóricos e 

exofóricos) por ela apresentados como suficientes para se proceder a uma especialização de 

formas. Para a autora, Pereira foi incoerente, pois 

 
 demonstra ter feito algumas leituras equivocadas do trabalho da pesquisadora.  

 questiona os percentuais do último período analisado por Marine (2004), isto é, a 

década de 1990, e afirma que, embora a frequência de “este” seja de 58,5% no uso 

exofórico, a produtividade de “esse” (41,5%) se mostra bastante elevada para não 

considerá-la pertinente para explicar os casos de exófora.  

Todavia Marine (2005) chama a atenção em seu trabalho justamente para estes 

dados, ao observar que o uso dêitico no corpus utilizado para a década de 1990 é 

reforçado, na maioria das ocorrências, por uma imagem (foto ou desenho). Dessa 

forma, com a união ‘pronome demonstrativo + imagem’, o uso dêitico, entendido 

acima de tudo como um ‘mostrador’, torna-se claro, independentemente da forma 

utilizada (este ou esse) para marcar tal referência. Isso, inclusive, vai ao encontro do 

que afirma o próprio pesquisador ao constatar que o gesto pode favorecer o uso de 

‘esse’ na oralidade do PB, visto que o mostrador (imagem ou desenho) apontado por 

Marine (2004), nada mais é do que uma espécie de gesto dentro de um texto 

caracterizado pela ‘língua oral-escrita’. (MARINE, 2009, p. 84) 

 

 

Ao que parece, existe no Português Brasileiro uma preferência pelo uso de “esse”, pois 

a maior parte das ocorrências dessa forma, na maioria dos trabalhos que se tem levantado de 

pesquisadores, sobretudo no Brasil, conduzem à percepção de que o uso se deu na função 

endofórica, confirmando a especialização da forma “esse”, como previu Marine (2004). 

No esteio das pesquisas sobre o Português culto falado em São Paulo, Pavani (1987, 

p.85) mostra que as formas este, esse e aquele estão em alternância, pois "se [mostraram] 

gramaticalmente equivalentes", no que se refere tanto à propriedade/função endofórica, 

quanto à exofórica. Essa autora pontua que “na linguagem oral culta, apesar de serem 

utilizadas as três formas demonstrativas (este, esse, aquele), há uma tendência a se reduzir o 

esquema dos demonstrativos de ternário a binário [este/esse vs. aquele] (p.86). 

Trabalhando com folhetos cordelísticos, Jungbluth (1998) considera que o sistema 

pronominal dos demonstrativos do Português Brasileiro está sofrendo um processo de 

mudança, responsável direto por conduzi-lo a uma configuração binária. Essa autora leva em 

conta a tipologia discursiva e a toma como parâmetro para o desenho de suas considerações. 

Conclui ser tal postura basilar para a tessitura de análises envolvendo pronomes 

demonstrativos. 

Assegura Jungbluth que a forma “este” é a de maior produtividade, sem dúvida uma 

característica marcante dos folhetos de cordel, típico segmento da literatura popular 

nordestina. Neste tipo de texto, o eu-lírico fala do que vê e do que sabe, apontando de forma 
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direta, trazendo para bem próximo de si e de seu leitor aquilo que diz ou quer 

mostrar/enfatizar, talvez por isso a prevalência da forma “este”. 

De acordo com Jungbluth (1999), em trabalho intitulado Two and three-dimensional 

deitic systems between speech and writing: Evidences from the use of demonstratives in 

romanes languages, disponível no site da Faculdade de Linguística e Literatura da Universität 

Bielefeld, se, em verdade houve um sistema pronominal ternário em uso, como no latim e no 

inglês antigo, ele tem sido praticado, na fala informal do dia-a-dia, mesmo que o uso formal 

da língua tenha abandonado o sistema antigo e faça uso hoje de um “sistema bidimensional 

menos diferenciado” (JUNGBLUTH, 1999). O sistema ternário para essa autora, portanto, 

não “minguou”, pois continua em função dêitica, sendo usado pelas línguas românicas, 

sobretudo na comunicação direta, face a face, o que para Marine (2009) se configura como 

uma atividade juntiva. 

Marine critica esse posicionamento de Jungbluth (1999), pois reconhece que tanto no 

Latim Clássico quanto no Vulgar, “já havia uma variação no sistema dos demonstrativos, 

estabelecendo-se, na verdade, uma oposição binária de suas formas” (MARINE, 2009, p. 80). 

Ela considera ainda que o sistema tridimensional ou ternário era “bastante instável desde o 

Latim”, o que reforça a ponderação em se aceitar a argumentação de Jungbluth (1999).  

Quanto ao Português Brasileiro, concorda-se aqui com o fato de que há um sistema 

binário e que, por tradição, já existiria desde o Latim Clássico, passando depois para o Vulgar 

e, por fim, para as línguas românicas, quando de seu desenvolvimento.  

 

 

5.5   DESATANDO NÓS: POR UM ARREMATE DA QUESTÃO 

 

Em artigo intitulado Os mostrativos no português falado, Castilho (1993, p. 122), 

seguindo uma perspectiva funcional, afirma que demonstrativos e artigos compartilham das 

mesmas propriedades sintático-semânticas. Com base nisso, os reúne numa única classe, por 

ele denominada de Mostrativos, com o fim de “enfatizar as propriedades semânticas básicas 

dessas classes: a de retomar conteúdos e a de indicar a posição espacial, temporal ou textual 

ocupada pelo referente” (p. 123). Nesse sentido, esse teórico concentra esforços em deslindar 

as formas, as propriedades semânticas e sintáticas que precisariam ser levadas em conta na 

descrição dos Mostrativos. 

Em Neves (2006), os demonstrativos são abordados com a preocupação contextual. 

Para essa autora, esses elementos “são sempre devedores do contexto (seja textual, seja 

situacional) (p. 140)”. Portanto os demonstrativos remetem sempre à enunciação ou ao 
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enunciado, ou seja, ao contexto. Neves leva em conta a atuação dos demonstrativos nas 

operações de referenciação textual, notadamente nas relações anafóricas e exofóricas, 

evidenciando a prospecção dêitica desses elementos. 

Nesse esteio, Castilho (1993, 2010) afirma que artigos e pronomes demonstrativos são 

classes identificadas pelo papel fórico e dêitico que portam na linguagem; dois processos 

conceitualmente separáveis, mas que podem “confluir num mesmo uso dessas ‘classes’, o que 

tem provocado certa promiscuidade terminológica”. Castilho se apoia no trabalho de 

Rodrigues (1978, p.85), cuja perspectiva foge da tradição gramatical portuguesa, ao analisar 

do ponto de vista morfo(fono)lógico o subsistema dos demonstrativos, caracterizando-o.  

Em suma, esse autor dá ênfase a aspectos deixados de lado ou não contemplados pela 

gramática quanto ao tratamento dos pronomes demonstrativos: suas propriedades gramaticais, 

semânticas e discursivas, com realce para as propriedades fóricas e dêiticas desses itens. Em 

seu mais recente trabalho, a Nova gramática do português brasileiro, 2010, os demonstrativos 

têm tratamento detalhado e preciso. Do capítulo dedicado a esses pronomes, merecem 

destaque, pela clareza e pela forma como compreende o dinamismo reinante no uso e no 

funcionamento desses itens, cinco importantes pontos. Estes são, na realidade, um conjunto de 

processos que exemplificam como os demonstrativos atuam na articulação do texto 

“poderosamente”, de forma tal que ultrapassam os limites da frase e, ao que se nota, do 

próprio enunciado em si (CASTILHO, 2010, p. 474-475). 

O primeiro desses pontos/processos mostra que o nome especificado tende a repetir o 

nome anterior, quer seja este especificado ou não, assegurada a identidade entre eles. Um 

mecanismo processual que Castilho esquematizou como N – Dem N, em que impera a 

continuidade temática, “o que leva à repetição do item lexical e sua especialização por um 

Mostrativo” (CASTILHO, 1993, p. 128), como no excerto que segue, extraído da coletânea de 

cartas do padre Antonio Vieira.  

 

(46) (XVII CPAV_LV 183-194:127) [...]e também no Conselho Ultramarino lhe 

quiseram encarregar ESTE ofício de pai dos cristãos, que agora se cria de novo no 

Maranhão, à imitação da Índia, para que os índios recorram a ele como a seu 

conservador, contra todas as vexações que lhes fizerem os Portugueses; mas, como o 

exercício DESTE cargo é de mui dificultosa execução e mui odiosa [...] 

 

Em (46), assegura-se através do SN “deste cargo” a continuidade temática, marcando-

se neste ponto, uma espécie de repetição do elemento lexical e sua função de mostrativo, ou 
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seja, “este ofício de pai dos cristãos” é, coerentemente, reassumido pelo segmento a ele 

posterior – “deste cargo”.  

Outro ponto consiste em tomar o nome especificado, como no esquema: Tema (Dado) 

derivado de Rema (Novo). Por isso, a proposição de Castilho, T – R, denominado por esse 

autor de “processo de tema derivado”, como em (47) e (48): 

 

(47)  (XIV FS 34-38:229) Vymos em Thebayda huũ moesteiro de sancto Isidro de gram 

nomeada, cercado de muy gram muro assi que bem cabiam hi mil celas e ante cada hũa cela havia 

seu poço. E dentro na cerca havia hortas grandes da fruyta do parayso. E aa porta siia huũ velho de 

grande ydade que a guardava. E a cabo da horta havia huũ spital em que albergava os hospedes. 

ESTE homem boo recebeu-nos muy bem e disse-nos: (...) 

 

(48) (XVII CM 01-09:834) Por via do Maranhão, para onde fico de partida, determino 

mandar um correio, em que de conta a V. Rev.a do estado da missão, e das cousas que para boa 

forma dela se tem ordenado na visita. [...] Importa que o vigário-geral seja tirado, e que Pedro 

Vidal de nenhum modo entre na igreja, nem venha a ESTE estado, e que venham alguns clérigos 

de boa vida e zelosos do serviço [...]. 

 

Em (47) tem-se no segmento “Este homem boo”, o pronome demonstrativo de 

primeira pessoa do singular, “Este”, retomando uma informação veiculada anteriormente no 

parágrafo, no caso, a identificação do “homem boo”, ou seja, “huũ velho de grande ydade” 

que guardava a porta de entrada do mosteiro “em Thebayda”.  Dessa forma, tem-se em “Este 

homem boo” uma informação já veiculada, portanto, velha/dada, ou seja, um Tema; enquanto 

em “huũ velho de grande ydade”, encontra-se a informação nova, isto é, um Rema. Na 

disposição em que os dois segmentos encontram-se no texto do FS, tem-se, na perspectiva de 

Castilho, T derivado de R. Em (48), o Tema “este estado” é uma nominalização do Rema “via 

do Maranhão”, enfatizado através do pronome “este”. 

Castilho continua sua explanação dos pontos. Desta vez, mostra quando o nome 

especificado faz uma paráfrase ao nome antecedente, como se pode verificar em (49), num 

exemplo apresentado pelo próprio autor. 

 

(49) [...]o entusiasmo contagiou muitas áreas... os ecos dessa animação chegaram aos 

brasileiros. 
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 Em (49) “os ecos dessa animação” funcionam como uma paráfrase do termo já 

veiculado anteriormente no segmento, no caso “entusiamo”. 

Os últimos dois aspectos detalhados por Castilho abarcam: (a) uma forma mais sutil 

do nome especificado com função de “resumidor” do segmento textual que o antecede, em 

geral, um item que, apesar de não explícito, pode ser facilmente identificado; e (b) o nome 

especificado parafraseando por ampliação o nome antecedente. Exemplificando, tem-se 

 

(50) (XVII CM 10653-10659:187) [...] na mesma formalidade em que aqui vai lançado, o 

escrevi em últimos de Abril deste ano, como se verá pela primeira via dele, que logo então mandei 

pelo Maranhão. Agora ouvi que Joane Mendes de Vasconcelos está não só retirado da guerra, mas 

preso, com que parece errou minha conjectura na explicação ou na aplicação destes versos. 

Facilmente concederei ESTE erro, e admitirei que fale o Bandarra de outro Fronteiro que será de 

Trás-os-Montes [...] 

 

(51)   (XIV FS 112-118:232) [...]o juyz e outorgarom-se ant’el que eram cristaaos. Quando 

esto vyo o adeantado mandou-os filhar todos e deytá-los no fondo do mar, nom sabendo o astroso que 

fazia. E sabede que esto nõ foy morte aos sanctos, mais baptismo. Mais a piedade de Deus quis assi 

que o mar filhou os corpos enteyros e saaos e deu com eles na riba. E algũus DAQUELES que 

veerom por veer sa morte filharom os corpos e meterom-nos desũũ em huũ moymento em hũa casa hu 

Deus fez e faz, dês que hy forom metudos, miragres e muytas maravilhas a AQUELES que os vã 

demandar. 

 

Em (50), com “este erro”, um “erro” conjectural é fruto da falta de conhecimento, ou 

mesmo de uma pressuposição equivocada, do autor em relação ao paradeiro de “Joane 

Mendes de Vasconcelos”. Em (51) “daqueles” e “aqueles” operam ao mesmo tempo um 

processo dêitico de distanciamento argumentativo e fórico, pois abarcam/referem-se a 

determinados grupos – “que veerom por veer sa morte” e “que os vã demandar” –, que por sua 

vez referem-se a um nome que os abarca,“cristaaos”. 

 

5.5.1   Por um estatuto categorial dos pronomes demonstrativos 

 

 

Castilho (2010, p. 474) argumenta sobre os pontos de vista essenciais para se definir o 

estatuto da categoria dos pronomes. Em conformidade com seu pensamento, a distribuição 

das propriedades pertencentes a essa classe em semânticas, discursivas e gramaticais, e ainda 
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com acréscimo de pontos à luz da gramaticalização, é relevante para se compreender os usos e 

as funções dos demonstrativos no português. 

No plano semântico-discursivo, os pronomes atuam como elementos de representação 

das pessoas do discurso, sobretudo pelo viés da dêixis (CASTILHO, 2010), operacionalizando 

no texto e no discurso, a retomada ou até mesmo a antecipação de participantes e de 

segmentos informacionais, executando, no âmbito da foricidade, operações endofóricas – 

anáfora e catáfora. 

Do ponto de vista gramatical, por sua vez, a categoria dos pronomes demonstrativos 

porta as propriedades seguintes: a morfológica e a sintática.  

A morfológica diz respeito ao caso, número, pessoa e gênero. Tanto morfemas afixais, 

quanto lexemas distintos operam tais propriedades. No que diz respeito ao caso, a língua 

portuguesa preservou a distinção que os marca, algo que herdou diretamente do latim vulgar 

(CASTILHO, 2010). Tal propriedade servirá como ponto de diferenciação dos casos, de 

acordo com a marcação de seus lexemas. Como exemplo, Castilho elenca: os itens 

nominativos, eu, tu, ele, nós; o acusativo, o; os acusativos-dativos, me, te, se, nos; e os 

dativos, mim, ti, si, lhe. Pela marcação de caso, enfatiza esse autor, tem-se uma especialização 

dos pronomes pessoais frente aos demais, sobressaindo-se consideravelmente. 

A sintática corresponde a duas relações, que, desde a disposição de Apolônio Díscolo 

na Antiguidade, já eram veiculadas ou expressadas pelos demonstrativos: as de proximidade 

ou adjacência, em que se tem a forma pronominal acompanhando o substantivo; e as de 

substituição, quando a forma ocupa o lugar ou posição do substantivo. Portanto ambas são 

representativas no modelo greco-latino e influenciaram deveras para que a gramática, na 

concepção clássica e moderna, adotasse esse mesmo posicionamento.  

De acordo com Castilho (2010, p. 475), 

 

[...] substituição foi sempre lembrada como a propriedade por excelência dos 

pronomes, e estaria na base da escolha do vocábulo pro + nome, ‘em lugar do 

substantivo’ para a designação dessa classe. Segundo as primeiras análises, a 

substituição evitaria a repetição monótona dos substantivos. O fato é que, ao 

selecionar as propriedades de proximidade e substituição, pretendiam os gramáticos 

distinguir os pronomes dos substantivos, esta considerada como uma classe central.  

 

 

Pela propriedade adjacente e substitutiva, os pronomes se “cindem”, ainda na 

concepção de Castilho, resultando no prospecto que se segue: 
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PRONOMES 

 

FUNÇÃO PRONOMINAL 

Possessivos, demonstrativos e 

quantificadores 
Acompanham e substituem os substantivos 

Pessoais 

Na primeira e na segunda pessoa não substituem  

nem acompanham os substantivos. A função de 

substituição se aplica apenas à terceira pessoa. 

               Quadro 8: Das propriedade adjacente e substitutiva dos pronomes, conforme Castilho (2010) 

 

 

A partir da visualização do Quadro 8 é possível constatar o motivo de os pronomes 

pessoais, no plano da tradição gramatical, serem considerados “essenciais”, enquanto aos 

demais se destinou o rótulo de “acidentais”. Nas preceptivas da linguística moderna, como 

bem lembra Castilho, os pronomes essenciais são classificados, em análise sintática, como 

parte nuclear do sintagma nominal, enquanto aos outros resta o alocamento numa única 

categoria, a dos Especificadores. Nesta faixa, então, residem os pronomes acidentais 

possessivos, os demonstrativos e os indefinidos, além dos artigos. Numa reflexão rápida sobre 

tal terminologia, a evidência de um plano de hierarquização de itens da língua é notória, algo 

que persiste quando se colocam em lados opostos itens de essencialidade vs. itens não 

essenciais. 

Os aportes de Pereira (2005) também são importantes nessa dinâmica de entendimento 

dos princípios que regem os pronomes demonstrativos. Num plano comparativo, esse autor se 

debruçou sobre o jogo que há entre as formas este e esse nas modalidades portuguesa e 

brasileira do Português, embora no presente trabalho não se abordem diretamente as 

manifestações pronominais demonstrativas nessa esfera e no português atual, como já se 

pontuou, a título de conhecimento de como esses itens linguísticos caminharam em seu plano 

de especialização e na própria manutenção de seu sistema (ternário e/ou binário). As 

“variáveis” que o pesquisador utilizou para a análise qualitativa de seu estudo e o elenco de 

considerações a que chegou dão uma amostra de como os demonstrativos têm se comportado 

no Português Europeu e no Brasileiro.  

Pereira preferiu tomar alguns fatores como elementos que serviram de norte às 

análises que desenvolve:  

 

 função substantiva, com o pronome na posição nuclear do sintagma nominal, por isso 

mesmo isolado, versus função adjetiva, com o pronome sempre junto a um nome; 

 paralelismo da função sintática, compreendendo as relações endofóricas = o pronome 

tomado em relação ao seu antecedente; 
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 impactos dos “traços de referencialidade” do uso de este e esse, conforme se 

disponibiliza a seguir, aqui reelaborado a partir da leitura do trabalho do autor e da 

leitura de Marine (2009) também sobre ele. Nesse caminho, três são os traços: 

i) um de feição referencial associado ao demonstrativo, em que o pronome 

demonstrativo faz referência a uma sentença, portando, assim, um traço [-

referencial], ao que foge apenas quando da ocorrência de “encapsulamento 

anafórico”, em que  há sempre a operacionalização de retomada de uma sentença 

com traço [+referencial];  

ii) outro de viés concreto, que se associa ao demonstrativo. Nesse caso, o pronome 

demonstrativo é marcado pelo traço [+concreto], conforme exemplifica com 

“este/esse aparelho”, ou [- concreto], como “este/esse sentimento”; 

iii)  o último consiste no traço humano associado ao demonstrativo. Dessa forma, o 

demonstrativo tem traço [+humano], como em este/esse homem, e/ou [-humano], 

como em “este/esse gato”.  

 verificação do pronome e seu antecedente, obedecendo-se às diretrizes das sentenças: 

se sempre há persistência na relação entre sentenças adjacentes ou não; 

 verificação do campo de interlocução, nos seguintes termos:  

a) o locutor faz referência a algo por ele mesmo dito;  

b) o locutor aponta para algo que está próximo dele mesmo;  

c) o locutor se refere ao que foi dito pelo interlocutor ou  

d) o locutor sinaliza/mostra algo distante; 

 verificação da frequência e da caracterização de uso dos demonstrativos este e esse,  

no plano endofórico (anáfora ou catáfora);  

 identificação em contextos conversacionais, se no uso dos demonstrativos, por parte 

do falante, se este faz uso ou não de sinalização/gestos para apontar algo, com o 

escopo de melhor identificá-lo. 

Utilizando-se desses critérios de análise, Pereira (2005) considerou que: 

1. no tocante ao sistema demonstrativo do Português do Brasil (doravante PB) oral, este 

não é nem está se tornando idêntico ao do Inglês, “já que o PB reserva para a forma 

esse um papel que incorpora os usos de this, mas também de that”. Desse modo, sua 

transformação em sistema binário findaria por manter o seu uso clássico, 

“incorporando o uso de este – forma que substituiu”; 



145 

 

2. a consequente mudança para o sistema binário não ocasiona nenhuma perda para o 

PB, pois na língua sempre acabam ganhando espaço alguns mecanismos ditos 

compensadores, que subsidiam/dão suporte à nova configuração, itens que muitos 

estudiosos reconhecem como estratégias linguísticas via uso de locativos e de gestos; 

3.  é possível traçar um quadro comparativo reunindo os dados do PB e do Português 

Europeu (doravante PE), no qual Pereira (2005) plasmou um rol de semelhanças e 

diferenças entre os dois sistemas pronominais, que aqui se registra na ordem 

estipulada por esse autor, a saber: 

- os dois sistemas caracterizam-se por um significativo aumento no índice do uso do 

demonstrativo este nos gêneros discursivos em que há um controle maior das revisões 

gramaticais;  

- apesar de o pronome demonstrativo e de seu antecedente portarem funções distintas, 

isso não contribuiu para que ocorresse algum tipo de alteração nos usos das formas 

este e esse, no PB e no PE; 

- houve aumento na frequência da forma pronominal este quando isolada em 

determinados contextos;  

- o levantamento e a análise dos dados do PE mostraram uma constância maior no uso 

da forma este, embora não se despreze nesse português a forma esse, no qual também 

possui papel significante; entretanto é no PB que a forma esse deslancha em termos de 

frequência de uso, sendo a mais utilizada na oralidade e também na escrita de cunho 

jornalístico; 

- na escrita ficcional, as formas pronominais demonstrativas este e esse dividem 

funções; 

- na área da interlocução evidenciou-se que no PB há em filmes uma predominância de 

usos de esse endofórico e exofórico, enquanto nos romances esse predomina apenas no 

uso endofórico; no PE, em ambos os gêneros, esse é endofórico;  

- em grande parcela dos dados analisados, ficou evidente que o pronome este pode ser 

caracterizado como portador, nos contextos aferidos na pesquisa, de um nível mais 

significativo de referencialidade e, ainda, com tendência real ao aumento dessa 

capacidade.  

- a ampliação do uso da forma este, no PB, se deve nos corpora ao acesso fácil desse 

pronome ao seu referente, enquanto no PE tais condições se aplicam a esse. Fato 

curioso é que, no PB, havendo uma frase ou período, entre o antecedente e o pronome, 
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a preferência é pelo uso de esse; ao contrário, no PE, a opção nessas condições é pela 

forma este.  

 

5.5.2   Dos pronomes demonstrativos: questões de variação no PB 

 

Roncarati (2003), em estudo aqui mencionado, mostra que está ocorrendo uma 

reconfiguração do sistema dos mostrativos de primeira [este] e de segunda [esse] pessoas, 

pressionando, assim, a implementação de um sistema binário. Os resultados da pesquisa da 

referida autora indicam uso elevado das formas esse/isso – em uso maior por parte da faixa 

etária jovem – e inexpressividade no das formas este/isto, estas últimas, mais utilizadas por 

“falantes de mais idade” e em “contextos discursivo-pragmáticos específicos” dos mostrativos 

dêiticos e fóricos – anáfora e catáfora – com ênfase e focalização de constituintes. 

Observa Roncarati (2003), ainda, concordando com Câmara Jr. (1976) e Castilho 

(2010, 1993, 1978), dentre outros, que “está se instalando um mecanismo compensatório 

visando a restabelecer o sistema ternário visivelmente debilitado” (p.157), ou seja, o emprego 

de reforços adverbiais, também já referidos ao longo da reflexão aqui proposta.  

Saliente-se que Roncarati (2003, p.157) atenta para a importância do conhecimento 

compartilhado entre os interlocutores, ponto crucial para o  

 

[...] avanço de funções confinadas a casos de referenciação de domínios inferíveis 

[...] em nossos dados há eloquentes exemplos diante dos quais o recurso ao contexto 

imediato da situação não preenche satisfatoriamente as condições de 

identificabilidade dos referentes. Em alguns casos nem mesmo o apelo ao princípio 

da continuidade referencial resolve o problema da progressão referencial. Nas 

amostras analisadas, por exemplo, encontramos referentes introduzidos sem 

continuidade referencial, outros, sem referência prévia, a exigir cálculos inferenciais. 

(RONCARATI, 2003, p.146) 

 

Outro importante estudo na linha dos demonstrativos, mais precisamente sobre a 

variação desses elementos no PB, configura-se no trabalho de Roncarati (2009). Nele, essa 

pesquisadora atesta a existência, nessa vertente do português, de uma oposição entre “os 

valores proximais da 1ª pessoa (este) e os valores distais da 2ª pessoa (esse)” (p. 222), de 

modo geral, quase que neutralizada na fala. Roncarati diz ser apenas no espaço da escrita, por 

sujeição desta às pressões normativas, que tal distinção ainda se preserva. Apesar de 

concentrar as análises que desenvolve em sua pesquisa em dados extraídos da mídia 

jornalística escrita contemporânea, portanto, do português atual, seus resultados importam, 

pois sugerem que  
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pressões do sistema e de ordem comunicativa, em contínua competição, estão 

atuando sobre um processo de subjetividade, indiciador da ingerência do enunciador 

na instância da enunciação, através do qual os valores distal e proximal dos 

demonstrativos vêm sendo alterados com [o objetivo] de persuadir o leitor  a aceitar 

a orientação argumentativa inscrita nos gêneros opinativos (editorial e colunas 

políticas). (idem, 2009, p. 222) 

 

Nesse sentido, na modalidade escrita, a oposição este x esse ainda parece persistir, 

muito embora haja flutuação quanto ao uso normativo, flutuação esta possivelmente 

acentuada pela dificuldade em se recuperar, nessa esfera, “um sistema contrastivo raramente 

observado na fala” (idem, op. cit.), como a própria Roncarati acentua. Ora, o usuário da 

língua, ao preservar tal distinção na escrita, procede dessa sorte com esteio no imaginário 

sobre o que seria esse uso normativo, evidenciando, na ótica da referida autora, uma 

verdadeira insegurança quanto:  

 

(a) às correlações existentes entre os pronomes demonstrativos e as pessoas do 

discurso;  

(b) às coordenadas espaciais – oposição entre entidades proximais/distais do 

enunciador;   

(c) ao tempo de enunciação – na oposição que se dá entre momento presente, 

relativamente próximo, e momento passado ou distante da fala.  

 

Os resultados das pesquisas de Roncarati (2003, p.140-141) assentam-se “no construto 

do tempo aparente e do tempo real de curta duração, apontam uma tendência de 

reconfiguração dos domínios de referência dos demonstrativos”, aventando um deslocamento 

da caracterização semântica basilar de ênfase no utente da língua – perda de referência focada 

na pessoa do discurso – e “no contexto imediato, que vem provocando uma mudança 

encaixada no sistema dos demonstrativos: de um sistema tricotômico > um sistema 

dicotômico” (idem, 2009, p. 223), assim configurado: 

 

 

Sistema tricotômico Sistema dicotômico 

Formas de 1ª p. ~ formas de 2ª p. ~ formas de 3ª p. Formas de 1ª e 2ª p. vs formas de 3ª p. 

        Quadro 9: Sistema pronominal do português, de acordo com proposição de Roncarati (2003, p. 141;  

                          2009, p. 223) 
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Na visão de Fiorin (2002, p. 267-268), a passagem de um sistema tricotômico para um 

sistema dicotômico tem ocasionado uma alteração significativa na  

 

[...] doutrina tradicional, que recomenda o uso de este em função catafórica (que, ao 

anunciar o que será dito, indica algo que ainda está na situação de enunciação), de 

esse em função anafórica (que, ao assinalar o que acabou de ser dito, ainda está na 

situação de enunciação) e de aquele, em função anafórica (que sinaliza o que foi dito 

há algum tempo e que está em outro contexto). [...] A perda da distinção entre este e 

esse [...] leva à neutralização dessas formas em função anafórica, tornando o sistema 

dicotômico, e levando ao uso indistinto de esse e este para retomar o que se acabou 

de dizer. [...] No entanto, há casos marcados onde dificilmente se usaria esse no 

lugar de este: a retomada de dois termos, em que este se refere ao que foi dito por 

último e aquele ao que foi dito primeiro; a oposição entre este/ aquele idiciada pela 

conjunção coordenativa alternativa ou e, assim também, a retomada por enumeração 

em que o anafórico remete somente ao último membro da série. 
 

 

Benayon (2001), em artigo sob título A variação dos mostrativos: um confronto entre 

a fala carioca e a prosa acadêmica, promoveu um importante estudo comparativo, ao tomar 

como objeto de análise os demonstrativos presentes na Amostra Censo (PEUL/UFRJ) e em 

trabalhos acadêmicos, dissertações e teses, em Língua Portuguesa e Linguística defendidas na 

Universidade Federal Fluminense e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir do 

confronto entre os dados, o pesquisador concluiu que, nas teses, a atuação do orientador tende 

a ser menos normativa já que o doutorando desfrutaria de maior autonomia acadêmica e 

estilística e, portanto, a variação dos demonstrativos apresentaria maior grau de afastamento 

das prescrições normativas do que nas dissertações, tendendo a favorecer o fortalecimento da 

expressão subjetiva do enunciador.  

No entanto, alerta Roncarati (2009), há casos na escrita em que o emprego não 

canônico do demonstrativo “não pode ser somente imputado à flutuação ocasionada pela 

dificuldade de observância dos padrões normativos” (p. 223). Um dos mais expressivos 

consiste na diversidade estilística praticada pelos escritores na criação de suas obras/textos, já 

abonada por algumas gramáticas, como a de Bechara (2006). Para este gramático:  

 

na linguagem animada, o interesse do falante pode favorecer uma aproximação 

figurada, imaginária, de pessoa ou coisa que realmente se acham afastadas dos que 

falam. Esta situação exige este: 

Dói-me a certeza de que estou morrendo desde o primeiro dia da tua união com este 

homem... a certeza de que o hás de amar sempre, ainda que ele despreze como já te 

desprezou. [CBR.1, 152] 

Tal circunstância deve ter contribuído para o emprego de este como indicador de 

personagens que o escritor traz à baila. 

Este Lopo, bacharel em direito, homem de trinta e tantos anos, e sagaz até a 

protérvia, vivia na companhia do irmão morgado...[...] [CBr. 1, 149]. 

Por outro lado, cabe a esse a missão de afastar de nós pessoa ou coisa que na 

realidade se acham ou se poderiam achar próximas:  
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‘Vês África, dos bens do mundo avara,  

............................................................... 

Olha essa terra toda, que se habita 

Dessa gente sem lei, quase infinita.’[LC1,X,92, apud AS] 

Estas expressões não se separam por linhas rigorosas de demarcação: por isso 

exemplos há de bons escritores que contrariam os princípios aqui examinados e não 

faltam mesmo certas orientações momentâneas do escritor que fogem às 

perscrutações do gramático. (BECHARA, 2006, p.187-188) 

 

 

Com a atenção voltada à contemplação de todo o conjunto de fatores arrolados, 

Roncarati (2009, p. 224-225) formula duas hipóteses de trabalho, que se desdobram em 

alguns caminhos possíveis:  

 

H1: Ao escrever, o usuário da língua tenta (ou imagina) observar a oposição entre 

este/esse, mas, como tal distinção está praticamente neutralizada na fala, ele 

apresenta flutuação no uso, demonstrando insegurança quanto ao emprego que 

considera padrão. Uma vez que a variação entre essas formas não é sujeita à 

estigmatização social nem à pressão escolar, tal fenômeno ou é pouco trabalhado ou 

sequer considerado pela escola. Estaria, então, essa variação na escrita em um 

estágio intermediário de mudança, flutuando de acordo com o padrão imaginário do 

falante? 

H2: O emprego de este ao invés de esse é regulado por fatores outros, de ordem 

comunicativo-pragmática, indiciando um processo de subjetividade? (idem, 2009, p. 

225) 

 

Ao testar e comprovar a validade dessas hipóteses, Roncarati expõe como resultado 

maior o fato de que, no corpus que analisou (editoriais e colunas políticas), identificou-se 

fenômeno idêntico ao ocorrido na fala por essa autora, ou seja, “o uso de este onde se deveria 

usar esse evidencia uma marca de subjetividade e não somente falta de observância à norma 

escrita padrão” (idem). E complementa: 

 

O que esses resultados sugerem, portanto, é que a correspondência que regula os 

usos dos demonstrativos em relação às categorias de pessoa, baseada no modelo 

icônico do falante como o ponto de origem (cf. Greenberg 1985: 277), vem sendo 

desfeita por pressões de ordem comunicativa. Codificado como determinante de 

expressões referenciais, alocado à esquerda do núcleo (‘Esta questão é complexa’), 

ou como núcleo nominal vazio (‘Esta é uma questão complexa’), o pronome de 1ª p. 

assume função expressiva de escopar pontos de vista e atitudes do falante em relação 

àquilo que ele fala. 

No universo examinado, o emprego de este em lugar de esse sugere a atuação, ainda 

bastante incipiente, de um processo de subjetividade de ordem semântico-

pragmática, com tendência a intensificar a ingerência do enunciador na instância da 

enunciação, para fins de necessidades retóricas de persuadir o leitor a aceitar a 

orientação argumentativa inscrita nos gêneros opinativos (editorial e colunas 

políticas). Em outras palavras, o demonstrativo de 1ª p., em seu uso não-canônico, 

pode estar funcionando a serviço de fins expressivos, que, muito embora não 

modifiquem o valor factual dos enunciados, contribuem para apontar nichos 

argumentativos no domínio do discurso jornalístico, balizando a linha editorial 

adotada pelo jornal e angulando as atitudes dos articulistas políticos na arena 

interacional da produção de efeitos de sentido. (idem. ibidem., p. 225) 
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5.5.3   Breves considerações sobre o painel de estudos apresentados 

 

A presente seção procurou apresentar um quadro das contribuições de diversos 

estudiosos para o entendimento do sistema pronominal dos demonstrativos, com base em 

recortes teóricos dos séculos XIX, XX e XXI, sem esquecer de tomar alguns aportes de 

pesquisas ou considerações sobre o comportamento desses pronomes no Latim Clássico, no 

Vulgar e no Tardio. Tudo isso, a fim de refletir sobre as características ou aspectos que 

marcam essa categoria. Entende-se aqui, que conhecer tais propriedades é mister quando se 

deseja investigar melhor os usos e o funcionamento de um dado item da língua.  

As considerações de Câmara Jr. (1976, 1977, 1981), Rodrigues (1978, 1993), Pontes 

(1978), Elia (1980), Cunha (1986), Pavani (1987), Mattos e Silva (1971, 1989, 2001, 2003), 

Benveniste (1992), Morera (1994), Sacconi (1999), Barreto (1999), Jungbluth (1999), 

Benayon (2001), Fiorin (2002), Pereira (2005), Neves (2000, 2006), Perini (2003, 2006), 

Bechara (1972, 2006), Roncarati (2003, 2009), Lins (2009), Marine (2004, 2009), Castilho 

(1993, 2006, 2007, 2010) e de Cambraia (2008, 2009, 2010), dentre outros, nesta seção 

reunidas, colaboraram para deslindar questões importantes sobre os demonstrativos, como: 

algumas propostas de categorização desses pronomes; o comportamento de seu sistema – se 

ternário ou binário –; os usos e a frequência das formas demonstrativas latinas ille, ipse, iste, 

hic; a rivalidade entre as formas este e esse, no português, quanto ao lugar de primeira pessoa 

na operacionalização – na escrita e na oralidade – do discurso; e a percepção ou escolha dos 

utentes quanto ao uso preferencial por determinadas formas de demonstrativos; dentre outras. 

A título de sistematização das ideias mais representativas aqui elencadas, convêm 

destacar:  

(a) os modelos estruturalista e gerativista consideram os demonstrativos como 

determinantes, ocupando a posição central ou marginal do sintagma nominal; 

(b) os estudos de Nascentes (1965), Câmara Jr. (1976), Castilho (1978, 1993, 2010), 

Cid, Costa e Oliveira (1986), Pavani (1987), Roncarati (2003), Marine (2004, 2009) e Pereira 

(2005) evidenciam que, apesar das pressões da norma culta, o sistema pronominal 

demonstrativo é, no português atual, binário;  

(c) Câmara Jr. (1981) mostra que os pronomes são diferentes dos nomes, não possuem 

sentido isoladamente e fazem indicações em um campo mostrativo, portanto portadores da 

função dêitica. Esse teórico traça um estudo dos demonstrativos à luz dos aspectos 

discursivos, semânticos e gramaticais e ainda, tomando dados do NURC, afirma a prevalência 

da forma esse sobre este na posição de 1ª pessoa;  



151 

 

(d) Perini (2003) expõe que os demonstrativos exercem a função de determinantes e 

integram uma classe “fechada”;  

(e) Castilho (1993, 2010), sob a bandeira funcional, reúne artigos e demonstrativos 

numa categoria única: a dos mostrativos, por apontarem para referentes no espaço, no tempo e 

no texto. Assim como Câmara Jr. (1981), vê no sistema pronominal – este/esse : aquele – a 

prevalência da forma esse sobre este;  

(f) Neves (2000, 2006) percebe a propriedade dêitica dos demonstrativos na 

referenciação textual, notadamente nas relações de endófora e exófora; 

(g) enquanto no trabalho de Jungbluth (1998), centrado em folhetos de cordel, o 

sistema pronominal binário tem a forma este como mais recorrente, o estudo de Pereira (2005) 

apontou que este predomina apenas no Português Europeu, enquanto esse vigora no Português 

Brasileiro, ambos na posição de primeira pessoa;  

(h) a preponderância de esse no PB também desponta nas pesquisas de Roncarati 

(2003) e de Marine (2004, 2009); e  

(h) Lins (2009b) propõe que o sistema pronominal dos demonstrativos no Latim 

Tardio era ipse/hic : ille, com predominância do ipse no lugar de 1ª pessoa. Tal esquema teria 

passado para o português logo em sua fase inicial. Desse modo, no Português Arcaico e no 

Clássico o sistema binário continuaria. Por mais que haja o ditame da norma culta, atuando 

sobremaneira no português atual, no sentido de fazer prevalecer nele um sistema ternário dos 

demonstrativos, não se consegue lograr êxito, pois a preferência dos utentes é pelo exercício 

do sistema binário que fazem desses itens, sobretudo na oralidade. 

Diante de todas essas considerações, de todo esse processo de revisão de parte das 

pesquisas linguísticas no campo do sistema dos pronomes demonstrativos na língua 

portuguesa, observa-se que um bom número desses estudos foi feito buscando-se contemplar 

apenas a modalidade brasileira do Português e, em linhas gerais, configuram-se num recorte 

do período contemporâneo dessa língua. No entanto, no tocante ao Português Arcaico e ao 

Português Clássico, ainda há uma necessidade premente de maiores investigações, 

principalmente sob um aporte funcionalista, enfocando-se as propriedades dêiticas e fóricas 

dos demonstrativos e, também, as questões relativas ao sistema (binário/ternário) em que se 

configuram tais pronomes nas duas referidas sincronias.  

Convém pontuar que todo esse conjunto de reflexões será tomado como contraponto, 

disposto em diálogo, respeitada a viabilidade/pertinência, na análise e interpretação dos dados 

que se propõe na presente pesquisa, com o intuito de verificar como eram os usos e o 
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funcionamento bem como a organização e prevalência do sistema pronominal dos 

demonstrativos no Português Arcaico e no Português Clássico.  
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6   O FUNCIONALISMO: POSTULAÇÕES TEÓRICAS E INTERFACES 

 

 

Uma grande efervescência epistemológica fez surgir ao longo da primeira metade do 

século XX uma diversidade de teorias nas mais variadas áreas do conhecimento, a exemplo da 

epistemologia, das bases mercadológicas diretivas da Administração coetânea, da Física 

Moderna, dentre outras. No campo da Linguística, a situação não foi diferente, 

incrementando-se ainda mais com um novo conjunto de reflexões no plano da linguagem. A 

partir dos pressupostos de Ferdinand Saussure, essa disciplina ganha impulso e passa a ser 

reconhecida como uma “ciência de dados”, ainda que isso se tenha concretizado, em verdade, 

a posteriori. Surge, então, o estruturalismo linguístico, que, transpassando a própria 

Linguística, lançou uma série de pressupostos que influenciaram vários campos do saber, 

como a Pedagogia, com Jean Piaget, a Antropologia, com Claude Lévi-Strauss, e a Filosofia, 

com Martin Heidegger.  

O estruturalismo linguístico assenta-se na convicção de que a linguagem configura-se 

num sistema abstrato de relações. Ele acabou atuando na criação de duas das principais 

correntes do pensamento linguístico moderno: o Formalismo e o Funcionalismo. Ambos, por 

sua vez, além de trilharem reflexões distintas, deram origem a um conjunto de movimentos 

outros que só beneficiaram a desenvolução dos estudos sobre a língua e suas particularidades.  

O Funcionalismo, corrente que importa ao presente trabalho, abarca um emaranhado 

de predisposições que tentam contemplar o pensamento e o modo de análise da linguagem, 

sem perder de vista as relações desta com o mundo.  

Faz-se mister considerar, em primeiro plano – até mesmo por questões de organização 

das informações aqui dispostas –, que o desenvolvimento da linguística recentemente tem 

demonstrado constantes mudanças na maneira de fazer pesquisa sobre linguagem. Pezatti 

(2005, p. 166), afirma que avanços significativos podem ser computados nesse campo desde 

os anos 70 do século XX. A prevalência do modelo teórico da Gramática Transformacional, 

no final da década de 50 é um bom exemplo. A Teoria Funcionalista, por sua vez, tem “uma 

história quase tão longa quanto à do paradigma formal” (ibidem.). Na realidade, o que parece 

ter ocorrido quanto à vertente funcionalista, foi uma espécie de “reatualização de seus 

princípios”.  

Com o objetivo de melhor apresentar a corrente funcionalista coadunada a aportes, 

sobretudo, da Linguística Textual, procede-se, de início, a uma abordagem sobre o conceito 

de função, essencial para entender o Funcionalismo em sua prática. Apresentam-se, em 

seguida, as origens e o conceito do Funcionalismo, passando pelos seus pressupostos teóricos 
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fundamentais, com destaque para alguns dos principais modelos funcionalistas, aqui tomados 

para subsidiar as análises.  

Em continuidade, a atenção se volta para a Gramática Funcional, para a relação entre o 

Funcionalismo e a Linguística Textual, e para a questão da Referenciação, Dêixis e da 

Foricidade, expondo pontos nodais na condução das investigações propostas para este 

trabalho e indispensáveis à mensuração analítica e interpretativa dos dados coletados nos 

textos do Português Arcaico e do Português Clássico, selecionados para a composição do 

corpus. 

 

6.1   CONCEPÇÃO E ENTENDIMENTO DO TERMO “FUNÇÃO”  

 

O século XX pode ser visto como tempo de inovações e de crescimento para os 

estudos linguísticos. As pesquisas na linha histórico-comparativa, que tiveram início no 

século XIX com os neogramáticos e linguistas, a exemplo de Humboldt, Noreen e Svedelius, 

como aponta Malmberg (1974), evidenciam a afirmação inicial. Com a obra Cours de 

linguistique générale, de Saussure, 1916, inaugura-se a fase moderna da Linguística, período 

em que, como dispõem Dirven e Fried (1987), três noções essenciais passaram a nortear os 

estudos linguísticos: o sistema, a estrutura e a função. 

A tradição “colocava em correspondência palavras e ideias como unidades autônomas 

de análise” (ILARI, 2005, p. 64), Saussure, indo na contramão desse pensamento, apresenta a 

língua como um sistema, numa engrenagem perfeita entre todos os elementos que o 

constituem, num “système ou tout se tient”
18

. Uma “prioridade do todo em relação aos 

elementos que o compõem” ( MARTELOTTA; AREAS (2003, p. 17). 

Tempos depois, sistema perdeu espaço para estrutura. Ora, o uso do termo estrutura 

não é algo que se possa dizer constante quando se procede a uma leitura atenta do Cours de 

linguistique générale. O importante é que com a utilização de estrutura, como lembra Lins 

(2009a, p. 66), passou-se a ter a ideia de que, “tendo em vista ser a língua um sistema, nada 

mais justo do que estudar sua estrutura”. A partir desse instante, os procedimentos imbricados 

nas análises de cunho linguístico passaram a focar o caráter interno da linguagem, numa 

preocupação direta para com a maneira como os elementos da língua se estruturam.  

Tal tendência teve sua primeira expressão nos trabalhos do Círculo Linguístico de 

Praga, a partir de 1928. Para Martelotta e Areas (2003), Saussure conseguiu influenciar 

sobremaneira esse Círculo, conquistando para o Estruturalismo partidários entre os estudiosos 

                                                 
18

 “sistema onde tudo se tem” 
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da língua. No entanto, não apenas as ideias de Saussure como diversas outras atuaram 

colaborativamente sobre esse Círculo, conduzindo os teóricos ao “estudo da lógica interna do 

sistema da língua”. O psicólogo alemão Karl Bühler pode ser tomado como um dos que 

trilharam essa via. A análise que realiza da linguagem, sob uma perspectiva funcional, atesta 

uma influência saussureana. 

Bühler (1978) postula a “função” como algo essencial à linguagem e propõe a 

existência de três tipos gerais: (1) a função cognitiva, (2) a função expressiva  e (3) a função 

conativa ou apelativa. A primeira volta-se para “a transmissão de informações factuais”; a 

segunda aponta para “a disposição de ânimo, as atitudes do locutor”; e a restante destina-se a 

influenciar o interlocutor no ato da comunicação. 

Por sua vez, Labov (1987), buscando maior abrangência, distingue três conceitos de 

função, de acordo com algumas linhas de abordagem: (A) a de eficiência comunicativa das 

unidades presentes na estrutura; (B) a das condições de distintividade semântica; e (C) a da 

motivação discursiva da estrutura sentencial. Na verdade, cada uma dessas linhas resulta 

diretamente no apanhado ou numa interpretação que Labov realizou diante das disposições de 

alguns teóricos, portanto cada conceito reporta a um determinado estudioso, como se 

especifica: 

1. O conceito (A) toma-se de Martinet (1962 apud LABOV, 1987) e postula a função 

de unidades linguísticas, através de algumas operações selecionadoras, as quais 

deixam de lado certa quantidade de elementos de uma mesma classe, agindo 

proporcionalmente. Dessa forma, ao se alterar a carga de um elemento, altera-se 

também o número de unidades a que a ele se opõe. Como se vê, consiste numa 

função de caráter interno da língua que designa relações entre formas linguísticas. 

2. O conceito (B) respalda-se em Kiparsky (1971), que considera a função numa 

correspondência direta entre a forma e o significado referencial que esta possui, 

numa evidência de seu caráter semântico. 

3. O conceito (C) para função é o de Halliday (1974) e vislumbra a questão da 

oposição dado versus novo e tema versus rema. No plano da gramática 

polissistêmica de Halliday, a organização informacional configura-se num dos 

sistemas que “relaciona estruturas de uma sentença a estruturas de outra” 

(PEZZATI, 2004, p. 170), portanto observa-se nesse ponto a relação entre forma e 

o contexto em que se assenta. Evidencia-se, assim, de um caráter externo. 

Givón (1979), por sua vez, firmado na estrutura sintática da linguagem, apresenta os 

“princípios comunicativos” que a regem, o “dinamismo comunicativo, o grau de 
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planejamento, o monitoramento face a face, o conhecimento pragmático compartilhado e 

outros parâmetros” (PEZZATI, 2004, p. 170). Labov (1978) abarca todos esses princípios e 

ainda promove a adição de outro: o conceito de competência comunicativa de Hymes (1974), 

em linhas gerais, a descrição de regras destinadas ao uso social da linguagem.  

Importante acréscimo a esse quadro de funções, se dá com as preceptivas assumidas 

por Nichols (1984). Esta estudiosa, após considerar função um “termo polissêmico”, aponta 

como cinco os sentidos pertencentes a tal termo. Na realidade, cada função está relacionada, 

de modo particular e direto, a alguns componentes da gramática, conforme relaciona: (a) 

função/interdependência, (b) função/propósito, (c) função/contexto, (d) função/relação e (e) 

função/significado. 

Na visão de Nichols, os linguistas da Escola de Praga valeram-se de uma variante da 

função, na medida em que deram ênfase à “relação do elemento com o sistema linguístico 

como um todo” (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 19). No entanto o fator que serve para 

caracterizar ou marcar os linguistas dessa Escola reside na percepção teleológica que tinham 

do termo função. Para os partícipes desse grupo, a língua deve ser vista como sistema 

funcional, concebido para uma utilização específica. Lembrando o que afirma Fontaine (1978, 

p. 22), a fundamentação do discurso reside na intenção motivada pelo locutor. 

Registre-se que o postulado de que a língua possui uma função marcou em definitivo o 

estudo da Linguística na medida em que foi incorporando fatores, principalmente 

extralinguísticos nas análises que permite realizar. A língua, nesse entendimento, tende a ser 

vista como “um sistema orientado para uma finalidade”, no caso, a comunicação. Isso 

significa dizer que a língua possui funções. A função pode ser compreendida enquanto tarefa 

que se atribui a um elemento linguístico estrutural com a intenção de atingir uma determinada 

meta no campo da comunicação humana. 

As conjecturas a respeito de função, por autores estruturalistas, de certa forma, 

imprimem a imagem de que esse grupo teórico estava longe de uma possível unificação, pois 

apresentavam particularidades distintas. Foi desse modo que houve uma espécie de divisão, 

alocando os estudiosos em dois polos de investigação da linguagem: o polo formalista e o 

polo funcionalista. 

No primeiro, a língua é tida enquanto objeto autônomo, descontextualizado, 

independente dos usos em situações comunicativas reais. Toma-se por objeto de investigação 

a forma linguística, em seus aspectos internos e parte dos constituintes e das relações 

processadas entre eles, sem observar a correspondência constituinte-significado. Como 
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principais representantes têm-se Bloomfield, Trager, Bloch, Harris, Fries – do estruturalismo 

americano – e, no campo dos modelos gerativistas, Chomsky. 

No polo funcionalista da linguagem, que agrega uma diversidade de escolas e 

tendências opostas às postulações formalistas, a língua é um “objeto maleável, não 

determinístico, um instrumento de interação social cuja estrutura só pode ser explicada 

levando-se em conta a comunicação” (BARRETO, 1999, p. 52). 

A tessitura de um esboço a respeito da sistematização dos principais elementos 

caracterizadores do Funcionalismo se faz mister.  De maneira geral, tal operação importa 

quando em jogo se encontra a necessidade de resumir e apresentar o que essa vertente teórica 

tem de essencial e vantajoso no tratamento da língua, é ao que se propõe o próximo tópico. 

 

6.1.1   Por uma caracterização do Funcionalismo Linguístico 

 

Ocupa-se o Funcionalismo do relacionamento entre a língua e as diversas modalidades 

em que se opera e se manifesta a interação social. Nesse sentido, acena tal corrente para “a 

importância do contexto social” na compreensão da natureza das línguas. Martelotta e Areas 

(2003, p. 19) afirmam que o Funcionalismo apresenta um modelo teórico que põe em 

evidência a função que a forma linguística desempenha no ato comunicativo.  

De modo pontual, no modelo a que fazem menção os autores, a língua é encarada 

como instrumento de comunicação e não deve nem pode ser analisada enquanto “objeto 

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

situações comunicativas, que ajudam a determinar sua estrutura gramatical” (p. 20). 

Mussalim (2001, p. 211), por sua vez, vê a linguagem, no plano funcionalista, como 

um sistema não-autônomo. Pontua que “ela nasce a partir de uma necessidade de 

comunicação entre os membros de uma comunidade”, sujeitando-se “às limitações impostas 

pela capacidade humana de adquirir e processar o conhecimento”. Desse modo, está sempre 

em estado de contínua modificação com o objetivo de buscar atender e “cumprir novas 

necessidades comunicativas” (idem). 

Conforme Dik (1989), o paradigma funcional reúne a capacidade de: (a) evidenciar a          

competência comunicativa; (b) servir diretamente à interação social e à comunicação; (c) 

possibilitar a observação do sistema linguístico, indissociadamente do seu contexto de uso; 

(d) considerar a aquisição da linguagem como algo não inato, com o input de dados 

devidamente estruturados e sem especificação de limites; (e) apontar os universais linguísticos 
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como inerentes ao uso linguístico; e (f) colocar a sintaxe e a semântica subordinadas à 

pragmática. 

De acordo com Dirven e Fried (1987, p. xi), a abordagem funcional expandiu-se 

consideravelmente, de modo que o ponto de vista funcional influenciou e acabou adentrando 

em parte das escolas ou grupos linguísticos europeus, como no caso: 

(a) da Escola de Genebra – levantava a bandeira em defesa da relação existente entre 

o pensamento e sua expressão linguística, além de considerar a associação de fatos 

linguísticos a funções que a elas associavam-se.  Principais representantes: Charles Bally, 

Albert Sechehaye e Henri Frei; 

(b) da Escola de Praga – caracterizava-se pela combinação entre estruturalismo e 

funcionalismo; considerava a estrutura da língua como determinada pelas funções que lhe são 

particulares. Representantes: Vilém Mathesius, Nikolai Trubetskoy, Roman Jakobson, 

Franticek Danes, Ian Firbas, Vachek, entre outros
19

;  

(c) da Escola de Londres – marcada por estudos na linha estrutural linguística. Tem 

como representantes: John Rupert Firth (da tradição etnográfica de Boas-Sapir-Whorf), e 

Halliday (postulou uma teoria mais ampla e sistematizada da estrutura da língua); 

(d) do Grupo da Holanda – firmado na concepção teleológica da linguagem e, em 

linhas gerais, nos processos linguísticos e seus mecanismos. Os principais teóricos nessa 

agremiação eram Reichling e Dik. 

No continente americano, os Estados Unidos alcançaram destaque no processo de 

desenvolvimento dos princípios e estudos funcionalistas, tendo conquistado repercussão e 

marcado muitos estudiosos brasileiros, os quais, influenciados pelo pensamento dessa 

corrente, organizaram diversos grupos de trabalho nas universidades e centros de pesquisa do 

país, sobretudo a partir da década de 70 do século XX. Grupos, como assinala Pezzati (2004, 

p. 167), com seus próprios princípios, o que impossibilita um Funcionalismo teoricamente de 

expressão “monolítica”.  

As equipes americanas continuam firmes, produzindo e atualizando suas coordenadas, 

o que se expressa nos grupos: (a) da Califórnia, do qual fazem parte Talmy Givón, Charles 

Li, Sandra Thompson, Wallace Chafe, Paul Hopper, John DuBois; (b) de Nova Iorque, que 

                                                 
19

 Martinet manteve contato constante com alguns desses estudiosos, “sobretudo com Trubetzkoy, por quem foi 

bastante influenciado” (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 21). Foi Martinet que introduziu o conceito de 

rendimento funcional e reconheceu nas “necessidades humanas de comunicação e expressão” e na tendência dos 

homens à redução mínima de suas atividades físicas e mentais as forças opostas que exercem pressão sobre o 

sistema da língua (FARACO, 2005, p. 159). 
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tem em Van Valin seu maior representante; e  (c) de Berkeley, com Lakoff e Langacker (na 

vertente funcional-cognitiva). 

Na realidade, a linguística norte-americana foi dominada, por muito tempo, por uma 

espécie de tendência formalista, sobretudo com Bloomfield, algo que se mantém ainda na 

linguística gerativa. Com os trabalhos de Thompson, Hopper e Givón, no entanto, passou-se a 

adotar cada vez mais os princípios linguísticos respaldados no uso da língua. Desse modo, a 

sintaxe, em virtude das variações que se processam no discurso, começa a ser observada como 

uma estrutura em contínua mutação. Em suma, 

  

[a] sintaxe tem a forma que tem em razão das estratégias de organização da 

informação empregadas pelos falantes no momento da interação discursiva. Dessa 

maneira, para compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em 

uso, em seus contextos discursivos específicos, pois é nesse espaço que a gramática 

é construída. (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 23-24) 

 

Pontue-se que o funcionalismo norte-americano ganha impulso a partir de duas obras 

de grande importância, tanto para a fundação dessa escola como conjunto de ideias, quanto 

também para a sua firmação no cenário linguístico mundial: 

(a) The origins of syntax in discourse: a case study of Tok Pisin relatives, de Sankoff 

e Brown (1976), em que essas autoras abordam no Tok pisin – língua de origem 

pidgin de Papua-Nova Guiné, ilha próxima à Austrália – as motivações 

discursivas responsáveis pelas estruturas sintáticas de relativização nessa língua; 

(b) From discourse to syntax: grammar as a processing strategy, de Givón (1979), 

em que afirma ser a sintaxe determinada por sua própria função. 

No caso do Brasil, seguindo o que aponta Neves (1999), os pioneiros da corrente 

funcionalista são Evanildo Bechara, Rafael Hoyos-Andrade e Ataliba de Castilho, entre 

outros. Merecem destaque, ainda, estudiosos pertencentes a grupos de pesquisas diversos, 

entre os quais os filiados ao Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, na UFRJ, que tem, 

entre outros, Maria Cecília de Magalhães Mollica e Anthony Julius Naro como 

representantes; ao grupo Discurso & gramática, na UFF, que durante muito tempo esteve sob 

a tutela de Mário Eduardo Toscano Martelotta, mas que em virtude de seu falecimento foi 

assumido pela professora Maria Maura da Conceição Cezário; o Grupo de Sintaxe I do 

Projeto de gramática do português falado, coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho – 

centrado na abordagem do fenômeno linguístico, tomando os três módulos que constituem, na 

visão desse teórico, uma língua – a Gramática, a Semântica e o Discurso – e agrupa 

pesquisadores da UNICAMP, UNESP, USP e UFRJ, entre os quais Rodolfo Ilari e Maria 
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Helena de Moura Neves; e o Projeto Espaços Mentais e Gramaticalização, na UFJF, 

coordenado por Margarida Salomão. 

Destaca-se, entre os pesquisadores desses grupos, a figura de Castilho, pelo esforço, 

conforme Ilari (2010, p. 27), em ter criado e sustentado “com a determinação dos 

visionários”, boa parte dos “projetos coletivos de grande envergadura” no país. Para isso, 

recrutou ao longo de todo o território nacional “os nomes mais representativos das novas 

áreas de estudo que iam se configurando e criando no interior desses projetos um ambiente de 

trabalho saudável e estimulante” (idem). O funcionalismo de Castilho, ressalta ainda Ilari,  

 

reivindica como fundamento uma concepção de ciência bem mais complexa do que 

a dos grandes funcionalistas da segunda metade do século XX: aqueles autores se 

enquadravam na concepção de ciência conhecida como ‘clássica’, que busca para 

seus objetos de estudo representações estáticas; ao contrário, Ataliba Castilho 

assume [...] a concepção de ciência conhecida como ‘ciência do caos’ ou ‘ciência 

dos sistemas complexos’. Desenvolvida por filósofos-cientistas como Gleick, essa 

filosofia impulsionou os avanços mais recentes das ciências sociais e biológicas, e 

revelou-se adequada para tratar de sistemas cujos componentes são dinâmicos e têm 

um comportamento altamente irregular ou parcialmente imprevisível. Para Ataliba 

Castilho, a linguagem é precisamente isso: um sistema complexo, processual por 

natureza, dinâmico e até certo ponto imprevisível. (ILARI, 2010, p. 28) 

 

Consciente dessa imprevisibilidade que a língua apresenta e sob a qual se manifesta, 

Castilho (2010) tem refletido e ajudado bastante na incrementação das pesquisas e no 

direcionar do próprio pensamento funcionalista, sem a negação da validade e dos contributos 

de todo o percurso das teorias anteriormente existentes na seara linguística. Sua postura diante 

das bases do formalismo, reconhecendo-as como importantes no que se refere aos “avanços 

conseguidos nos domínios do Discurso e da Semântica”, não o fazem colocar de lado o 

funcionalismo; ao contrário, o coaduna com as demais áreas, com o próprio formalismo, por 

exemplo, enriquecendo-o e expandindo fronteiras, conquistando  novos espaços.  

O “estreitamento”, por exemplo, entre funcionalismo e formalismo (CASTILHO, 

2006, p. 7) incrementou as atividades desenvolvidas no âmbito da Linguística Cognitiva. Esta 

Linguística, muito estudada por pesquisadores norte-americanos, preconiza que a significação 

fundamenta-se no fato de que as palavras e as frases assumem seus significados no contexto. 

A probabilidade é de que ela ganhe ainda mais poder de ação e conquiste o gosto apurado dos 

pesquisadores, assumindo papel decisivo nas análises linguísticas por eles encetadas. 

Castilho (1993, 2007) já havia percebido que o encontro entre Linguística Textual e 

Linguística Funcional era produtivo e muita abrangência conquistaria. Atualmente, a 

Linguística Cognitiva, ao lado da Linguística Funcional, tem despontado e pode ser vista 

como um dos grandes espaços de investigação científica que muito promete quanto à análise e 
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interpretação dos fenômenos da linguagem. Os trabalhos de Ronald Langacker e George 

Lakoff, nesse campo, podem ser considerados essenciais, sobretudo quando vista a caminhada 

que a gramática cognitiva revela ter em direção ao pólo funcional (DIRVEN; FRIED, 1987). 

 

6.1.2    Surgimento e definição conceitual do Funcionalismo 

 

À Escola Linguística de Praga, que se desenvolveu entre as duas guerras mundiais, 

deve-se o conceito original de Funcionalismo na Linguística. No entanto o Funcionalismo tem 

suas raízes em momento bem anterior ao da firmação da referida escola. O modelo 

funcionalista, em verdade, é tão antigo quanto o paradigma formal. O funcionalismo moderno 

tem suas inspirações na concepção de linguistas anteriores a Saussure, como Whitney, Von 

der Gabelentz e Hermam Paul, principais nomes da escola neogramática no final do século 

XIX.  

Esses autores consideravam em seus trabalhos uma série de fenômenos sincrônicos e 

diacrônicos, além do reconhecimento da importância de a descrição linguística ser pautada em 

parâmetros psicológicos, cognitivos e funcionais. No palco da tradição antropológica 

americana, se tinha em estágio bem desenvolvido o trabalho do funcionalista (1921) e de seus 

seguidores. Outro ponto de vista funcionalista delineado pode ser identificado na teoria 

tagmêmica de Pike (1967), nos estudos de fundamento etnográfico de Hymes (1972) – teórico 

que responde pelo conceito de “competência comunicativa”–, na tradição britânica de Firth 

(1957) e Halliday (1964, 1974, 1994), entre outros. 

Em verdade, de todos os trabalhos orientados na vertente funcionalista da linguagem, 

os mais significativos, e aqui valem ser mencionados, em virtude de serem eles os 

responsáveis pelo desenvolvimento da teoria funcionalista, encontram-se assentados nas 

concepções do grupo de estudiosos da Escola Linguística de Praga, cujos trabalhos datam de 

anos anteriores a 1930. 

Convém aqui um rápido delineamento para uma compreensão mais plena das ideias 

que culminaram na firmação das raízes e na constituição da definição da corrente 

funcionalista. É preciso lembrar que os aspectos mais representativos da perspectiva funcional 

localizam-se nas concepções formuladas por essa escola.  

Nessa linha, não se pode deixar de mencionar como parte importante no calendário de 

fundação do modelo funcionalista de estudo o ano de 1929. Ele consiste num marco para esta 

vertente teórica, pois corresponde ao momento em que um conjunto de nove teses foram 

publicadas em língua francesa. Esses trabalhos foram reunidos no chamado Travaux du Circle 
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Linguistique de Praga. Três delas destacavam os problemas linguísticos gerais e as outras seis 

abordavam questões relacionadas às línguas eslavas.  

Teórico de atuação destacada na redação das teses, Roman Jakobson defendeu a 

primeira, escrita em 1927, na qual afirmava ser a língua uma reunião de signos constituídos de 

forma e função. Foi pioneiro ao chamar a atenção para a função da comunicação. Para 

Jakobson, a língua se realizaria na interação verbal e tudo em relação à linguagem deveria ser 

discutido tendo como ponto de partida a comunicação. No entanto, por muito tempo, sua tese 

permaneceu esquecida, o que se justifica no fato de a escola ser de formação estruturalista e 

não ter aceitado, portanto, o ponto de vista novo que lhe apresentava aquele estudioso. Isso 

perdurou até 1946, quando, então, Martinet, numa crítica às disposições saussurianas, 

condena a questão da sincronia estática, propondo uma sincronia dinâmica, e assume que a 

língua se encontra em mutação constante. Com Martinet, o Funcionalismo toma impulso e 

forma, começando a se desenvolver acentuadamente. 

Nesse esteio, foram decisivas as ideias do psicólogo Karl Bühler para a ampliação das 

reflexões funcionalistas sobre a língua. Até mesmo Jakobson desenvolveu as funções da 

linguagem como elementos da comunicação – emissor, receptor, código, canal, mensagem e 

contexto – a partir da retomada das três funções de Bühler – representação, exteriorização 

psíquica e apelativa – que se destinavam ao estudo do pensamento. 

Por sua vez, também Halliday (1974) apresenta três funções da linguagem – o que 

chamou de “metafunções” – tomadas por diversos pesquisadores ainda hoje: a função 

ideacional, da expressão do conteúdo; a função interpessoal, da expressão dos pensamentos e 

atitudes do falante (NEVES, 2004, p. 13-14); e a função textual, da produção do texto, da 

organização operacional interna da frase e da relação entre as frases, “é a função que permite 

a estruturação de textos de modo pertinente ao contexto” (FÁVERO; KOCH, 2007, p. 39). 

Há ainda a presença de Wilhem Mathesius, que deixou marcas impressas na Escola de 

Praga, influenciando-a sobremaneira. Esse estudioso desenvolveu a Perspectiva Funcional da 

Sentença, que se configura na análise e na crítica consistentes ao estruturalismo saussuriano. 

Mathesius foi veemente na tomada de postura contra o fato de o estruturalismo reduzir o 

processo de interpretação à discriminação dos signos, que são transmitidos na comunicação, 

nada abordando sobre aquilo que se processa no momento em que a interpretação é realizada. 

Como saída para superar esse limite imposto pelo estruturalismo, Mathesius propõe 

uma concepção dinâmica da comunicação, considerando que os procedimentos comunicativos 

afetam “dinamicamente nossos conhecimentos e nossa consciência das situações” (ILARI, 

2005, p. 69).  
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Têm assento as ideias de Mathesius na concepção estrutural da sintaxe – descrição da 

sentença em níveis diversos –, desenvolvida a partir dos trabalhos de Danes, Firbas e 

Halliday, em que cada nível pode ser mapeado de modo não-marcado – quando o sujeito 

gramatical, o agente e o tema coincidem num enunciado – e marcado – quando o 

mapeamento falha. 

Além de ter ficado conhecida como portadora de um estruturalismo notadamente 

funcional, a Escola de Praga disseminou, ao mesmo tempo, a ideia de língua como um 

sistema funcional, no qual vigoram, paralelamente, estrutura e função. 

Para Ivir (1987, p. 471 apud NEVES, 2004, p. 17), os termos “funcionalismo” e 

“abordagem funcional” transpassaram os limites da própria Escola de Praga, caindo no gosto 

terminológico dos diversos campos do conhecimento, variando conforme os objetos, as 

análises, os métodos, objetivos e as argumentações, ou mesmo com os fins a que se ligam, a 

que servem ou a que se prestam. Desse modo, diversas abordagens funcionalistas surgiram, 

tomando o funcionalismo corpo e vida própria tanto na Linguística quanto nas outras esferas 

da ciência e do pensamento humanos. 

Em termos de conceito, a definição original e mais delineada do Funcionalismo, na 

percepção de teóricos como Neves (2004), Ilari (1992, 2005) e Castilho (2007), está na Escola 

de Praga. Nela, a língua tende a ser percebida como um sistema organizado, composto dos 

mecanismos necessários à prestação de uma determinada finalidade, um “sistema de 

sistemas”, em que cada subsistema compreende uma função. 

A vertente funcionalista dispõe a linguagem a serviço da tarefa de transmissão de 

experiências, através de manifestações perceptíveis e passíveis de análise, contemplando as 

unidades linguísticas “correspondentes a um elemento da experiência a que se pretende 

transmitir” (BARRETO, 1999, p. 56). 

A definição apresentada por Neves (2006, p. 17) parece sintetizar bem essa situação.  

Considera a autora que o funcionalismo deve ser visto como uma corrente teórica que se 

“ocupa das funções dos meios linguísticos de expressão”. A autora fundamenta sua definição, 

sobretudo, em Halliday (1994, p. xiii), que, no livro An Introduction to Functional Grammar, 

já via a linguagem enquanto funcional, em sua realização, no sentido de análise de como a 

língua se realiza no uso pelo falante. 

A estrutura linguística, nesse direcionamento, corresponde a um conjunto de diferentes 

funções e estas, por sua vez, compreendem os modos de significação que se processam nos 

enunciados, atuando como fios condutores que levam ao estabelecimento eficiente da 

comunicação entre os usuários de uma língua. Numa interpretação de Neves (2006, p. 18), 
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funcional deve ser entendido como a “comunicação em si, a própria organização interna da 

linguagem”.  

O funcionalismo empreende, conforme sinalizam Martelotta e Areas (2003, p. 26-27), 

“novo relevo” ao discurso do falante, na proporção em que começa a entendê-lo enquanto um 

“nível gerador do sistema linguístico”.  

A partir de todo esse painel, abordar a linguagem funcionalmente significa não apenas 

investigar como a língua é e como tem sido utilizada pelos usuários/falantes, quais os modos, 

o comportamento, a maneira como dela se valem, mas, principalmente, voltar-se para as 

intenções, para a perscrutação de a quais mecanismos da língua se mais recorre, e qual deles 

são contemplados no alcance/realização dessas finalidades (GIVÓN, 1995, p. 2). 

 

6.1.3   Principais modelos funcionalistas 

 

A partir da exposição anterior, percebe-se a grande dificuldade em se apontar o 

funcionalismo como uma “teoria monolítica”, portanto única ou comum, compartilhada por 

todos aqueles que pertencem ou simpatizam com a corrente funcionalista. O termo 

Funcionalismo pode e deve ser visto pela perspectiva da abrangência. Na realidade, ele tem 

servido para determinar uma série de modalidades de investigação da língua, podendo-se 

afirmar que engloba um conjunto de vertentes, uma significativa concentração de modelos 

teóricos ligados por uma base comum. Em virtude das “várias modalidades de descrição 

linguística e de aplicação pedagógica ao estudo e ensino de línguas” (BECHARA, 1991), tem 

sido tarefa “impossível” definir, a contento, o funcionalismo. 

Muitos foram os que tentaram tal empreitada. Se não o conseguiram, pelo menos 

fornecem, em maior ou menor grau, uma esquematização pedagógica para a questão.  Na 

linha da identificação, Nichols (1984), por exemplo, apresenta três tipos de funcionalismo: (a) 

o conservador – mostra o formalismo e o estruturalismo como correntes linguísticas 

inadequadas; (b) o moderado – aponta a inadequação existente entre formalismo e 

estruturalismo e empreende uma análise funcional da estrutura; e (c) o extremado – prega a 

negação da estrutura enquanto estrutura em sua realidade e elimina as restrições sintáticas por 

considerar as regras dependentes das funções. 

O estudioso Van Valin (1990) também dá a sua contribuição e assevera que, como 

representação expressiva do funcionalismo conservador, se tem destacadamente a sintaxe 

funcional de Susumo Kuno, que apenas acrescenta um componente adicional ao formalismo. 

Dik, Halliday, Givón e mesmo Van Valin comungam do funcionalismo moderado, ao passo 
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que Sandra Thompson, Paul Hopper e Erica Garcia são de funcionalismo extremado (NEVES, 

2004, p. 56-57). 

Garcia (1979), considerado extremado em suas postulações, considerou a sentença 

como base insatisfatória para se traçar qualquer tipo de análise; abordou, ainda, as relações 

entre forma e função considerando-as como dependentes de uma teoria de estruturação 

gramatical. Para essa autora, existem na estrutura sentencial alguns aspectos tidos como 

arbitrários e outros que resultam de fenômenos gerais do plano do discurso. 

Neves (2004, p. 58) explana sobre as propostas de Michael A. K. Halliday (1974, 

1994) e de Simon Dik (1997). Como para o presente trabalho, acredita-se no valor e na 

importância das preceptivas desses dois teóricos, tomados, sobretudo, na tessitura das análises 

e interpretação dos dados, pois ambos, assim como Givón (1991, 1995), também aqui 

contemplado, abordam ou discutem aspectos relacionados aos pronomes demonstrativos, 

propõe-se uma apresentação das ideias centrais desses três estudiosos no tocante às operações 

de determinação.  

Como se pode observar, não se firma este trabalho no modelo disponibilizado por um 

único teórico, mas na comunhão de três – Halliday (1974, 1994), Givón (1991, 1995) e Dik 

(1997) –, em virtude da abertura maior que, assim, pretende-se dar tanto nas análises quanto 

na interpretação dos dados. Outro ponto importante é que a opção por esses autores segue a 

perspectiva funcionalista do Círculo Linguístico de Praga, nas disposições do interesse 

comum que têm, não apenas pelo processo de determinação (seja com artigos definidos e 

indefinidos, seja com pronomes demonstrativos), mas por marcarem a dinâmica do dado/ 

novo, sobretudo quando levam em conta o funcionamento das operações de referenciação, nas 

formas como os demonstrativos atuam nas relações que têm com seus referentes e na 

manutenção que, dessa maneira, acabam promovendo, na progressão temática e na firmação 

da coerência e da coesão textuais. 

Uma das maiores preocupações desses três teóricos volta-se também para a função 

como significado, para as consequências das relações entre formas linguísticas. Nesse ponto, 

presentificam-se as orientações metodológicas de Halliday (1994) e também os parâmetros de 

Dik (1997) e de Givón (1995). De Halliday (1994), valoriza-se, principalmente, a questão das 

opções e da inserção dos demonstrativos num tipo de coesão textual que é a referência; o 

comportamento do demonstrativo a depender do contexto particular em que esteja inserido. 

De Dik (1997), vale, especialmente, a lição de que o papel a que servem as expressões 

linguísticas pode explicar suas propriedades e seu funcionamento. Quanto a Givón (1995), 

interessa, sobretudo, o fato de considerar em seus estudos sempre a relação falante, ouvinte e 
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contexto discursivo em que se inserem, além das escolhas de determinados itens gramaticais 

que nessa relação fazem para produzir os enunciados. 

Por ora, apresentam-se os três teóricos mencionados, seguidos de uma exposição de 

seus principais posicionamentos. Quanto à questão da contemplação da referência, das 

relações dêiticas e fóricas, prefere-se tratá-las mais adiante. 

 

6.1.3.1 Halliday e uma proposta de modelo funcional 

 

Discípulo do linguista britânico John R. Firth, Michael Halliday tomou e desenvolveu 

amplamente as ideias de seu professor e de outros teóricos. Assim, apesar de ter considerado/ 

abarcado as disposições de Firth – que empreendeu estudos “que podem ser descritos 

apropriadamente como da linguística estrutural” (WEEDWOOD, 2005, p.129) –, de 

Malinowski – que desenvolveu um funcionalismo com base nos mecanismos etnográficos – e  

do contextualismo –incorporando ainda valores e disposições da linguística firthiana, da 

tradição etnográfica de Boas-Sapir-Whorf e do funcionalismo da Escola de Praga –, Halliday 

se destacou pelo fato de ter construído sua teoria com com uma identidade particular/própria. 

Dessa forma, inicia seus estudos no plano da linguagem, a partir da década de 1960, 

instituindo uma nova abordagem da análise gramatical, denominada por ele de Scale-and-

Categories Grammar. Halliday construiu um corpo de teoria articulado e ambicioso, 

conhecido como Systemic Linguistics – Linguística Sistêmica. 

Sob a perspectiva de Halliday, a Linguística Sistêmica constitui uma abordagem da 

língua nos moldes funcionalistas, considerada por muitos estudiosos, entre os quais Castilho 

(2010), como uma das visões funcionalistas mais desenvolvidas. Em linhas gerais,  procura de 

modo integrado combinar numa única descrição linguística, todo o rol de informações mais 

estritamente estruturais com fatores abertamente sociais. Como outras concepções 

funcionalistas, a Linguística Sistêmica se interessa a fundo pelos propósitos do uso 

linguístico. 

O modelo de Halliday (1961) opõe-se ao da linguística sistêmico-formal, de Saussure 

e seus seguidores. Na visão de Neves (2004, p. 59), Halliday “se enquadra numa gramática 

sistêmica que se interpreta metafuncionalmente”, uma gramática que toma cada forma das 

estruturas sistêmicas, associando-as a um tipo de constituinte funcional (HALLIDAY, 1974, 

p. 37). 

A teoria sistêmica, conforme Castilho (2010, p. 81), considera a língua como um 

sistema não perfeitamente definido, não podendo ser igualada ao conjunto de “todas as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/J._R._Firth
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
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sentenças gramaticais”.  Sob essa condição, a língua é uma fonte sistemática da significação. 

Ainda na interpretação de Castilho, o intercâmbio de sentidos através da língua é constante 

entre as pessoas, por isso não se pode definir a língua pela “constituência” que ela possui. 

Essa característica “é vista pela teoria sistêmica como uma pequena parte do quadro geral, 

apesar de sua importância” (idem). Castilho também exemplifica essas pontuações, refletindo 

sobre a frase “João jogou a bola”. Nesta, se tem a um só tempo três pontos a serem 

considerados, aponta esse autor: (i) a estrutura agente-processo-alvo; (ii) uma mensagem que 

agrega informação nova e informação dada; e (iii) um tema e um rema. 

A teoria de Halliday (1964) encontra-se distribuída sob dois prismas categoricamente 

indicados: a cadeia e a escolha. No primeiro a correspondência é com o sintagma no segundo, 

é com o paradigma. Refletindo sobre estes pontos, Hudson (1986, p. 809) chega à conclusão 

de que duas categorias prevalecem numa gramática sistêmica: os traços e as funções. Em 

essência, os traços são paradigmáticos e configuram-se nas relações entre os itens da língua; 

as funções, por sua vez, são sintagmáticas. No plano sistemático, os usuários da língua 

realizam uma série de “escolhas” e estas respondem pela produção do significado. À 

gramática cabe, então, a disponibilização organizada de conjuntos de opções. Fato importante: 

os usuários/falantes podem realizar as escolhas, consciente ou até mesmo inconscientemente 

(HALLIDAY, 1974, p. 365-366). 

As redes sistêmicas atuam na codificação dos diferentes significados, atrelando-se às 

diversas funções da linguagem. Dessa forma, é possível que os componentes funcionais 

codificados, por mais complexos que sejam e embora comportem um fluxo volumoso de usos, 

podem ser agrupados nas três macrofunções – aqui já mencionadas e que se retomam a título 

de melhor caracterização – propostas por Halliday (1974): a ideacional, com foco “nos 

processos do mundo exterior e nos processos mentais, materiais e abstratos de todo tipo” 

(PEZZATI, 2004, p. 180); a interpessoal, que possibilita ao falante/usuário da língua 

participar ativamente do processo comunicativo, sobretudo nas situações de fala, com a 

expressão das impressões pessoais/juízos de valor; e a textual, que transporta na sentença a 

mensagem, promove a produção textual por parte do usuário/falante. 

Considera Halliday (1974), também, no conjunto dos elementos funcionais atuantes na 

criação e manutenção do significado na oração, o modo e a transitividade, podendo se incluir 

ainda outro conjunto, o do status. Pezzati (2004, p. 180) associa o modo ao componente 

interpessoal – postulado por Halliday –, que diz respeito aos papéis e atitudes dos falantes 

(gramática das funções da fala). A transitividade compreende os participantes e as 

circunstâncias da oração em que se encontram (gramática dos processos), formam o 
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componente experiencial. Quanto ao status, consiste nas partes da oração, suas 

particularidades, enquanto unidades de comunicação.  

Segundo Pezzati, o status é o componente textual que se mostra explicitamente como 

um conjunto distinto de opções, funcionalmente determinado na gramática subjacente de 

sentença e que inclui: (a) relações de pressuposição: verbal – entre e dentro de sentenças – e 

situacional; (b) relações estruturais (PFS): nas unidades sintáticas – sentenças, oração e 

sintagma – e nas unidades comunicativas – estrutura informacional.  

Nesse sentido, as relações de estrutura informacional envolvem as noções de dado e 

novo, abarcam a noção de empacotamento dos nomes em Chafe (1976), as categorias do 

modelo discursivo em Prince (1981) e as noções de referência e foricidade no funcionalismo 

em Castilho (1993, 1996) e Neves (2000, 2004). 

Halliday (1974) delineia a noção de que, na vertente funcionalista, as estruturas das 

expressões linguísticas estão relacionadas e a serviço das funções por ele propostas. Tais 

funções não apenas respondem pela organização do plano discursivo como ainda pela 

significação na sentença. 

Numa síntese elaborada por Pezzati (2004, p. 198), a produção das expressões 

linguísticas através da linguagem, na interação social, depende de fatores como: a intenção do 

falante; a informação pragmática que o falante possui; a antecipação que o falante faz da 

interpretação do ouvinte, com base na informação pragmática que o falante acredita estar 

disponível ao ouvinte. 

A interpretação do ouvinte, por sua vez, vai depender diretamente também de alguns 

fatores tomados como essenciais a essa proposta de Halliday (1994): o caso da própria 

expressão linguística; a informação pragmática que possui; e a hipótese da pressuposição do 

ouvinte sobre a intenção comunicativa do falante. 

É imprescindível destacar que a teoria sistêmica, além de assumir posição não 

generalista, no que compreende as categorias linguísticas, não defende a universalidade de 

categorias como traços, casos fonológicos, entre outros, como interpreta Castilho (2010, p. 

82). Para este estudioso, a intenção da teoria de Halliday (1994) é também evidenciar que 

“são as diferenças entre as línguas que devem ser entendidas e investigadas”. Nessa teoria, o 

significado merece consideração, ele “resulta da relação entre o sistema e o entorno” 

(CASTILHO, 2010, p. 82), o que serve para colocar em evidência que essa teoria é, em sua 

essência, contextual. 

A teoria sistêmica também coloca a língua como algo funcionalmente variável em que 

qualquer texto pertence a um ou outro registro, seja este fonológico, seja morfológico.  
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Halliday considera o texto, nessa direção, como a unidade maior de funcionamento da língua, 

o local onde se instalam e se processam os significados. É de responsabilidade do sistema 

semântico a organização e o ordenamento dos demais sistemas de que a língua se compõe, a 

fim de promover nos níveis do sintagma, da sentença e do texto a multiplicidade dos itens 

linguísticos, por isso o rótulo de teoria sistêmica. 

Tomando todo esse conjunto de informações, percebe-se no modelo de Halliday o 

cuidado com a elaboração, primeiramente da maneira como esse autor aborda a “diversidade 

de noções” e, segundo, do modo como encadeia a relação entre o significado e a sua 

codificação. Por fim, a teoria sistêmica ainda contempla a relação entre “linguagem, situação 

e cultura”, evidenciando a preocupação de Halliday com os contextos e situações/condições 

em que se dá ou se manifesta a produção dos enunciados, portanto a língua em seu efetivo 

uso. 

 

6.1.3.2  O pensamento funcionalista de Givón:  Linguística Cognitiva e Teoria dos Protótipos 

 

Bastante influenciado pela semântica gerativista, da qual é um dos maiores 

representantes, e, ao lado de outros estudiosos, fundador da Gramática Funcional e de sua 

vertente norte-americana, da qual é um dos principais nomes, o linguista e educador Talmy 

Givón, célebre pelo aforismo "a morfologia de hoje é a sintaxe de ontem", é dono de uma 

obra considerada por Votre e Oliveira (1997, p. 01) exemplar, pelo refinamento e foco 

perspicaz que destina à abordagem funcional.  

Para se ter uma noção disso, basta tomar o livro Funcionalismo e Gramática, 

publicado por Givón em 1995. Fruto do grande “amadurecimento teórico e da revisão das 

metas do funcionalismo norte-americano”, esta obra leva em conta os avanços da ciência 

linguística, principalmente os advindos da psicologia cognitiva e da neurociência, bastante 

recorrentes hoje em função do auge que a Linguística Cognitiva tem conquistado. 

Em linhas gerais, Funcionalismo e Gramática se apresenta como um grande desafio 

para os funcionalistas. O tom seguro e a riqueza argumental com que aborda determinados 

fenômenos linguísticos têm servido de modelo e impulsionado muitos outros pesquisadores a 

analisarem seus objetos seguindo o protocolo funcionalista que engendra. Também os tem 

desafiado na busca por definições “não-circulares” e a incorporarem os resultados da corrente 

cognitivista funcional. 

Além de apresentar uma verdadeira revisão dos planos e do próprio histórico do 

Funcionalismo, na referida obra, Givón, sem perder de vista os objetivos e as metas dessa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_funcional
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vertente de estudo, ainda consegue deslindar sobre pontos essenciais para a compreensão de 

fenômenos linguísticos nessa vertente. Dessa forma, ganha destaque, pela amplitude, 

profundidade e poder de reflexão, o tratamento das abordagens teóricas, empíricas, 

metodológicas e interdisciplinares dos paradigmas funcionais e os da Linguística Cognitiva. 

Entre os inúmeros pontos de sua obra, destacam-se ainda: resgata as linhas gerais da 

história da corrente funcionalista – os antecedentes, o legado estruturalista e da semântica 

gerativista e os pressupostos básicos do funcionalismo; trata de questões relativas à cognição 

e à neurociência, sem incorrer em tautologias e demais circularidades de significado; 

relativiza a extensão e a generalização dos universais linguísticos, com a diversidade 

tipológica destes; desconstrói as falácias devidas à metodologia utilizada pelo funcionalismo, 

no tratamento fechado que se tem dado em relação à função-forma. Neste ponto, Givón 

aparece como propositor de uma política de “rejeição ao autoritarismo estrito das correntes 

linguísticas e a adoção da diversidade teórica e metodológica” (VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 

2).  

Givón (1995) elabora ainda, e aqui particularmente interessa, uma síntese das ideias do 

funcionalismo quanto às marcas dos referentes nominais, a saber: topicalidade, definitude, 

status anafórico, individuação e papel de caso. Também discorre sobre as modalidades 

verbais, aprofundando-se na análise das categorias de modalidade, perfectividade e 

relevância. Esse teórico está preocupado em buscar novas alternativas de interpretação da 

estrutura numa abordagem capaz de atender às necessidades de abordagem e exame dela. 

Quanto à proposta do isomorfismo entre marcação sintática e semântica, é mantida por 

Givón na referida obra, que traz também em aberto questões relacionadas aos critérios de 

definição para transparência, opacidade e iconicidade; além de não fornecer respostas a alguns 

dos questionamentos no terreno da realidade sobre a gramática e as possíveis marcas dos dois 

princípios na complementação verbal do português, segundo apresenta: a) na cláusula 

subordinada, além de ordem, presença de sujeito, quais outras marcas apareceriam? b) na 

relação entre as cláusulas, além de conectivo e justaposição, quais seriam as outras marcas? c) 

na cláusula principal, de que maneira se mostra concentrada a morfologia da 

complementação?  

De acordo com o pensamento de Votre e Oliveira, Givón (1995) 

 

enfatiza o teste de dissociação semântica, o critério do aglomerado prototípico para 

definir categorias e relações e as propriedades de comportamento, de controle, de 

sujeitos e objetos. Através dos processos gramaticais básicos (promoção a objeto 

direto, detransitivização, complementação, causativização, nominalização, 

relativização, alçamento e vários tipos de referência), o teste de dissociação 
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semântica verifica quantas são as funções desempenhadas por uma mesma estrutura 

gramatical, e fornece evidência para a hipótese segundo a qual sujeito e objeto são 

conceitos gramaticais e não semânticos. A abordagem prototípica favorece a visão 

de sujeito como um conceito derivado de um aglomerado de traços, entre os quais 

prevalecem: existência independente, indispensabilidade, referência absoluta, 

pressuposta ou persistente, definitude, topicalidade e agentividade. Desses traços, 

Givón privilegia topicalidade. (VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 05) 

 

Outro aspecto fundamental das proposições de Givón (1995) reside em demonstrar 

que as relações gramaticais, na verdade, não atuam na formação de categorias discretas, sendo 

antes caracterizadas por indeterminação e por gradação. Desse modo, as propriedades que se 

mostram como universais “são variáveis tanto no interior de uma língua como entre línguas” 

(idem). 

Ao abordar os equívocos que imperam na análise função-forma estrita, Givón, apoiado 

em estudos de ordenação vocabular nas línguas mandarim e tagalog, procura mostrar que a 

“ordem sequencial do nível micro (cláusula) encontra-se diretamente condicionada às relações 

funcionais do nível macro (texto)” (VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 6). Ou seja, a ordem 

vocabular depende de questões mais amplas, como a topicalização, a anáfora (memória), a 

catáfora (atenção) e a coerência temática. Dessa forma, na ótica de Votre e Oliveira,  

 

Givón (1995) propõe que a análise funcional do uso gramatical no texto deve ser 

resultante de uma complexa associação de um para vários: a mesma forma 

(elemento visível na continuidade textual) a desempenhar múltiplas funções 

(entidades teórico-cognitivas invisíveis). E ainda [...] a utilização da DR (distância 

referencial) como medida anafórica de continuidade tópica para o estudo 

translinguístico da condução tópica. Embora a considere não totalmente confiável, a 

DR é apontada como saída para que se evite o reducionismo distribucional e 

cognitivo característicos dos estudos funcionalistas na esfera textual. (VOTRE; 

OLIVEIRA, 1997, p. 6-7) 

 

No mesmo caminho que já vinha trilhando, da perspectiva funcionalista orientada na 

direção forma-função, partindo do nível do texto para chegar ao nível da mente, Givón (1995) 

aborda a complexidade metodológica e teórica existentes no terreno de estudo da coerência 

textual. Por isso, “contrariando a ortodoxia inicial”, sugere “o estabelecimento da relação 

entre as estruturas textuais (visíveis) e seus processos cognitivos motivadores (invisíveis)” 

(VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 6).  

Focando alguns dos pontos centrais da coerência textual, Givón (1995) privilegia três 

abordagens:  

1. a complexidade componencial, em que trata da coerência enquanto memória 

episódica e encara o texto como epifenômeno, ou seja, como um corpo dotado por 
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“estruturas hierárquicas e sequenciais, contínuas e descontínuas, anafóricas e 

catafóricas” (VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 7);  

2. a relação existente entre conhecimento x gramática, na qual estabelece um paralelo 

entre dois canais que se ativam de modo simultâneo, durante a compreensão 

textual, com específicas propriedades estruturais, funcionais e cognitivas: a 

informação lexical (modelos pré-gramaticais infantis, pidgins e afasias 

agramaticais) e a informação gramatical (nesta as estruturas convencionais 

sintáticas, morfológicas e os padrões entonacionais);   

3. o conjunto de aspectos local e global da articulação da coerência, em que se 

analisam questões de natureza discursiva, gramatical e vocabular no nível global e 

local de análise.  

Givón (1995) propõe o modelo híbrido léxico-gramática. Adentra esse autor no estudo 

dos mecanismos espaciais, temporais e temáticos da coerência; perscruta o nível vocabular e 

gramatical, nos aspectos micro e macro estruturais. Vê, sob esse prisma, a coerência enquanto  

 

mecanismo que se processa na mente, tomando-se como objeto de observação, os 

chamados referentes nominais, das cláusulas tópicas e dos processos anafóricos e 

catafóricos na construção e na condução das estratégias perceptíveis (formais) e 

imperceptíveis (funcionais) de coerência textual. (VOTRE; OLIVEIRA, 1997, p. 6) 

 

A proposta de Givón (1991) funda-se na relação entre cognição e gramática. A 

“solução híbrida” a qual propõe leva em conta as categorizações elaboradas por Aristóteles – 

categorização clássica, que considera as classes gramaticais como donas de propriedades 

inerentes – e por Wittgenstein –  a categorização  natural (retomada pela Linguística 

Cognitiva),  que preconiza que os elementos das classes gramaticais apresentam graus 

distintos de integração, o que significa dizer que itens de classes diferentes podem 

compartilhar certas particularidades/ características. 

As duas categorizações em questão são marcadas por “concepções diferentes de tratar 

de um mesmo problema, a categorização linguística” (SOUZA, 2003, p. 80). A falta de um 

consenso entre os estudiosos da linguagem, nesse sentido, evidencia-se no “entendimento da 

relação pensamento, língua e mundo” (idem). 
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6.1.3.2.1 Sobre a Teoria dos Protótipos: alguns esclarecimentos 

 

A “solução híbrida” foi denominada por Givón (1986) de Teoria dos Protótipos. Por 

protótipos entendem-se “os itens de uma determinada categoria que compartilham todos os 

traços ou propriedades dessa categoria” (BARRETO, 1999, p. 65-66). A depender do número 

de traços compartilhados por esses itens, se têm os diferentes tipos de prototipicidade. 

É fundamental para os pressupostos funcionalistas a noção de protótipo, por admitir a 

“existência de vaguidade nos limites entre categorias” (NEVES, 2006, p. 22). O protótipo 

determina a classificação dos membros das categorias linguísticas pelo chamado “grau de 

semelhança” (MOESCHLER, 1993, p. 11), não sendo necessário que as similaridades entre as 

ocorrências sejam devidamente partilhadas por todos os membros de uma dada classe ou 

família. Nas disposições de Neves (2006, p. 22-23), basta que as similaridades se manifestem 

em mais de uma ocorrência. 

Outra possibilidade que se admite de uma relação entre cognição e gramática, além da 

já aferida prototipicidade, encontra-se nas operações de iconicidade, na motivação icônica, na 

consideração de que “a extensão ou a complexidade dos elementos de uma representação 

linguística reflete a extensão ou a complexidade de natureza conceptual” (idem, p. 23).  

As estruturas sintáticas mais integradas, de acordo com tal princípio, refletem maior 

integração no plano conceptual. Givón define os princípios de iconicidade como responsáveis 

pelo governo das correlações de ordem natural entre forma e função. Em sua obra Syntax, 

Givón (1984) busca identificar os princípios gerais da iconicidade na linguagem, partindo do 

pressuposto da não-arbitrariedade entre estrutura e função. Neves (2004) acentua, a partir 

dessa obra, que o “caráter natural e não-arbitrário da relação particular entre uma estrutura e 

uma função é derivado da história particular dessa relação, mais do que de explanações 

funcionais sincrônicas” (p. 106). 

Tece Givón (1995) crítica aos dogmas da linguística estrutural: a arbitrariedade do 

signo linguístico, a idealização relacionada à distinção entre langue e parole e a divisão entre 

sincronia e diacronia. Ora, a refutação de Givón à arbitrariedade do signo reside no fato de 

este autor, ao contrário do que tal princípio preconiza, acreditar numa relação consistente 

entre o significante e seu correlato mental, o significado no seu contexto de uso em que se 

observa “a existência de mecanismos recorrentes, que refletem um processo mais funcional de 

criar rótulos novos para novos referentes”, utilizando-se o falante de sequências já existentes 

na língua, “estendendo o sentido das palavras” (MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 26). 
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No tocante à refutação à distinção saussuriana entre langue e parole, Givón (1995) vê 

o discurso individual, dispensado da atenção dos estruturalistas, como ponto fundamental para 

a geração do sistema linguístico, por sua vez “moldável e em constante transformação” 

(MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 27). A dicotomia sincronia versus diacronia que o 

estruturalismo encara como “eixos separados e não-intercambiáveis” (idem) é vista pelo 

funcionalismo sob uma perspectiva pancrônica, em que se observam “as forças cognitivas e 

comunicativas” (idem, p. 28), que se manifestam de maneira concreta e universal no ato da 

comunicação. 

Utilizando o princípio da iconicidade, consegue-se explicar melhor os aspectos 

relacionados ao plano de extensão da sentença, como a ordenação e a proximidade de seus 

constituintes linguísticos, em consonância com alguns fatores: complexidade semântica, grau 

de informatividade dos referentes no contexto e proximidade semântica entre conceitos”. 

(idem, p. 26). 

Numa reflexão sobre os domínios funcionais da linguagem humana – da semântica 

lexical, da semântica proposicional e da pragmática discursiva –, Givón (1984) aponta o 

domínio da semântica lexical como o de maior arbitrariedade, levando-se em conta a relação 

significado lexical e forma sonora, embora nesse caso entre ambos se mantenha “certo grau de 

iconicidade” (NEVES, 2004, p. 106). 

Registre-se que a iconicidade
20

 admite um paralelismo entre os constituintes da 

estrutura linguística e os constituintes da estrutura da significação (HAIMAN, 1985). Givón 

(1991), num posicionamento mais apurado, afirma que a estrutura se conduz pelos propósitos, 

enquanto que a expressão, pelas funções (NEVES, 2006, p. 23). Esse autor considera a sintaxe 

enquanto ponto de codificação dos domínios da semântica (proposicional) e da pragmática 

(discursiva). 

Diante das considerações esboçadas, se tem uma compreensão mais delineada dos 

pressupostos de Givón, especialmente quanto à prototipicidade e à iconicidade, essenciais, por 

sua vez, para um estudo e interpretação consistentes das perspectivas e aspectos de itens e de 

fenômenos linguísticos no plano da expressão funcional. 

 

 

 

                                                 
20

 Peirce (1940) distingue dois tipos de iconicidade: a imagética – da semelhança sistemática entre o item e seu 

referente, como que num espelho, um refletindo a imagem do outro – e a diagramática – em que não há uma 

semelhança estritamente necessária entre o item e o seu referente, haja vista que a relação entre eles se daria 

através de um “arranjo icônico de signos” (NEVES, 2004, p. 106; MARTELOTTA; AREAS, 2003, p. 31). 
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6.1.3.3   O modelo funcional de Dik 

 

Simon Dik, linguista funcionalista holandês, atuou durante vinte e cinco anos no 

desenvolvimento da teoria da Gramática Funcional. Para tal estudioso, a gramática deve ser 

vista como um instrumento de interação social entre os seres humanos, com o objetivo de 

estabelecer relações comunicativas. Nessa ordem, Dik (1997) dá particular ênfase ao uso, às 

funções comunicativas e ao contexto social da linguagem e nisso difere sobremaneira das 

aproximações puramente formais ao eixo linguístico, como no caso da Gramática Gerativa de 

Chomsky.  

Dik, através do modelo que propôs, encara a linguagem numa perspectiva teleológica. 

Esse autor toma por inspiração a teoria pragmática da Escola de Oxford e o Internacionalismo 

Simbólico de G.H. Mead. No entanto não é tarefa das mais fáceis avaliar a influência dos 

trabalhos e pesquisas de Praga sobre o desenvolvimento das ideias de Dik (1985). De acordo 

com a interpretação de Neves (2006, p. 19), Dik (1997) se centra na interação verbal dos 

usuários da língua, numa preocupação com o papel que a expressão linguística exerce na 

comunicação, provendo de modo formalizado e generalizante a gramática. 

Afirma Dik (1989, p. 1), com a adoção do posicionamento funcionalista no estudo de 

uma língua natural, que o principal questionamento a surgir corresponde ao modo como os 

usuários/falantes “operacionalizam essa língua”, ou seja, de que maneira eles conseguem se 

fazer entender e ainda exercerem influência no comportamento uns dos outros, valendo-se dos 

mecanismos linguísticos. Neves (2004, p. 76-77), nesse plano, sinaliza que os usuários da 

língua, com o intuito de estabelecer a comunicação, valem-se não apenas da capacidade 

linguística de produzir e interpretar as expressões linguísticas e as diversas situações de 

comunicação. Como depreende Modesto (2006, p. 06), a partir das argumentações de Dik 

(1997), em todos os momentos da atividade verbal, tanto o falante quanto o ouvinte dispõem 

de “informação pragmática”, ou seja, de todo o “conjunto de conhecimentos, crenças, 

suposições, opiniões e sentimentos disponível em qualquer momento da interação” (idem). 

Dessa forma, na interação entre falante e ouvinte, há sempre a intenção de um no sentido de 

proceder a uma modificação na informação pragmática do outro, ou vice-versa, sendo que 

esse outro também opera na mesma medida, antecipando e reconstruindo essa informação, 

reativando todo o modelo de interação verbal. Conforme preconizado por Dik (1997) e 

considerando a dinâmica do processo de interação, se tem o esquema: 
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Figura 3: Modelos de interação verbal, uma releitura da proposição de Modesto (2006, p. 05) 

 

Como se percebe, pela Figura 3, o interesse de Dik é investigar se o falante da língua e 

seu destinatário se comunicam de maneira plena, ou satisfatória, através das expressões 

linguísticas. Convém, nesse caminho, recordar que no processo comunicativo não há uma 

intervenção unicamente da competência linguística – mecanismo por intermédio do qual o 

indivíduo utente da língua é capaz de estruturar e entender plenamente as expressões 

linguísticas, levando-se em conta as mais difíceis situações –, mas um conjunto de 

competências ou capacidades, que interagem entre si, de modo que uma favorece a execução 

da outra, conforme se arrolam a seguir: 

(a) a epistêmica, compreende a capacidade do indivíduo de criar, guardar e 

acessar/explorar os conhecimentos arquivados em sua memória, de maneira a 

poder interpretar expressões linguísticas subsequentes;  

(b) a lógica, abarca as regras de raciocínio do usuário, a potencialidade que ele possui 

de, valendo-se dos conhecimentos e experiências linguísticas que acumulou, 

projetar, deduzir e realizar operações de probabilidade no campo da linguagem; 

projetar via regras de raciocínio;  

(c) a perceptual, corresponde à capacidade do usuário de percepção do seu ambiente, 

de seu espaço, valendo-se de todo o conhecimento que adquiriu para produzir e 

interpretar expressões linguísticas;  

(d) e a social, em que o usuário faz uso dos elementos linguísticos de acordo com a 

situação comunicativa no intuito de alcançar os objetivos que pretende; relaciona-

se ao conhecimento cultural que regulamenta ou subsidia toda a prática linguística 
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numa sociedade; aquilo que o faz perceber o aceitável ou não, o cabível ou não 

em termos linguísticos, com vistas a utilizá-los de acordo com a situação e o grau 

de intimidade em relação ao interlocutor. 

Essas quatro capacidades se inter-relacionam e produzem um output. Dessa sorte, 

pode-se afirmar que a Gramática Funcional consiste numa teoria geral da organização 

gramatical das línguas naturais. 

Segundo Dik (1989, p. 3), a ciência linguística deve considerar dois sistemas de 

regras: (a) as que estruturam as expressões linguísticas – regras semânticas, sintáticas, 

morfológicas e fonológicas; e as (b) que regulamentam os padrões de interação verbal – 

regras pragmáticas. As primeiras são de base instrumental em relação ao sistema, enquanto as 

seguintes, de acordo com a concepção funcionalista, descrevem e explicitam as expressões 

linguísticas através da postulação de um quadro geral que provém do sistema pragmático de 

interação verbal.  

Dik (1980) faz a distinção entre sistema e uso na língua, mas evita abordá-los 

separadamente. Os dois estão integrados, um não se estuda com a abstração do outro. Para o 

autor, levar em conta os papéis dos interlocutores na situação de interação é ponto nodal para 

uma descrição mais eficiente da língua em seu sistema e uso. Sob esse enfoque, a mediação 

da expressão linguística na intenção do falante e na interpretação do seu interlocutor são 

indispensáveis. Por isso, em Dik, forma e função de enunciados encontram-se intimamente 

relacionadas. 

A análise dos itens lexicais de uma língua, no modelo de Dik, se realiza no âmbito de 

uma predicação, uma relação entre três instâncias: um predicador, um predicado e seus 

argumentos. Por isso mesmo Dik contribui significativamente para o concebimento 

funcionalista da Predicação, uma das vertentes que, segundo Castilho (1994), é abarcada pela 

Teoria Composicional dos Sentidos. 

Consoante argumentação de Neves (2004, p. 79), o modelo de Dik (1985) aponta que 

o léxico de uma língua deve ser visto como um conjunto pleno de todas as estruturas 

predicativas básicas dessa língua. Os predicados distinguem-se pelas propriedades formais e 

funcionais. Dik intenciona, dessa forma, abarcar por completo a estrutura da sentença, indo 

desde a sua semântica até a “forma fonética de superfície” (p. 83). 

O lugar do léxico, conforme Dik (1989), está no “fundo da língua”, local onde residem 

dois subconjuntos do sistema linguístico: os predicados básicos e os termos básicos que 

compõem as expressões basilares da língua. Cada um deles “pode ser estendido por meio de 

regras sincronicamente produtivas, formando, respectivamente, predicados derivados e termos 
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derivados”. Tanto a formação de predicados como a formação de termos têm propriedades 

recursivas e, assim, o “fundo oferece um estoque praticamente ilimitado de esquemas de 

predicado e de estruturas de termos para a construção de predicações” (NEVES, 2004, p. 83). 

Barreto (1999, p. 75) considera os esquemas de predicados básicos como “os 

aprendidos ou memorizados”, enquanto que os derivados são apontados pela autora como os 

processos produtivos numa perspectiva sincrônica. 

O conjunto de propriedades ou relações aplicado sobre determinado número de termos 

consiste no predicado. Estes, por sua vez, designam as entidades no universo linguístico. 

Juntos, predicados e termos constroem a predicação, “uma codificação linguística que o 

falante faz da situação” (NEVES, 2004, p. 84). 

Numa cláusula, frase, muitos termos podem ser considerados, a depender do nível de 

exigência da semântica do predicado, como argumentos, enquanto outros portam informação 

suplementar, os chamados satélites. Entre os termos e os satélites encontram-se os operadores, 

elementos gramaticais (determinantes – como os pronomes demonstrativos e os artigos –, 

quantificadores e flexões).  

De acordo com Dik (1989), três níveis atuam na predicação. O primeiro, da predicação 

nuclear, reúne predicado e argumentos; o segundo, da predicação central, coloca como foco 

maior a predicação e reúne a predicação nuclear e satélites de nível I; e o terceiro nível, da 

predicação estendida, compreende a predicação central e satélites de nível II. A proposição 

consiste num fato possível, determinado pela predicação estendida, operadores e satélites de 

nível III. A cláusula, por sua vez, compreende uma “variável de ato ilocucional” determinado 

por operadores e satélites ilocucionários de nível IV. 

Na interpretação de Barreto (1999, p. 76), as estruturas de nível I e II “associam-se 

pela função representacional da predicação”, enquanto as predicações dos níveis III e IV 

relacionam-se pelas “propriedades interpessoais”. Essa pesquisadora também pontua que 

funções semânticas, sintáticas e pragmáticas encontram-se presentes na estrutura do 

predicado. 

Após toda essa tela de exposições, percebe-se que, para Dik, os termos só fazem 

sentido se estiverem inseridos numa predicação, núcleo de toda a estrutura da cláusula. 

Assim, os contributos advindos da semântica dos operadores e satélites bem como de suas 

propriedades e de sua atuação na cláusula constituem pontos essenciais não só para a 

“construção de uma semântica plenamente especificada” (BARRETO, 1999, p. 75) como 

também para o entendimento de seu próprio mecanismo. 
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Na linha das disposições de Castilho (1997) sobre os estudos semânticos da 

predicação, Souza (2003, p. 68) considera “a relação que o predicador e o verbo tem com seus 

argumentos” instância essencial para o entendimento da própria organização dos argumentos 

sentenciais, verdadeiro “ponto de partida para a verificação das relações entre as classes de 

palavras e das funções que essas classes desempenham no enunciado”. 

 

6.1.4   A Gramática Funcional: breve revisão 

 

A teoria da Gramática Funcional foi desenvolvida na Holanda por Simon Dik e seus 

seguidores e tem como base norteadora a informação contextual e situacional veiculada e 

disponível aos interlocutores, levando em conta as circunstâncias, nuances e propriedades em 

que a interação verbal é produzida. Tal metodologia coaduna-se perfeitamente com a 

preceptiva máxima do Funcionalismo: buscar analisar a estrutura gramatical tendo como 

pontos de referência a situação comunicativa por completo – as intenções do ato de fala, da 

interação, dos seus participantes (falante e ouvinte) e do contexto discursivo em que a 

situação comunicativa se manifesta. Portanto a Gramática Funcional (GF) toma o uso da 

língua enquanto ponto maior de análise, nele centrando-se; por isso também se pode defini-la 

como uma “gramática do uso”.  A esse respeito, sinaliza Barreto (1999, p. 61) que a GF 

“analisa a relação existente entre a gramática de uma dada língua e a sua instrumentalidade de 

uso”. 

Pezzati (2004, p. 171) aponta que a GF se inclui “numa teoria pragmática de 

linguagem”, tendo por objeto de análise “a interação verbal” e por tarefa “revelar as 

propriedades das expressões linguísticas em relação à descrição das regras que regem a 

interação verbal”.   No livro Pesquisas em gramática funcional: descrição do português, sua 

obra mais recente, Pezzati (2010) reassevera tal posicionamento. Para essa autora, a intenção 

da Gramática Funcional continua sendo a de demonstrar a linguagem “não como um fim em 

si mesma, mas em termos dos requisitos pragmáticos da interação verbal” (p. 23). Em outras 

palavras, assim como uma atividade cooperativa, a linguagem “possui regras de natureza 

social”. Dessa forma, de um lado se têm as regras que orientam a interação verbal de foro 

pragmático e do outro, as que governam as expressões linguísticas, as regras semânticas, 

sintáticas e fonológicas.  

O objetivo principal da GF assenta-se na busca pelo entendimento da maneira como 

linguisticamente a comunicação é processada sem que, para isso, tenha que se descrever a 

língua como um sistema autônomo, notando-se, nesse sentido, certo vínculo na relação 
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estrutura e função, em verdade algo instável, porém capaz de refletir o caráter dinâmico da 

linguagem.  

No plano interacional, a GF tem por alvo, além da codificação e da decodificação dos 

elementos/unidades ou expressões linguísticas, os usos e as interpretações desses itens. Neves 

(2004) argumenta que uma GF deve ser entendida como  

 

uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se 

em uma teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria que assenta que as 

relações entre as unidades e as funções das unidades têm prioridade sobre seus 

limites e sua posição e que entende a gramática como acessível às pressões do uso. 

(p. 15) 
 

A GF, em Neves, deve levar em conta a “competência comunicativa” do indivíduo, 

sua potencialidade no uso e interpretação das expressões linguísticas, quer seja nas operações 

de “codificação” quer nas de decodificação dessas expressões. Neves (2006) promove um 

redimensionamento do conceito de GF, considerando esta enquanto uma gramática de usos 

que põe “como foco de observação a construção do sentido do texto” (p. 26) no intuito de 

desvelar “o cumprimento das funções de linguagem” (idem). 

Nichols (1984) já afirmava que a GF incluía em suas análises a situação comunicativa, 

abarcando os participantes e o contexto em que a comunicação se processa. Beaugrande 

(1993, cap. III apud NEVES, 2004, p. 3) considera como principal tarefa de uma GF o 

estabelecimento de “correlações ricas entre forma e significado dentro do contexto global do 

discurso”.  

Desde os primórdios da Escola Linguística de Praga, o uso das expressões linguísticas 

no ato da interação verbal vigorou como tônica dos ideais da maioria dos membros dessa 

instituição, o que leva a pressupor “certa pragmatização do componente sintático-semântico 

do modelo-linguístico” (NEVES, 2004, p. 16). 

Nessa seara, diversos estudiosos colaboraram com suas pesquisas e reflexões, no 

sentido de assegurar uma discussão mais acentuada das particularidades e atribuições de uma 

GF. Halliday (1994) é um deles. Em sua obra, An Introduction to Functional Grammar, 

fornece um panorama amplo do que considera ser uma GF. Para esse autor, ela tem a 

capacidade de explicar todos os acontecimentos relacionados à língua em uso, daí considerar 

a GF como uma “gramática natural”, pois se encontra no uso a responsabilidade pela forma 

do sistema, pela construção e configuração dos elementos de uma dada língua, sem perder de 

vista as suas respectivas funções em que “cada parte [é] interpretada como funcional em 

relação ao todo” (NEVES, 2004, p. 63). 
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O texto, acompanhando-se essa linha de pensamento, tende a ser encarado como a 

unidade maior e a preocupação justamente se volta para a análise dos sentidos que nele se 

produzem; por isso a semântica, enquanto “sistema de significados de uma língua”, responde 

pela configuração dos sentidos no texto, tomando, para tanto, das unidades lexicais e 

gramaticais. Tais unidades apresentam-se, em uso efetivo, dotadas de um caráter 

multifuncional. Este aspecto, por sua vez, investiga “o cumprimento de diferentes funções da 

linguagem e o funcionamento dos itens, segundo diferentes limites de unidade” (idem). 

Em Halliday (1994), a Gramática Funcional destina-se a investigar/desvelar os 

significados advindos da codificação elaborada pelos mecanismos linguísticos. Neves (2004) 

resume essa disposição: 

 

O fato de ser ‘funcional’ significa que ela [a GF] está baseada no significado, mas o 

fato de ser ‘gramática’ significa que ela é uma interpretação das formas linguísticas. 

A análise linguística, num primeiro nível, permite mostrar como e por que o texto 

significa o que significa, e, num segundo nível, permite dizer por que o texto é ou 

não é um texto efetivo, pelos propósitos que tem. (p. 74) 

 

 

Como já pontuado na seção destinada a explicitar o modelo funcionalista assumido por 

Halliday (1994), a GF desenvolvida por este teórico tem seus fundamentos na teoria 

sistêmico-funcional, na qual a língua é considerada uma rede sistêmica e sua gramática 

formada por uma série de estruturas também sistêmicas. 

Também na vertente do funcionalismo, a GF elaborada por Dik (1989) merece 

consideração. Esta gramática consiste numa integração entre as capacidades epistêmica, 

lógica, perceptual e social (já aclaradas neste trabalho), o que a torna uma autêntica teoria 

geral quanto à organização dos itens gramaticais da língua, em outras palavras, a 

“sistematicidade da linguagem” (BOLKESTEIN et al., 1989, p. v apud NEVES, 2004, p. 78).  

A GF de Dik (1989) difere de outros modelos funcionalistas, pois visa à análise da 

estrutura da sentença, tomando por aporte a representação semântica e a estrutura fonética 

superficial. Nessa percepção, a GF de Dik toma a linguagem como fruto da “competência 

comunicativa” do indivíduo. Por meio da linguagem, da operacionalidade das expressões 

linguísticas, o homem estabelece as relações comunicativas. 

Para Pezzati (2004, p. 171), Dik (1989) toma três princípios de adequação 

exploratória, através dos quais compreende que a GF deve conformar-se. São eles:  

(a) a adequação pragmática – a GF toma como modelo o usuário da língua e busca 

mostrar que as expressões linguísticas devem ser vistas e pensadas como 
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mecanismos utilizados pelo falante para suscitar no ouvinte a interpretação 

desejada;  

(b) a adequação psicológica – o modo como o falante/usuário da língua constrói e 

formula as expressões linguísticas e ainda a maneira como o ouvinte as “processa” 

e as “interpreta” são levados em conta
21

;  

(c) a adequação tipológica – possui caráter metodológico e abarca a capacidade que 

uma teoria funcional deve ter de “fornecer gramáticas para línguas tipologicamente 

diferentes”. 

 

6.1.4.1   A Gramática Funcional do Discurso: incursões a partir de Dik 

 

Não se pretende aqui um aprofundamento dessa vertente relativamente nova do fazer 

funcionalista, que toma como base o pensamento de Dik (1997), apenas se apresentam 

algumas considerações basilares sobre os aspectos gerais que a marcam e que servem para 

conhecimento de suas intenções e qual direcionamento, em verdade, tem procurado seguir.  

Pesquisas mais recentes sobre as manifestações de estudiosos em relação à GF 

proposta por Dik têm buscado contemplar unidades ainda maiores e menores da sentença, 

apontando para uma Gramática Funcional do Discurso. É o caso do trabalho desenvolvido por 

Hengeveld e Mackenzie (2006, 2008) em que apresentam as conceituações e as justificativas 

que dão suporte a um modelo funcional de análise que engloba o discurso (unidade mais 

ampla), no qual duas ou mais partes ou porções de textos maiores são tomados em conta. 

Esses autores postulam, nesses termos, uma gramática estruturada em três níveis: (a) 

interpessoal; (b) representacional; e (c) estrutural. Cada nível é concebido como um módulo 

separado e organizado em camadas. Nessa gramática, reconhecem-se um componente 

comunicativo e um componente cognitivo, ambos contêm elementos essenciais do contexto 

que interage com os demais módulos. Desse modo, o componente gramatical vem conectado 

ao componente conceitual, ao contextual e aos componentes de expressão. 

O desejo de elaborar esse modelo de gramática, então mais amplo, envolvendo o discurso 

como sua parte integrante, levou Hengeveld (1997) a propor também o acréscimo de um terceiro 

nível – nível retórico – aos níveis representacional – semântico – e interpessoal – pragmático – já 

existentes na GF. Para esse teórico, a organização interior do nível retórico tenderia a ser idêntica 

                                                 
21

 De acordo com Neves (2004, p. 81), na adequação psicológica, a gramática apresenta-se “como uma 

construção tripartite”, contendo um modelo de produção, um modelo de interpretação e um conjunto de itens e 

princípios usados em ambos. 
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à organização existente nos demais níveis da gramática. Nas palavras de Hengeveld e Mackenzie 

(2005), pode-se definir a Gramática Funcional do Discurso (GFD) como sendo uma nova versão 

da Gramática Funcional Standard, elaborada por Dik (1997). 

Há que se afirmar que Dik (1997), apesar de não ter lançado um modelo com suporte 

ou base no discurso, descreve os diversos componentes considerados por Hengeveld e 

Mackenzie (2006, 2008) na versão atual dessa gramática. Dik acreditava ser necessário 

considerar a distinção entre alguns tipos de conhecimentos constantes na informação 

pragmática:  

(a) conhecimento prévio – aquele que tanto o falante quanto o ouvinte dispõem antes 

de um evento de ordem comunicativa. Abarca o conhecimento linguístico e o não-

linguístico, ou seja, o conhecimento das coisas reais ou fictícias do mundo e os 

conhecimentos da língua; 

(b) conhecimento imediato – aquele que deriva da situação discursiva em que o evento 

ocorre. Divide-se em: situacional – tudo que pode ser inferido no plano da situação 

comunicativa, inclusive a centração dêitica – e textual – todo o conhecimento que 

tem origem na informação transmitida ao longo do evento comunicativo. 

Esses tipos de conhecimentos exercem um papel indispensável na produção e na 

interpretação do discurso. Eles podem interagir, deliberando a interpretação adequada de um 

discurso, ou a correta formulação da mensagem a ser admitida; em síntese, aquilo processado 

pelo falante e o que ele vai dizer.  

Em linhas gerais, de acordo com Dik (1997), um discurso consiste num fenômeno 

dinâmico que se processa no tempo, de modo a possibilitar a atualização constante da 

informação pragmática do falante e do ouvinte. Conforme Francisco de Souza (2008, p. 09), 

numa leitura da gramática na vertente funcional do discurso, o falante ou o ouvinte tendem a 

recuperar algumas das partes de “seu conhecimento prévio na produção e interpretação do 

novo discurso e elaboram um modelo mental imediato (Modelo de Discurso) que é 

transmitido no próprio discurso”. Francisco de Souza também acredita que o modelo 

discursivo elaborado pelo falante/ouvinte é percebido por Dik (1997) como algo 

 

parcial e dinâmico: parcial no sentido de que nunca contém tudo que há para saber 

sobre todos os mundos possíveis; dinâmico no sentido de que é continuamente 

atualizado na medida em que o discurso prossegue. Devido a essas características, 

partes posteriores do discurso podem depender de informações contextuais que 

foram fornecidas no contexto anterior. (FRANCISCO DE SOUZA, 2008, p. 09) 
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Segundo Dik (1997), o processo de construção de um discurso é marcado por muitas 

decisões tomadas pelo falante. Exemplo disso são os “cenários”, que continuam com validade 

até que novas informações o alterem. “Os cenários fazem parte de uma decisão discursiva 

global, sendo relevantes para o discurso como um todo (ou suas subpartes), e não apenas para 

ordenação de orações”, lembra Francisco de Souza (2008, p. 09). 

Segundo Hengeveld e Mackenzie (2005), a GDF pode ser caracterizada como 

portadora dos seguintes aspectos: 

(a) tem por intento modelar a competência gramatical de usuários das línguas; 

(b) assume não a oração, mas o ato discursivo como unidade básica de análise; 

(c) tende a interagir sistematicamente com os componentes não contemplados pela 

GF, a saber: conceitual, contextual e de expressão; 

(d) é de organização descendente, enquanto que a da GF é  ascendente, por isso 

percebe a GFD que as intenções do falante respondem como instrumentos 

motivadores da produção linguística;  

(e) tem as representações morfossintáticas e fonológicas incluídas em si, como parte 

de sua estrutura subjacente. 

A principal diferença existente entre a GF e o modelo mais atual, o da GFD ou 

Gramática Discurso-Funcional, como preferem alguns autores, é que esta última abarca e se 

abre para um conjunto maior de investigações em que o discurso passa a ser uma unidade de 

análise linguística maior que a oração, dando assim suporte às expressões linguísticas de 

níveis mais baixos.  

Por fim, mesmo que já se tenha explicitado aqui, vale enfatizar que a GFD tem início 

com a codificação da intenção do falante, caminhando em direção aos níveis mais baixos. Já a 

GF inicia-se com a seleção de itens lexicais para, em seguida, expandir gradualmente a 

estrutura subjacente da oração. Isso representou uma significativa mudança nos 

procedimentos de análise linguística e tem, conforme Hengeveld e Mackenzie (2008), 

motivações no postulado de que  

 

a eficiência de um modelo de gramática é tanto maior quanto mais se aproximar do 

processamento cognitivo. Isso porque, segundo os autores, estudos psicolinguísticos 

demonstram claramente que a produção linguística é um processo descendente, que 

se inicia com as intenções comunicativas do falante e termina com a 

articulação/realização da expressão linguística real (componente de expressão). 

(idem, p. 14) 
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Um último ponto a se considerar é que com a Gramática Funcional Discursiva, e a 

nova versão teórica funcionalista, respaldada em Dik (1997), inaugurada por Hengeveld e 

Mackenzie (2006, 2008), houve uma ampliação significativa nas possibilidades de interface 

entre os estudos do campo do Funcionalismo e os que se registram na Linguística Textual. 

Essa maior aproximação ou comunicação entre ambas as correntes com o escopo de uma 

análise mais produtiva de fenômenos linguísticos se deve ao fato de, com os avanços 

metodológicos e interpretativos na esfera das duas vertentes – notadamente com a proposta de 

gramática de Hengeveld e Mackenzie e, como se verá a seguir, com a de Castilho (2007, 

2010) –, não só a cláusula mas também segmentos maiores como o texto e o discurso 

passaram a ser contemplados.  

Assim, com a análise textual vinculada a uma corrente de análise do funcionamento da 

estrutura e das formas linguísticas, explicitando, pois, os usos e funções de tais formas, é 

possível estabelecer, e é o que se acredita no presente trabalho, uma aliança, ou pelo menos 

um elo, entre texto e gramática, entre as formas linguísticas e a explicitação de suas funções. 

 

6.1.4.2   Castilho: da Gramática Funcional à Gramática Multissistêmica 

 

Castilho (1997, 2010) é um dos teóricos funcionalistas contemporâneos que muito tem 

colaborado para a compreensão e o redirecionamento das análises na linha da proposição de 

uma gramática ligada ao Funcionalismo. Esse teórico prefere, no lugar de “Gramática 

Funcional”, usar a expressão “Sintaxe Funcional”, que se reporta à capacidade/à competência 

comunicativa do falante. Para tanto, “parte da semântica e do discurso e contextualiza a língua 

na situação social que dá origem as várias estruturas” (BARRETO, 1999, p. 62). 

Numa primeira fase de seus trabalhos, notadamente das duas últimas décadas do 

século XX à primeira metade da década inicial do século XXI, Castilho (1997), levando em 

conta o postulado funcionalista que aborda a língua como uma “competência comunicativa” 

(SOUZA, 2003, p. 39), assinala ser a Sintaxe Funcional caracterizada pela abrangência de três 

ramos:  

(a) como capacidade de criação de sentidos e processamento de informação 

(Sintaxe/Semântica), que engloba os tópicos: (i) Estrutura informacional da sentença: 

articulação tema/rema; (ii) Teoria dos Protótipos; (iii) Teoria Localista; (iv) Teoria 

Composicional dos Sentidos: a Predicação; (v)  Referenciação, dêixis e foricidade; (vi) 

Conjunção. 
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(b) como capacidade de produção textual (Interface Sintaxe/Texto), que abarca os 

tópicos: (i) Unidade discursiva; (ii)  Hierarquia tópica; (iii) Planos do texto; (iv) 

Descontinuidade do texto; (v)  Conectividade textual. 

(c) como capacidade de promoção da interação verbal (Interface Sintaxe/ 

Conversação), que engloba os tópicos que se seguem: (i) Unidade de construção de turnos; (ii) 

Co-construções; (iii) Tipos sentenciais conversacionalmente motivados. 

As reflexões mais recentes de Castilho (2010) mostram que este autor tem se 

esmerado em aperfeiçoar suas considerações linguísticas. Nos últimos anos, seu foco de 

estudos voltou-se para a elaboração de uma teoria capaz de abarcar e interpretar melhor os 

fenômenos linguísticos. Foi então que propôs a Teoria Multissistêmica Funcionalista-

Cognitivista, modelo que, segundo informa o autor, “ainda se encontra em desenvolvimento”, 

mas que já subsidia com sucesso sua recente obra, a Nova Gramática do Português 

Brasileiro, 2010. 

Vale registrar que, de acordo com as postulações desse teórico, o Funcionalismo 

parece tomado pelo abarcamento de uma série de teorias auxiliares, como expõe: 

I. a língua como competência comunicativa; 

II. a língua como um conjunto de funções socialmente definidas; 

III. a língua como um conjunto de atos de fala; 

IV. a língua como variação  e mudança; 

V. a língua como discurso. 

Diante desse fluxo tão grande de correntes teóricas, ditas por Castilho como 

“auxiliares”, questiona esse autor se o Funcionalismo teria alguma unidade ou se não passaria 

“de uma federação de teorias”. Partindo desse questionamento, ele define a GF como “um 

instrumento que procura correlacionar as classes, as relações e as funções com as situações 

sociais concretas em que elas foram geradas” (p. 68). Em outro momento, esse linguista 

também afirma ter tal gramática o intuito de situar a língua em seu contexto social e que, 

nessa empreitada, acaba ultrapassando os limites da sentença. Para ele, então, a GF, na linha 

dos estudos funcionalistas, teria colaborado para o desencapsulamento da língua, libertando-a 

“de seus rígidos limites estruturalistas e gerativistas, estabelecendo correlações entre os fatos 

gramaticais e os dados da comunidade que os gerou” (p. 68). É como se a GF tivesse reagido 

“contra a ‘pasteurização’ da língua sustentada pela atitude formalista, que postula a língua 

como uma atividade mental ou como um código” (idem). 
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Depois de fazer todas essas afirmações, Castilho passa a detalhar a sua Teoria 

Multissistêmica Funcionalista-Cognitivista (TMFC), apresentando, logo de início, uma 

representação gráfica, através da qual retrata os sistemas dos quais uma língua é feita, de 

acordo com essa corrente teórica que inaugura esse autor. 

Figura 4: A língua na perspectiva da Teoria Multissistêmica, conforme Castilho (2010, p. 69) 

 

A Figura 4 traz ao centro o “dispositivo sociocognitivo”. As setas mostram que esse 

dispositivo não só permeia quanto afeta a todos os sistemas da língua. Cada módulo é 

independente, não há linhas interligando-os quer seja para indicar ramificações conceituais 

quer seja para traçar coadunações. Isso serve para evidenciar que podem ocorrer interfaces, 

mas “não regras de dependência”. Assim, um módulo não governa nem depende do outro. 

 

6.1.4.2.1 Os postulados da Teoria Multissistêmica 

 

Castilho propõe, então, seis
22

 postulados que servem como pontos de definição para 

sua TMFC, relacionados, a seguir, na ordem em que os apresenta.  

 

1. a língua se fundamenta num aparato cognitivo; 

2. a língua é competência comunicativa; 

3. as estruturas linguísticas não são objetos autônomos; 

                                                 
22

 Na Gramática do português brasileiro, Castilho (2010, p. 69) fala de seis postulados, mas relaciona apenas 

cinco destes, talvez tenha ocorrido um lapso de impressão, pois o sexto postulado aparece ao longo do texto (p. 

78) como integrante à discussão e devidamente sinalizado para o leitor. 
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4. as estruturas linguísticas são multissistêmicas, ultrapassando os limites da 

gramática; 

5. a explicação linguística deve ser buscada numa percepção pancrônica da 

língua; 

6. um dispositivo sociocognitivo ordena os sistemas linguísticos. 

 

No postulado 1, Castilho mostra que as línguas são estruturalmente fundadas sobre 

determinados aparatos de ordem cognitiva, tais como pessoa, coisa, espaço, tempo, 

movimento, visão, qualidade, quantidade, dentre uma série de outras. Em geral, toda essa lista 

de categorias, em sua representação linguística, muda de língua para língua, mas enquanto 

categoria permanecem, pois, como lembra Castilho, “as categorias cognitivas integram os 

atributos da raça humana”.  

Nesse sentido, a Linguística Cognitiva tem ajudado com o desenvolvimento de 

pesquisas visando entender melhor o próprio funcionamento, a operacionalização do aparato 

cognitivo de uma língua. As teorias que têm se dedicado a pesquisas sobre os fundamentos 

cognitivos das línguas são apontadas por Castilho. São elas: (a) Teoria dos protótipos, 

sobretudo com Lakoff (1992); (b) Teoria da metáfora, com Lakoff e Johnson (1980); (c) 

Teoria dos espaços mentais, com Fauconnier (1985), dentre outros; (d) Semântica cognitiva, 

com Talmy (1988, 1996, 2000), Johnson (1987), entre outros; e a (e) Gramática cognitiva, que 

reúne a Gramática das Construções de Goldberg (1985) e a Gramática Cognitiva de 

Langacker (1987, 1990, 1991, 1999). 

Castilho conceitua cognição como um termo amplo, que abriga sentidos tais como 

percepção, visão, pensamento, memória e resolução de problemas. Esse autor ainda alerta 

para o fato de ter corriqueiramente acontecido uma interpretação ou uma compreensão 

errônea do termo “cognição”. Isso tem acarretado lacunas graves na descrição formal “de um 

mundo estático”, privilegiando-se “a descrição funcional de um mundo em movimento” (p. 

70). 

No postulado 2, Castilho aborda a questão da competência comunicativa, nada mais do 

que a “habilidade de veicular conteúdos informativos, exteriorizar sentimentos pessoais e 

expressar instruções que devem ser seguidas” (p. 71). Acompanhando esse sentido, a 

“comunicação” tem seu significado bem mais próximo de sua etimologia latina comuniare > 

comungar. Como bem especifica Castilho, 

 

(1) a língua opera constantemente sobre categorias cognitivas e semânticas, criando 

os significados; (2) língua é processamento da informação, referenciando-se à 
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situação de fala e ao próprio texto que está sendo criado; (3) a língua se manifesta na 

interação social através da conversação, considerada como a articulação discursiva 

mais fundamental. (idem) 

 

A teoria da articulação tema-rema da sentença configura-se na linha funcionalista que 

porta o entendimento da língua enquanto competência comunicativa. Essa teoria, 

desenvolvida por linguistas da Escola de Praga, dentre eles Firbas (1964) e Halliday (1994), 

compreende a sentença como um compósito de duas partes: (a) o rema, parte “altamente 

informativa” – o predicado (verbos e seus argumentos); e o (b) tema, parte de “baixa 

informatividade” – o sujeito. Nesses termos, conforme aponta Ilari (2005, p. 36), “todo ato de 

comunicação bem sucedido consiste em duas realizações: (i) destacar um objeto de 

predicação; (ii) predicar sobre esse objeto”. 

O postulado 3 é uma afirmação de Castilho (2010, p. 73) de que as estruturas 

linguísticas não compreendem objetos autônomos, o que significa que elas portam as 

propriedades que seguem: (a) são flexíveis e permeáveis à força/influência do uso; (b) não são 

plenamente arbitrárias; e (c) são dinâmicas, portanto sujeitáveis a constantes elaborações, via 

processos de gramaticalização. Dessa forma, é válida a afirmação de que por diferenças entre 

funções e estruturas se justificaria a heterogeneidade natural das línguas. 

Para Castilho, disso decorre o fato de que  

 

certos estudos funcionalistas privilegiam o estudo empírico de uma dada língua, 

indo dos usos para as estruturas, na pressuposição de que a forma da língua é 

determinada por seu uso. Muitas das estruturas, tradicionalmente vistas como 

arbitrárias, tiveram resgatada sua motivação discursiva. Isso não quer dizer que não 

se reconheça que estruturas muito cristalizadas de fato “se descolaram” de sua 

motivação discursiva, no estágio máximo de sua gramaticalização, que precede seu 

desaparecimento. (idem, p. 73) 

 

Nesse sentido, da exploração da não autonomia das estruturas, diversas teorias têm 

trabalhado. Castilho lista as principais, a saber: Teoria da variação e mudança de Labov 

(1972); Teoria das gramáticas em competição de Du Bois (1985); Interface sintaxe/discurso; 

Sintaxe Interacional de Ono e Thompson (1995,1996); Teoria da iconicidade, com Haiman 

(1980, 1985); Teoria da gramaticalização, com Lehman (1982), Heine, Hünnemeyer e Claudi 

(1991), Castilho (1997), dentre outros. 

No postulado 4, Castilho levanta a bandeira de que as estruturas linguísticas são 

multissistêmicas, ou seja, “a língua representa uma reação contra um conjunto de afirmações 

que podem se encontrar na literatura sobre gramaticalização” (p. 76). Nesse postulado, a 

língua é tomada “como um conjunto de processos e como um conjunto de produtos” (p.77).  
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Enquanto processos, as línguas são definíveis como “conjunto de atividades mentais, 

pré-verbais, organizáveis num multissistema operacional” (p. 77). Nessa vertente, a língua 

tem poder de articular-se em quatro domínios, conforme aponta o referido teórico: (i) 

lexicalização; (ii) discursivização; (iii) semanticização; e (iv) gramaticalização. Tomadas 

como produtos, as línguas consistem num “conjunto de categorias igualmente organizadas 

num multissistema” (idem), agrupando-se em quatro sistemas autônomos, como visto no 

esquema engendrado por Castilho e que aqui se reproduziu na Figura 4, a saber: (i) léxico; (ii) 

discurso; (iii) semântica; e (iv) gramática. Dessa forma, toda e qualquer expressão linguística 

exerce ou pode vir a exercer “as características lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais 

ao mesmo tempo” (idem).  

Castilho aproveita para reformular algumas de suas ideias anteriores, a partir agora da 

Teoria Multissistêmica. Assim, orienta: 

 

Não se postulará a existência de sistemas centrais e de sistemas periféricos, e com 

isso reformulo Castilho (2003, 2007), em que tinha proposto o léxico com o módulo 

central das línguas naturais, violando assim o princípio da indeterminação 

multissistêmica. [...] Seja como conjunto de processos, seja como conjunto de 

produtos ordenados em sistemas, a língua continuará a depender de uma articulação 

que assegure a eficácia de seu uso. Essa articulação se dá pelo compartilhamento de 

propriedades comuns [...] (CASTILHO, 2010, p. 77). 

 

No postulado 5, Castilho discorre sobre a consideração que levanta, a de que a língua é 

pancrônica. Esse autor desenvolve uma justificativa, de modo a explicar o porquê de se 

considerá-la no plano da pancronia. Retomando o pensamento dos historiadores de que 

“pensar o presente é pensar o passado no presente”, para ele, pancronia liga-se “diretamente 

aos usos que fazemos das línguas” e assevera ainda que os “usos são o ‘santo dos santos’ do 

funcionalismo” (idem).  

Valendo-se do conhecimento dos resultados de pesquisas sobre descrições de fala, 

Castilho afirma que “estruturas do passado” convivem com “estruturas do presente” de uma 

língua, portanto não em plano sincrônico de um lado e diacrônico do outro, mas numa junção, 

daí pancrônico. Apoiando-se em Maia (2002, p. 233), no espaço da Linguística Histórica, 

afirma que a preocupação pancrônica está não no quando e não no como e no porquê da 

mudança linguística. Em síntese, a explicação linguística acena para que se procure levar em 

conta os “usos socialmente configurados” da língua. Os usos, sob esse prisma, “entrocam em 

práticas sociais, antropológicas, eles arrastam o passado para o presente”.  

No último postulado, 6, Castilho (2010) reserva espaço para explanar sobre o 

dispositivo sociocognitivo, que abriga ou congrega “a articulação dos processos e dos 
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produtos linguísticos captados pelos sistemas do léxico, do discurso, da semântica e da 

gramática” (p. 78). Esse dispositivo é explicitado através de alguns princípios arrolados por 

esse autor:  

(a) ativação – organização dos argumentos dispostos na sentença e inserção de novos 

tópicos, por isso fundamenta-se na “projeção conversacional”/projeção 

pragmática, na previsão das ações e construção de possíveis enunciados por parte 

do interlocutor no ato da interação; vale-se do acionamento das “propriedades 

lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais” (p. 80); 

(b) desativação – consiste na ruptura ou abandono de “propriedades que estavam 

sendo ativadas” na interlocução; desativa-se uma estratégia ao passo que se aciona 

outra; é importante enfatizar que Castilho nota a existência do “vazio pragmático”, 

justamente quando se interrompe/desativa um tópico ou assunto para se começar 

outro, o que decorre pausa, muitas vezes para o planejamento, ao qual se “seguem 

simultaneamente as ativações e as reativações” (idem). 

(c) reativação – pauta-se na autocorreção (o interlocutor faz intervenções próprias no 

seu discurso) e na heterocorreção (ação corretiva de um ao discurso do outro 

interlocutor); consiste na “correção pragmática”, na tentativa de eliminação de 

“erros de planejamento” no discurso, sobretudo via repetições e paráfrases com 

vistas a reformular o discurso, a conversação.  

Cada princípio porta uma dimensão cognitiva e outra social, no sentido de permitir ao 

indivíduo ativar, reativar e desativar “determinadas propriedades lexicais, semânticas, 

discursivas e gramaticais no momento da criação de seus enunciados” (p. 79). Dessa sorte, os 

princípios são cognitivos por se fundamentarem em “categorias e subcategorias cognitivas” e 

sociais pelo fato de serem baseados na “análise continuada das situações que ocorrem numa 

conversa, mas particularmente na gestão dos turnos conversacionais” (p. 78-79). 

Por categorias de foro cognitivo, Castilho elenca as seguintes:  

(a) de pessoa, das quais decorrem as subcategorias: (i) dêiticas ou mostrativas e (ii) 

fóricas; 

(b)  de espaço, com as subcategorias: (i) espaço referencial/espaço mental; (ii) posição 

no espaço; (iii) distância/proximidade no espaço (proximal/distancial); e (iv) 

disposição espacial num recipiente real ou fictício (continente/conteúdo); 

(c) de tempo, nas subcategorias: (i) posição no tempo (passado, presente, futuro); e (ii) 

distância/proximidade no tempo (remoto/próximo); 
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(d) de objeto, com as subcategorias:  (i) contável (descontínuo/limitado)/não contável 

(massa/ilimitado); (ii) definido/indefinido etc.; 

(e) de visão, a que se ligam as subcategorias: (i) aspecto perfectivo/imperfectivo; (ii) 

fundo/figura; e (iii) perspectiva estática/dinâmica etc.; 

(f) de movimento, com as subcategorias: (i) movimento factual/movimento fictício; 

(ii) movimento de traços fonéticos e semânticos; e (iii) movimento de constituintes 

no interior da palavra, do sintagma, da sentença etc.; 

(g) de evento, a que se ligam as subcategorias: (i) telicidade/atelicidade; (ii) 

semelfactividade/iteratividade; (iii) causatividade/resultatividade; e (iv) evento-

moldura/evento-cenário etc. 

Conclui Castilho sobre o postulado em questão que os princípios sociocognitivos 

“gerenciam os sistemas linguísticos, garantindo sua integração para os propósitos dos usos 

linguísticos, para a eficácia dos atos de fala” (p. 79), daí a sua filiação com a Análise da 

Conversação. 

Por tudo isso, mostra a língua como um verdadeiro multissistema, que dispõe, como já 

referido, de quatro sistemas ou domínios: léxico, semântica, discurso e gramática. Entenda-se, 

portanto, sistema como um “conjunto de subsistemas” (CASTILHO, 2007, p. 342). Nessa 

direção, as análises linguísticas podem inciar-se “por qualquer subsistema, desde que não se 

detenha num deles, desenvolvendo indagações sobre Lexicalização e Léxico, Discursivização 

e Texto, Semanticização e Semântica, Gramaticalização e Gramática.  

Com essas postulações, Castilho (2007, 2010) mostra que a tendência é ocorrer um 

grau de exigência maior quanto aos “requisitos para a pesquisa linguística”, mostrando 

claramente que o atual momento dos estudos na seara linguística aponta para uma “ciência 

transdisciplinar (não para uma simples interdisciplinaridade) que demandará o concurso de 

cientistas dotados de várias habilidades” (idem, p.343).  

Resumindo todo o quadro argumental elaborado por Castilho, no que tange à sua 

TMDC e aqui condensado, ao longo da presente exposição, é possível inferir pelas palavras 

desse teórico, que uma Linguística multissistêmica configura-se a partir dos seguintes pontos: 

 

(1) as categorias multissistêmicas são multilineares e dinâmicas, rejeitando-se 

entendê-las como lineares, estáticas. Elas não se sucedem umas às outras, pois são 

simultâneas. 

(2) assume-se que uma palavra, uma construção ou um texto comportam 

simultaneamente propriedades lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais. 

(3) não é possível derivar categorias lexicais, semânticas, gramaticais e discursivas 

umas de outras, pois elas convivem, e atuam em subsistemas dotados de dinâmica 

própria. (idem. ibidem, p. 343) 
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Com esses pontos, Castilho concentra todas as disposições que respaldam e delineiam 

a teoria de uma Linguística nos moldes do aparato multissistêmico. Apesar de essa teoria 

ainda estar em formação, como diz esse teórico, tem dado plena mostra, pelo que já se tem de 

adiantado, de possivelmente se configurar num instrumento metodológico produtivo ao esteio 

e desenvolvimento de novos e mais consistentes estudos no campo da abordagem de 

fenômenos da língua. 

 

6.2  FUNCIONALISMO E LINGUÍSTICA TEXTUAL: APORTES ESSENCIAIS 

 

O Funcionalismo e a Linguística Textual dispõem de uma visão bem definida no plano 

da conceituação de língua. No entanto essas duas vertentes teóricas, que por vezes trilharam 

caminhos distintos, têm continuamente estreitado seus laços e firmado parcerias importantes 

no estudo de questões linguísticas que vão além dos limites teóricos de cada uma, quando 

tomadas isoladamente. O fato de o Funcionalismo ter se dedicado a estudos que ultrapassam o 

limite da sentença, contemplando investigações discursivas e semânticas, não mais apenas as 

unidades gramaticais, no entanto, indo além, abarcando segmentos ou textos por inteiro, fez 

com que o diálogo com os pressupostos da Linguística Textual se tornasse mais efetivo. 

Um dos teóricos a dar mostras de que essa parceria não era só possível como perfeita 

foi Halliday (1964) e mais tarde em parceria com Hasan, em 1973. Ao propor as 

macrofunções – ideacional, interpessoal e textual –, Halliday (1974) abre com essa terceira 

macrofunção, a textual, um link ou ponte entre o Funcionalismo e a Linguística Textual, pois 

contemplou algo que interessa a esta última, a estruturação do texto, e mais: o debate de 

“questões ligadas aos conceitos de coerência, coesão, interação, conectivos textuais”, como 

bem aponta Castilho (2010, p. 683). Adicionem-se também a isso os fatores de coesão textual 

abordados por Halliday e Hasan (1973): referência, substituição, elipse, conjunção e a coesão 

lexical. 

Embora não se pretenda uma abordagem exaustiva das possíveis parcerias ou aportes 

entre o Funcionalismo e a Linguística Textual, mais adiante se dedicará espaço apropriado 

para abordar sobre o diálogo ou os contributos da Sintaxe Funcional à Linguística Textual.  

Apoiando-se em Castilho (1997, 2007, 2010), retomar-se-ão para abordagem mais 

delineada, a fim de subsidiar as análises dos pronomes demonstrativos no corpus:  

(a) dois aspectos da Interface Sintaxe Semântica – o da estrutura informacional da 

sentença: articulação tema /rema; e o da referenciação, dêixis e foricidade –; e 
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(b) três aspectos da Interface Sintaxe/Texto – planos do texto; descontinuidade do 

texto; e conectividade textual.  

Coadunar-se-ão a essa abordagem algumas das categorias levantadas por Castilho 

(2010) em sua teoria multissistêmica e que aqui servirão como aporte: (a) a categoria de 

pessoa – dêiticas/mostrativas e fóricas; (b) de espaço – posição no espaço (em relação a coisas 

e às pessoas do discurso); distância/ proximidade no espaço (proximal/distancial); e (c) de 

tempo – posição no tempo (passado, presente, futuro). Tais categorias respaldam os tipos de 

dêixis e de anáfora, por isso serão abordadas em concomitância à apresentação de cada 

tipologia. Por fim, expõem-se, no plano do estatuto categorial dos pronomes, as propriedades 

gramaticais, semânticas e discursivas dos demonstrativos. 

A abordagem desses pontos é indispensável para situar e compreender melhor a 

caracterização dos usos e funções dos pronomes demonstrativos, sobretudo quando do 

desenvolvimento das análises a que esta pesquisa se propõe.   

 

6.2.1  Tema e rema: mecanismo do estatuto informacional na sentença 

 

Na Linguística, as noções de tema e rema (e suas variantes) se desenvolveram na 

Escola de Praga, com Mathesius (1915) – conforme afirmação de Moraes (2006, p. 276) –, e, 

desde então, passaram a ocupar o palco das discussões em diversas escolas e campos dos 

estudos da linguagem, a exemplo do Gerativismo, da Semântica Cognitiva, da Pragmática, da 

Fonologia e, como aqui interessa, do Funcionalismo. Moraes (2006, p. 276) sinaliza que essa 

diversidade de pontos de vista sobre esse assunto se reflete ainda “na variada terminologia 

utilizada para se referir ao fenômeno: tema-rema, tópico-comentário, pressuposição-foco, 

suporte-aporte, fundo-figura, etc”.  

Para situar melhor a questão, convém expor que, de fato, o estatuto informacional dos 

constituintes da sentença configura-se num dos pontos de maior dedicação de estudos por 

parte da corrente funcionalista, que lhe dedica, inclusive, uma teoria particular. Corresponde à 

Teoria da Articulação Tema-Rema, que teve, sob a orientação de Herman Paul, 1886, um dos 

primeiros – portanto bem antes de Mathesius (1915) –, a configuração de seus primeiros 

esboços. Paul considerava as ideias mais importantes que as palavras, analisando certas 

propriedades sintáticas e semânticas à luz de princípios psicológicos (BARRETO, 1999, p. 

65). 

Em consonância com o que dispõem Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 44), no terreno 

da informatividade – compartilhamento ou suposição de compartilhamento de informações 
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entre os interlocutores na interação –, a classificação semântica e a codificação de referentes 

no discurso são determinadas por “fatores semântico-pragmáticos”. Na vertente 

tradicionalista, a informação veiculada recebe uma classificação, considerando-se a maneira 

como se apresenta na sentença/cláusula. Nesse viés, a parte que traz a informação já 

conhecida, por isso velha ou dada, chama-se tema e a parte que transporta a informação 

inédita ou nova denomina-se rema.  

Danes (1966), ao estudar a sucessão dos temas sentenciais, mostrou que tema e rema 

consistem em categorias dinâmicas. Tal conclusão representou avanço significativo para a 

compreensão das propriedades textuais e “discursivas”, como assinala Castilho (2010, p. 471). 

Este autor afirma que itens como substantivos, pronomes – os demonstrativos, em função da 

propriedade dêitica e fórica – são bastante produtivos atuando na ativação e manutenção de 

temas. A seguir, apresentam-se os quatro tipos de temas na visão desse autor: 

 

(a) o caótico – quando a ação discursiva não é planejada e há interrupções, figurações 

de novos e ativações de temas já arrolados no texto ou no discurso. Como 

exemplo, elencam-se a seguir, em negrito, os temas: 

 

(52) (XIV FS 3795-3801:122) Contou o abade Manuel (Tema) que era discipulo do abade 

Arsenio que ESSE abade Arsenio (Tema) contou como se a outri acaecesse o que eu (Tema) cuydo 

que acaeceu a ele. ESSE abade Arsenio (Tema) dezia assi que huu monge velho (Tema) siia em sa 

cela e ouvyo hu a voz do ceo (Tema) que lhi disse:  

– Se queres saber as obras que os homens fazem no mundo, vem-te comigo e mostrar-chas-ey. 

E indo-se com el, Ø 
23

 levou-o a huu logar e Ø amostrou-lhi huu homem negro, como som os de 

Etiopia. 

 

(b) o constante – quando o tema é sempre o mesmo se articulando com remas 

diferentes. No exemplo que se segue, “Aquel” (um homem muito pecador 

identificado pelo pronome demonstrativo Aquel) é o tema constante de diferentes 

remas: 

 

(53) (XIV FS 3816-3820:122) AQUEL,(Tema) que tu visti Ø que talhava a lenha e Ø fazia 

ende carrega e nona Ø podia alçar por que era grande e pero Ø talhava mais lenha e Ø acrecentava 

mais, AQUELE vive em muytos pecados mortaes e onom quer fazer peendença deles pera menguá-los 

                                                 
23

 Ø este símbolo aqui é usado para indicar que o termo sofreu elipse. 
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cada dia, mais Ø  faz outros cada dia e assi Ø acrecenta a carrega com que primeiramente Ø nõ 

podia. 

 

(c) o derivado – quando o rema da primeira sentença é tomado com tema da segunda 

sentença. 

 

(54) (XVII CM 37669-37673: 661) [...] Este dano é comum a todos os índios (Rema). Os que 

vivem em casa dos portugueses (Tema) têm demais os cativeiros injustos, que muitos deles padecem, 

de que V. M. tantas vezes há sido informado, e que porventura é a principal causa de todos os 

castigos que se experimentam em todas as nossas conquistas. 

 

(55) (XVII CM 2733-2738:49-50) [...] com a nova da prisão de Duarte da Silva, com que não 

há que falar em se pagarem os créditos, por ser o dinheiro nas mãos destes homens como fortaleza de 

homenagem, que nem ao dono se entrega se está preso (Rema). O dano que esta prisão(Tema) faz e 

há-de fazer ao comércio de Portugal é maior do que lá se considera, e porventura que seja igual ao 

que se deseja, que não posso cuidar outra coisa. 

 

(d) o fendido – o primeiro tema desdobra-se em diferentes temas sentenciais, com eles 

mantendo relação conceitual ou semântica. Ilustra-se, para tanto, com um exemplo 

aferido de uma carta escrita por Vieira em Lisboa, em 27.02.1679. 

 

(56) Vindo às novas ou novidades da nossa terra, notáveis são duas (Tema 1) que 

correm, uma certa e outra duvidosa, e ambas de perigosa consequência. A primeira (Tema 

a1) é que chegaram breves de Sua Santidade, um para S. A., outro para o Sr. Inquisidor-

Geral. [...]. A segunda novidade (Tema a1), que o não será para V.S.ª se tem fundamento, é 

dizer-se que nas fronteiras pela parte de Castela se fazem grandes prevenções de guerra. 

 

Na interpretação de Chafe (1976 apud PEZATTI, 2005, p. 181), a relação dado/novo é 

um dos itens do “empacotamento dos nomes”, ou seja, a maneira que o falante usa para 

ajustar sua mensagem “aos estados mentais do ouvinte”. Nesse panorama, a informação velha 

tem sua transmissão processada de modo mais fraco que a informação nova. A primeira, em 

virtude de o falante acreditar que ela já pertença à consciência ou ao repertório do ouvinte, a 

segunda, mais forte, por representar certa novidade informacional que o falante “acredita estar 

introduzindo na consciência do ouvinte” (ibid.). 
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Prince (1981) acredita que a noção de dado versus novo vem ajudando a análise de 

fenômenos linguísticos tanto na sentença quanto no discurso. Em Halliday e Hasan (1976), o 

estatuto informacional da sentença relaciona-se ao sentido de “predizibilidade/ 

recuperalidade”, em que um elemento é recuperável pelo contexto situacional por parte do 

ouvinte, daí informação velha/tema. Por outro lado, quando a informação não é recuperável 

tem-se o novo/rema. Dessa forma, tem-se de um lado a informação recuperável do contexto 

verbal ou não verbal e, do outro, a não recuperável. Essa compreensão é utilizada por 

Rutherford (1987) com o objetivo de mostrar de que modo os contingentes informacionais se 

realizam no discurso. As funções da unidade de informação advêm justamente desse jogo de 

interação entre o que é e aquilo que não é conhecido.  

Barreto (1998, p. 63) sintetiza a respeito da percepção informacional da sentença. 

Partindo da leitura de Ilari (1992, p. 42), essa autora enceta que “toda frase envolve dois atos 

de fala, obedecendo cada um deles condições especiais”. As sentenças concentram, no início, 

a ‘baixa-informatividade’ dada pelo tema e, em seu centro, a ‘alta-informatividade’ dada pelo 

rema. O tema corresponde, em geral, ao sujeito, enquanto o rema corresponde ao predicado, 

isto é, ao verbo e aos seus argumentos. 

De forma quase que pedagógica, Prince (1981, p. 235), a partir da noção de 

conhecimento partilhado por falante e ouvinte, organiza as entidades ou referentes do discurso 

em três grupos distintos: novas, evocadas e inferíveis. As entidades novas – itens pela 

primeira vez introduzidos no discurso – podem ser de dois tipos: disponível, quando está já na 

mente do ouvinte, uma entidade única; e novo-em-folha, quando o elemento introduzido no 

discurso for desconhecido plenamente do ouvinte. A entidade evocada ou velha consiste no 

elemento já ocorrido no texto ou que “estiver disponível na situação de fala, como os próprios 

participantes do discurso” (CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 46).  

Conforme Pezzati (2004, p. 183), uma entidade pode ser classificada em textualmente 

evocada quando a situação que permeia ou em que se funda o texto ou o discurso serve de 

referência, podendo ser tomada/acessada pelos participantes do processo comunicativo no 

palco do discurso oral, ou pelo leitor no plano do texto/discurso escrito. 

Uma entidade é inferível quando o falante admite que “o ouvinte pode identificar o 

referente pretendido, via razões lógicas ou plausíveis, de outra entidade discursiva evocada ou 

inferível” (ibid.). De acordo com Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 47), os elementos 

inferíveis, na maioria das vezes, são codificados por substantivos, artigos definidos e por 

pronomes, sobretudo demonstrativos, embora em menor percentagem quando tomados em 

relação aos artigos, o que encontra concordância com a linha de pensamento adotada por 
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Castilho (2010, p. 130). A capacidade ou a faculdade do indivíduo de fazer inferências, para 

esse autor, significa ser competente para “criar realidades semânticas a partir daquelas 

previamente existentes”.  Alguns exemplos ajudam a contextualizar melhor o quadro. O 

excerto (57) foi extraído de Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 47), o excerto (58) advém dos 

trabalhos sobre inferência, presente em Barbeta (2003, p. 345-346). 

 

(57) O ônibus parou e o motorista desceu.  

 

(58 ) Renato e Reginaldo eram dois amigos da juventude, e não se separavam de jeito algum, 

mas por um motivo tão forte os dois tiveram que se separar rapidamente, cada um tinha que procurar 

um lugar longe do outro e, também tinham que esquecer de tudo o que tinha acontecido naquele 

tempo. 

O motivo é que quando eles eram jovens eles mexiam com drogas. Um dia eles não tinham 

mais como comprar ou trocar alguma coisa pó aquela porcaria. 

Foi num dia de quarta-feira que tudo aconteceu. Reginal e Renato pegaram seus revolveres 

sairam nesta madrugada, ou até a ultima noite dos dois juntos, Reginaldo e Renato sairam atrás da 

droga e nada conseguiram encontrar. 

Foi quando eles tiveram que matar alguém para conseguir drogas. Isso foi que os separaram, 

depois de muitos anos passados Reginaldo tenta reencontrar. Renato. E tudo da certo, os dois se 

encontram, mais graças a deus eles esqueceram da droga e com isso, hoje eles são muito felizes e 

pagam pelo crime que cometeram no passado. 

 

Em (57) o item motorista é inferível, uma vez que o referente o ônibus foi mencionado 

e é de consenso que todo ônibus possui motorista. Em (58) a sequência naquele tempo, em 

destaque no parágrafo inicial, opera uma retomada de elementos de um contexto situacional, 

ou seja, por inferência, quem lê o texto percebe/identifica/infere a que situação o autor se 

refere. O pronome demonstrativo naquele reporta a um tempo indeterminado, mas presente no 

passado (à juventude) dos dois personagens da história. Já a expressão na última madrugada 

reporta, também por inferência, a um acontecimento, dessa vez mais definido: a ultima noite 

dois jovens juntos. 

Pezzati (2004, p. 183) apresenta duas subclasses de elementos inferíveis: a não-contida 

e a contida. Na inferência contida, as entidades possibilitam inferir dentro do próprio SN, o 

que não ocorre com a inferência não-contida, em que se recorre a inferências exteriores ao SN 

da sentença ou frase. A autora fornece um exemplo de elemento inferível contido: “um 
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daqueles ovos”, em que “um de” obviamente pode ser inferível com precisão, pertence a um 

conjunto designado “aqueles ovos”. 

 

6.2.2   Sintaxe Funcional e Linguística Textual: diálogos possíveis 

 

 

Como já se adiantou na introdução desta seção, em muito a Sintaxe Funcional 

contribuiu para a ampliação dos estudos no âmbito da Linguística Textual, sobretudo, com o 

desenvolvimento de reflexões consistentes sobre a operacionalização das unidades 

discursivas, a constituição da hierarquia tópica, o problema da diferenciação figura x fundo no 

plano da organização do texto, além das postulações sob a continuidade e a descontinuidade 

do texto e ainda o processamento da conectividade e da coerência textuais. 

Convém aqui, como informado anteriormente, abordar, e de maneira objetiva, alguns 

desses temas, os pertinentes ao que propõe esta pesquisa. Antes de mais nada, uma pontuação 

se faz necessária com relação à Linguística Textual, um dos ramos da linguística que se 

desenvolveu a partir de 1960 na Europa e cuja principal preocupação “consiste em tomar 

como unidade básica, como objetivo de investigação, o texto” (FÁVERO; KOCH, 2007, p. 

11). 

Todo o rol de estudos em Linguística Textual teve significativo aumento, inclusive 

com a elaboração de gramáticas do texto, em virtude das  

 

lacunas das gramática de frase no tratamento de fenômenos tais como a 

correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos (definido e indefinido), a 

ordem das palavras no enunciado, a relação tópico-comentário, a entonação, as 

relações entre sentenças não ligadas por conjunções, a concordância dos tempos 

verbais e vários outros que só podem ser devidamente explicados em termos de 

texto ou, então, com referência a um contexto situacional. (FÁVERO; KOCH, 2007, 

p. 12) 

 

Outro contributo se deu na área da “análise semântico-sintática” de frases, que ajudou 

a impulsionar a ideia de se buscar nas análises “ultrapassar os limites da frase, passando-se, 

assim, a uma linguística textual” (p. 23). 

O texto do discurso oral e, da mesma sorte, o do discurso escrito são construídos 

priorizando-se os princípios comunicativos que buscam levar em conta tanto o falante e seu 

ouvinte, quanto o emissor do texto escrito e o seu receptor. Para que a informação se processe 

de maneira adequada e consistente e a interação falante/ouvinte, emissor/receptor possa 

ocorrer em níveis satisfatórios, permitindo aos interlocutores partilharem das mesmas 

perspectivas, há por parte do emissor a atitude de orientar o receptor quanto ao “grau de 
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centralidade e de perificidade” dos enunciados que constituem os discursos, gerando uma 

espécie de divisão entre central e periférico, que equivale à distinção entre figura e fundo 

(CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 39). 

Tanto no discurso oral quanto no escrito, algumas partes informacionais tendem a ser 

consideradas “mais relevantes que outras”, destacando-se de um fundo que lhes confere 

suporte ou sustentação. A parte que serve de sustento aos aspectos principais abordados no 

discurso no texto, que os situa, denomina-se fundo. A parte principal que contém os pontos de 

maior peso informacional do discurso, “a linha mor da comunicação”, consiste na figura 

(PEZZATI, 2004, p. 190). 

Hopper e Tompson (1980 apud CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 38) abordam a 

diferenciação entre figura e fundo, no plano do que denominam de transitividade oracional, 

associando esta a uma função discursivo-comunicativa em que o interesse do falante/emissor 

refletirá diretamente na estrutura do seu discurso. 

No palco do domínio narrativo, figura compreende os eventos concluídos, suas 

sequências temporais, enquanto o fundo consiste na descrição das cenas, dos ambientes, dos 

estados, localização espacial dos personagens, nos comentários avaliativos diversos 

(CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 39). 

 

6.2.2.1   O desenvolvimento do texto, a Progressão Temática, a Coerência e a Coesão 

 

A construção do fluxo e a disposição das informações em um texto, segundo Olioni 

(2010, p. 152), devem ser pensadas de modo que esse mesmo texto tenha coerência, fluidez, 

coesão, constando também de uma sucessão de constituintes temáticos bem definidos e 

organizados. O esforço em se definir e caracterizar a Progressão Temática e os métodos de 

desenvolvimento textual foram abordados e sistematizados por Fries (1981), o qual responde 

pela ampliação da definição funcional de Tema. Uma das considerações mais importantes de 

Fries, voltando-se para a língua inglesa, diz respeito à posição do tema nos textos dessa 

língua, geralmente em primeiro plano. Para Olioni (2010, p. 152), por extensão, em português 

acontece a mesma coisa e “não seria arbitrária, mas um recurso textual utilizado na produção 

de modelos que passam a constituir o método de desenvolvimento de um texto”. 

Tomando das preceptivas de Daneš (1974) – todas as sentenças num discurso são 

conectadas linguisticamente ao discurso precedente –, é possível ampliar essa declaração, a 

partir das disposições funcionalistas, notadamente após a nova gramática instituída por Dik 
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(1997) para: todo o conjunto de enunciados num texto encontra-se “conectado” linguística e 

semanticamente a itens ou a segmentos precedentes nesse mesmo texto ou por ele aludidos.  

Fries (1981) acrescenta à afirmação inicial de Daneš (1974) a postulação de que o 

“expoente linguístico desta conexão aparece invariavelmente em posição inicial na oração. 

Dessa forma, esse autor dialoga perfeitamente com as disposições de Halliday (1994), 

revelando qual seu entendimento sobre a própria progressão temática no texto: algo que se 

relaciona ou tem a ver com a conexão textual e a ordem das palavras.  

 De maneira geral, no âmbito das proposições sobre o dispositivo de manutenção da 

linearidade discursiva – notadamente no que se refere à progressão textual, ao modo como os 

temas e as informações que introduzem se comportam no espaço do texto, ou seja, o 

movimento de ativação, desativação e inauguração de temas e a manutenção da coerência 

informativa no ordenamento dos tópicos e informações –, dois aspectos devem ser levados em 

conta: a continuidade e a descontinuidade tópica. Fávero e Koch (2007, p. 39) encetam que o 

tópico (ou o tema) junto com o comentário (ou o rema) apresentam na estrutura temática do 

texto importante função, claramente de natureza discursiva. 

Por tópico, Koch e Elias (2007, p. 173) entendem cada um dos fragmentos 

informacionais em que um texto pode ser dividido. Na realidade, um fragmento diz respeito a 

uma unidade tópica que concentra certa delimitação informativa. Por sua vez, o texto é 

formado por um conjunto dessas unidades, cuja hierarquização – há unidades de maior, outras 

de menor grau de informação, elas podem ser entendidas como partes ou subpartes 

subordinadas a uma unidade superior, o tópico central do texto – atua na progressão textual.  

As referidas autoras assinalam que a progressão tópica pode ser contínua ou 

descontínua. A primeira decorre quando “após o fechamento de uma sequência tópica, há 

continuidade”, ou seja, o tópico pode ser mantido ou se fecha para a abertura de outro, 

operacionalizando-se uma “ligeira mudança tópica” (p. 180). Quanto à descontinuidade tópica 

ocorre quando há “um desvio da sequencialidade linear” (BARRETO, 1999, p. 84), uma 

“quebra ou ruptura antes do fechamento de um segmento tópico” (KOCH; ELIAS, 2007, p. 

180), provocado, principalmente, por digressões. 

Dado importante é que a organização tópica realiza papel essencial no 

desenvolvimento e manutenção da conectividade no plano do texto, sobretudo na 

operacionalização dos mecanismos de coerência e coesão, fatores que respondem diretamente 

pela textualidade. Esta, por sua vez, compreende aspecto dos mais imprescindíveis, pois se 

constitui na propriedade que faz da sequenciação de unidades linguísticas um texto. 
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Para Weinrich (1964 apud KOCH, 2003, p. 12), texto é uma “estrutura determinativa” 

dotada de partes interdependentes “em que cada uma é necessária para o entendimento das 

demais”. Ora, disso decorre o entendimento de que deve haver certa conexão entre essas 

partes, de modo a se estabelecer sentido entre elas, proporcionando ao texto coerência. 

Coerência pode ser entendida como sentido. É a propriedade que os elementos 

linguísticos de um texto, aliados a outros quer sejam do contexto, exteriores ao texto, têm de 

atribuir a uma unidade textual sentido ou sentidos. A coerência carece de alguns elementos ou 

diretrizes para se realizar plenamente. Na percepção de Barreto (1999, p. 86), tais fatores 

podem ser: 

(a) cognitivos: como o conhecimento partilhado, a intencionalidade, a 

informatividade, a aceitabilidade;  

(b) situacionais: relacionados à situacionalidade; 

(c) estilísticos: dizem respeito à coesão e à seleção lexical; 

(d) ilocucionais: relacionados à continuidade na progressão conversacional; 

(e) socioculturais: compreendem sobretudo a intertextualidade. 

 

Parte significativa dos fatores elencados por Barreto encontra-se em Beaugrande e 

Dressler (1981), na obra Introduction to Textlinguistics, compreendendo a lista dos fatores de 

textualidade. Para esses autores, a coerência ocupa papel essencial nas discussões sobre o 

funcionamento do texto. Ela seria a responsável direta pela “veiculação dos sentidos no 

texto”, organizando os “conceitos subjacentes ao texto” e mostrando o quanto podem ser 

“acessíveis e relevantes entre si”. 

Consoante as ideias de Marcuschi (1983), a coerência resulta de uma rede complexa 

de fatores linguístico-cognitivos e interacionais. No livro Cognição, linguagem e práticas 

interacionais, publicado em 2007 – em que reúne um conjunto de ensaios publicados entre 

1999 e 2005 –, esse autor dedica boa parte do primeiro capítulo à definição e caracterização 

da coerência. Em sua linha de pensamento, acredita que “não é algo que pode ser identificado 

localmente no texto, mas é fruto de uma atividade de processamento cognitivo altamente 

complexo e colaborativamente construído” (p. 13). 

Dessa forma, é possível entender coerência como algo dinâmico que reside mais na 

mente do que na teia do texto, um autêntico processo cognitivo, por isso não passível de 

representação, ultrapassando o “princípio da materialidade” do texto, firmando-se enquanto 

“critério de processamento textual, seja na fala ou na escrita” (p. 14). Um critério que poderia 
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ser compreendido como de textualização, “uma atividade desenvolvida num movimento de 

colaboração” (ibid.). 

Para entender ainda mais o que significa coerência textual e os meandros de sua 

operacionalidade, Marcuschi (2007a, p. 16) propõe três perspectivas teóricas especiais que 

auxiliam nessa tarefa: 

 

(a) coerência como propriedade do texto, ligada a determinado uso do código e a 

suas relações imediatas; 

(b) coerência como resultado de processos inferenciais, constituída mediante 

aspectos cognitivos, lógicos e pragmáticos, com base na organização e 

concatenação de inferências; 

(c) coerência como resultado coletivo, conjuntamente construída, daí uma noção 

interacional, resultante do trabalho colaborativo dos envolvidos na co-produção 

do texto, em que o sentido ocorre na construção social, no ato da 

comunicação/da leitura do texto. 
 

No que tange ao terreno da coesão, consoante Beaugrande e Dressler (1981), 

corresponde à maneira como os elementos linguísticos se encontram interligados no texto, 

“numa sequência linear”, por meio de mecanismos gramaticais.  

Halliday e Hasan (1976, p. 4) apontam que a coesão se realiza por meio do sistema 

léxico-gramatical e “ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso é 

dependente da de outro”. Para esses teóricos, a coesão auxilia no estabelecimento dos sentidos 

e de suas relações no texto, no entanto ela não é o instrumento suficiente para operar a 

construção textual. Essa perspectiva encontra acolhimento em Marcuschi (1983), para quem o 

“nível do sentido” concentra a possibilidade maior de desencadear, sem a necessidade dos 

recursos coesivos, a constituição do texto. 

Para entender melhor o que isso significa, basta tomar o conceito de coesão textual no 

entendimento de Koch (1990). Esta autora percebe a coesão no texto como uma relação 

semântica que se estabelece entre um item textual e outro indispensável para sua compreensão 

e interpretação. Seguindo a linha de pensamento de Halliday e Hasan (1976), Koch (1990, p. 

16) sintetiza o que esses autores dizem sobre o papel das relações coesivas no plano textual. 

 

A coesão, por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos 

semânticos por meio dos quais uma sentença se liga com a que veio antes, aos 

recursos semânticos mobilizados com o propósito de criar textos. A cada ocorrência 

de um recurso coesivo no texto, [Halliday e Hasan (1976)] denominam ‘laço’, ‘elo 

coesivo’.  
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Tomando por base a “função dos mecanismos coesivos na construção da 

textualidade”,  Koch (1990, p. 27) considera a existência de “duas grandes” vertentes ou tipos 

de coesão:  

(a) referencial ou referenciação – um elemento (forma referencial ou remissiva) “da 

superfície do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) presente(s) ou inferível(is), a partir do 

universo textual” – referente textual – (p. 31). A remissão pode ser anafórica (relaciona um 

elemento a outro anterior) ou catafórica (relaciona um elemento a outro posterior); 

(b) sequencial ou sequenciação – os “procedimentos linguísticos por meio dos quais se 

estabelecem, entre os segmentos do texto [...], diversos tipos de relações semânticas e/ou 

pragmáticas” (p. 53), ao passo que promove a progressão textual, determinada por dois tipos 

de sequenciação, ou mecanismos, conforme Barreto (1999, p. 86):  

(i) a parafrástica – caracterizada pelo fluxo informacional lento, repleto de rodeios e 

retornos no âmbito do texto – envolve procedimentos de recorrência/reiteração de 

termos, de estruturas (paralelismo sintático), de conteúdos semânticos (paráfrase), de 

recursos fonológicos segmentais e/ou supra-segmentais, de tempo e aspecto verbal; e 

(ii) a frástica – direta, sem rodeios no fluxo informacional – compreende os 

procedimentos de manutenção e progressão temática, o encadeamento por justaposição 

ou por conexão. 

 

6.3  TEORIA MULTISSISTÊMICA E LINGUÍSTICA TEXTUAL: A QUESTÃO DA 

DÊIXIS, DA FORICIDADE, E DA REFERENCIAÇÃO 

 

A Teoria Multissistêmica Funcionalista-Cognitivista, inaugurada e definida por 

Castilho (2010), como já pontuado nos itens 6.1.4.2 e 6.1.4.2.1, postula a ideia de língua 

como um multissistema, portanto dotada de um conjunto de sistemas e de processos que, por 

sua vez, podem ser reunidos ou agregados numa gramática: a gramática multissistêmica 

funcionalista-cognitivista, sob a diretriz da qual Castilho erigiu a sua mais recente obra, a 

Nova Gramática do Português Brasileiro. Como mencionado também, esse teórico reconhece 

quatro sistemas que a língua, nessa perspectiva, apresenta: léxico, semântica, discurso e 

gramática. Todos os quatro são definidos e caracterizados amplamente por Castilho (2010, p. 

110-168). A seguir se apresentam os aspectos centrais de cada um deles. 

O léxico é definido como um aglomerado organizado de “categorias cognitivas e de 

traços derivados que são apresentados nas palavras por meio da lexicalização” (idem, p. 110). 

Nele, o vocabulário configura-se como um produto “compendiado nos dicionários da língua”. 
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Três processos constam nas manifestações do léxico, conforme Castilho: lexicalização 

(criação de palavras), relexicalização (realocação de sentidos das palavras, renovando-as), 

deslexicalização (palavras postas em desuso). 

A semântica compreende o sistema de criação de significados através de estratégias 

que envolvem desde a organização, emolduramento, hierarquização, inclusão, exclusão e 

alterações diversas na ordem dos sentidos e dos próprios participantes do evento linguístico, 

de modo a assegurar um tratamento coeso dos significados contidos nas palavras. É um 

sistema marcado pela propriedade da semanticização (criação de sentidos sob a direção do 

dispositivo sociocognitivo) e pelas categorias semânticas com as quais e sob as quais opera: 

dêixis, foricidade, referenciação, predicação, verificação, inferência, pressuposição, metáfora, 

metonímia e conectividade. 

O discurso, entendido por Castilho como “conjunto de negociações em que se 

envolvem o locutor e o interlocutor, através dos quais se instanciam as pessoas de uma 

interação” (p. 133), se organizam, reorganizam e, até, se abandonam os tópicos discursivos na 

esfera da interação e da interlocução. É marcado pelo processo da discursivização, ou seja, o 

procedimento de criação de textos, e pelas categorias: (i) cognitivas constitutivas do discurso, 

(ii) sociais constitutivas do discurso, e (iii) discursivas constitutivas do texto. 

A gramática, vista por Castilho como sistema constituído por “estruturas cristalizadas 

ou em processo de cristalização, dispostas em três subsistemas: fonologia, morfologia e 

sintaxe. Sistema marcado por um conjunto de mecanismos que respondem pela própria 

“constituição da gramática”, ou, na conceituação habitual, um conjunto de processos que uma 

palavra atravessa, podendo, nessa travessia, “ganhar novas propriedades sintáticas, 

morfológicas, fonológicas e semânticas”, ou ainda “transformar-se numa forma presa”, e, em 

casos mais extremos, “desaparecer como consequência da cristalização extrema” (idem, p. 

138). 

Desses sistemas apresentados por Castilho, interessam aqui as disposições que defere 

ou destina às categorias semânticas, notadamente a dêixis, a foricidade e a referência. Assim, 

tomando por suporte as disposições do Funcionalismo, sobretudo na Teoria Multissistêmica, 

coadunados aos aportes da Linguística Textual, pontuam-se, de início, as perspectivas da 

foricidade, da dêixis e dos tipos de dêixis, valendo-se, para tanto, dos aportes reflexivos de 

Lyons (1980), de Castilho (1993, 2007, 2010), de Barreto (1999), de Neves (2000), de Souza 

(2003), de Marine (2004, 2009) e de Martins (2000). Em seguida, a ênfase recai sobre a 

questão da referenciação, do referente, das anáforas e dos tipos de anáforas. Por fim, é a vez 

de abordar os pronomes demonstrativos na condição de marcadores de dêixis e/ou de anáfora 
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e nas propriedades gramatical, semântica e discursiva, no plano do estatuto categorial dos 

pronomes.  

Para embasar a exposição de todo esse quadro envolvendo dêixis, foricidade e 

referenciação, abarcam-se também por esteio as sinalizações de teóricos a exemplo de Koch 

(1990), Marcuschi (1998, 2003, 2007b), Mondada e Dubois (2003), Apothéloz e Chanet 

(2003), Milner (2003), Conte (2003) e Neves (2000, 2006, 2007) postos em diálogo com 

Castilho (1993, 2007, 2010) e na aferição dos tipos de dêixis e de anáforas.  

 

6.3.1 A dêixis e a foricidade 

 

Seguindo as disposições de Lahud (1979), a grande maioria das frases de uma língua 

natural consta de unidades lexicais exercendo função propriamente dêitica. Tais unidades 

encontram-se devidamente organizadas em paradigmas gramaticais podendo ser tomadas 

como referência para diversas abordagens no campo linguístico. Respaldando-se em Lahud, 

Marine (2009, p. 28) levanta os itens lexicais mais produtivos que podem atuar como dêiticos. 

Para essa autora, pronomes, artigos, advérbios, entre outros, são propícios ao exercício da 

atividade dêitica, constituindo-se elementos-chave para manobras discursivas no próprio 

sistema linguístico, uma vez que a atualização do próprio sistema da língua tem de “passar 

necessariamente pela ativação desses ‘marcos de referência’ enquadrados numa situação 

discursiva particular, da qual decorre a sua referência e funcionalidade” (idem, ibidem).  

Na visão de Levinson (2007, p.65), a dêixis compreende o modo pelos quais as línguas 

realizam operações de codificação ou de gramaticalização – embora não use este termo – de 

traços do contexto da enunciação ou mesmo do evento de fala. Nesse plano, dêixis 

corresponde ainda “às diferentes maneiras pelas quais a interpretação das enunciações 

depende da análise desse contexto de enunciação”. 

Em Castilho (2010, p. 123), o termo dêixis corresponde a uma categoria que “depende 

crucialmente da situação discursiva, e não das propriedades intensionais (sic) necessárias à 

configuração das categorias de referenciação e predicação”. Sua significação maior está 

vinculada à tarefa da mostração, sendo crucial para a organização do texto e do discurso. 

Historicamente, a dêixis figurou, de início, junto/integrada à foricidade, explicita 

Poggio (2002, p. 38), apoiando-se em Castilho (1996). No entanto os dois termos, operadores 

fóricos e operadores dêiticos, distinguem-se por apresentarem funções próprias a cada um. De 

acordo com Lyons (1980, p. 260), o termo dêixis  
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provém da palavra grega [deiktikos] que significa “mostrar” ou “indicar” por se 

referir à função de pronomes pessoais e demonstrativos, de tempo e de um leque de 

traços gramaticais e lexicais que ligam os enunciados dos eixos espaço-temporais do 

ato da enunciação.
24

 

 

Os gramáticos gregos utilizavam o adjetivo dêitico (deiktikos) com o sentido de 

demonstrativo. Na verdade, eles não faziam diferenciação sob o prisma da forma ou da função 

semântica, entre pronomes demonstrativos, artigo definido e pronome relativo. 

No capítulo quarto da obra Sémantique linguistique, intitulado Deixis, espace et temps, 

Lyons fornece um entendimento mais completo sobre em que consiste a dêixis, mostrando 

que ela engloba não apenas as funções que caracterizam os pronomes demonstrativos, mas 

também o tempo e a pessoa e um número significativo de aspectos relacionados ao contexto 

da enunciação. Nas palavras do autor: 

 

Por dêixis entende-se a localização e a identificação das pessoas, objetos, processos, 

eventos e atividades de que se fala e aqueles a que se faz referência pela relação ao 

contexto espaço-temporal criado e mantido pelo ato da enunciação e pela 

participação, em regra geral, de um único locutor e de ao menos um interlocutor.
25

 

(p. 261) 

 

E acrescenta de modo categórico que 

 

A noção de dêixis – que e simplesmente a palavra grega que exprime a ação de 

‘apontar’ ou ‘indicar’, e veio a ser um termo técnico da teoria gramatical – foi 

introduzida para indicar os traços “orientacionais” da língua que se relacionam com 

o tempo e o lugar do enunciado. Os chamados pronomes pessoais – eu, tu, (você), 

ele etc. – constituem apenas uma classe dos elementos da língua cujo significado se 

determina pela referência às “coordenadas dêiticas” da situação típica do enunciado. 

Outros elementos que incluem um componente de dêixis são advérbios de lugar e de 

tempo – como aqui, aí, ali, lá, acolá (de lugar) e agora e então (de tempo), que 

indicam o “próximo” e o “não próximo” do falante (e às vezes também do ouvinte) e 

o “momento em que se fala” e o “não momento em que se fala”. São esses os 

exemplos mais evidentes da maneira pela qual a estrutura gramatical de uma língua 

pode refletir as coordenadas espaço-temporais da situação típica do enunciado. A 

situação típica no enunciado é egocêntrica: como o papel do falante se transfere de 

um participante para outro numa conversa, muda-se assim o “centro” do sistema 

dêitico, usando o falante eu para referir-se a si mesmo, tu, você etc. para dirigir-se ao 

ouvinte. O falante está sempre no centro da situação do enunciado. (idem, ibidem) 

 

                                                 
24

 [...] provient d’un mot grec [deiktikos] signifiant ‘montrer’ ou ‘indiquer’ pour se référer à la fonction des 

pronoms personnels et demonstratifs, des temps et d’un éventail de traits grammaticaux et lexicaux qui relient les 

énoncés aux coordonnées spacio-temporelles de l’acte d’énonciation (tradução minha). 
25

 Par deixis il faut entendre la localisation et l’identification des personnes, objets, processus, événements et 

activités dont on parle et auxquels on fait référence par rapport au contexte spatio-temporel créé et maintenu par 

l’acte d’énonciation et la participation en règle générale d’un locuteur unique et d’au moins un interlocuteur 

(Tradução minha). 
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Para Trask (2006, p. 52), dêixis significa “apontar por meios linguísticos”, enfocando-

se o tempo, o lugar e os papéis diferenciados dos participantes/indivíduos envolvidos no ato 

de fala. O autor enceta que há diferentes tipos de dêixis na língua, evidenciando-se distintas 

“categorias dêiticas”, cujo ponto de referência “é sempre a identidade do falante e o momento 

e o lugar da fala”. Numa listagem de palavras dêiticas, esse estudioso apresenta pronomes 

pessoais, de tratamento, demonstrativos e advérbios.  

Barreto (1999, p. 80) e Souza (2003, p. 76), partindo de Castilho (1996), parecem 

uníssonas quanto às classes de palavras que se podem considerar como dêiticas. Enquanto a 

primeira autora focaliza, em linhas gerais, o papel dêitico dos artigos e dos demonstrativos – 

de modo especial, elencando a classe dos mostrativos, em Castilho (1993, p. 121): 

este/esse/aquele (e formas plurais e femininas), isto/isso/aquilo, ele, o, mesmo, próprio, 

semelhante, tal –, a segunda destaca entre outras três classes: a dos pronomes, a dos advérbios 

e a dos artigos. Ambas concordam que todos os elementos pertencentes a essas classes têm 

um traço em comum: a foricidade. 

Marcuschi (2007, p. 76) apresenta, tomando as disposições de Karl Bühler 

(1978[1934]), que a dêixis deve ser encarada pelos pesquisadores, no plano funcional e 

cognitivo, como um dos instrumentos responsáveis por fazer da referenciação “um ato de 

construção criativo e não um simples ato de representação ou de designação extensional de 

uma expressão no mundo extra-mental” (MARCUSCHI, 2007, p. 79), em virtude de os 

elementos dêiticos obterem sua determinação referencial na “relação com os contextos e os 

falantes” (p. 76) e, sobretudo, pela extraordinária potencialidade que possuem na 

representação linguística. 

Segundo pensa esse estudioso, a dêixis pode gerar um jogo ficcional em que “os 

interlocutores situam-se imageticamente num tempo e espaço”, no qual os dêiticos atuam 

como um palco, numa peça teatral, daí a afirmação de que a dêixis é capaz de, tal qual os 

atores no teatro, “tornar presente o ausente” (p. 77). 

Ainda numa reflexão sobre as contribuições de Bühler (1934; 1978), Castilho (2010, 

p. 124) afirma que a esse teórico coube a importante tarefa de “formular a teoria da dêixis na 

Linguística moderna”. Recorde-se que Bühler, como mencionado aqui na seção 6.1, 

explanando sobre o triplo fator funcional da linguagem que tem sua origem na orientação 

“indívíduo – mundo – sociedade”, propõe, portanto, três funções: a representativa (expressa 

conteúdos), a expressiva (expressão de emoções pelo indivíduo) e a apelativa (influencia 

emoções e atitudes do indivíduo). Ora, conforme assevera Marine (2009, p. 29), numa 

interpretação de Peirce (1974), “é justamente nesta última função que se encontra a noção de 
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signo como sinal, ou seja, algo que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma 

coisa para alguém” (MARINE, 2009, p. 29). 

Assim, consoante Castilho (2010, p. 124), Bühler (1978[1934]) divide as expressões 

linguísticas em dois campos, o do simbólico e dos dêiticos. Tal divisão se comprova nas 

palavras com valor demonstrativo. Nesse sentido, as formas demonstrativas, entendidas como 

"sinais", diferenciariam-se das palavras "símbolo", como os substantivos e os verbos, por 

exemplo, “cuja função linguística se daria no plano da objetividade representada” (MARINE, 

2009, p. 29). Os símbolos para Castilho (2010) são estáveis referencialmente, enquanto a 

dêixis é instável, pois depende do contexto situacional de fala, ou do texto no qual se encontra 

ancorada. Ainda numa leitura de Bühler (1978[1934]), Castilho (2010) aproveita o jogo entre 

símbolos e sinais para mostrar um plano de delimitação conceitual que serve para diferenciar 

dêixis e foricidade, como se verifica a seguir: 

 

Entendida também como ‘ostensão’, a dêixis, segundo esse autor, representa um 

‘primeiro conhecimento da coisa’. Através da propriedade dêitica, inserimos 

entidades na corrente do discurso. O ‘segundo conhecimento’ ocorre quando 

retomamos, via foricidade, essas mesmas entidades. Diferentes classes gramaticais 

codificam a dêixis: os pronomes, os advérbios de temo e de lugar, certos morfemas 

(como os de tempo), entre outros. (idem, p. 124) 

 

 

Câmara Jr. (1976) também se propôs a deixar bem marcado o conceito de dêixis. Para 

esse estudioso da língua, a dêixis deve ser entendida como 

 

a faculdade que tem a linguagem de designar mostrando, em vez de conceituar. A 

designação dêitica, ou mostrativa, figura assim ao lado da designação simbólica ou 

conceitual em qualquer sistema linguístico. Podemos dizer que SIGNO linguístico 

apresenta-se em dois tipos – o SÍMBOLO, em que um conjunto sônico representa ou 

simboliza, e o SINAL, em que o conjunto sônico indica ou mostra. O pronome é 

justamente o vocábulo que se refere aos seres por dêixis em vez de o fazer por 

simbolização, como os substantivos. A dêixis se baseia no esquema linguístico das 

três pessoas gramaticais que norteia o discurso: a que fala, a que ouve, e todos os 

mais seres situados fora do eixo falante-ouvinte. (idem, p. 90) 

 

 

Ainda em relação à dêixis, no que concerne aos pronomes demonstrativos, Pavani 

(1987) sinaliza que esta categoria pressupõe um “valor de significação”. Sob esse 

entendimento, a “significação” e o papel atribuídos aos demonstrativos são explicitados de 

maneira acessória, a depender da situação enunciativa. Para Marine (2009), a significação a 

que se refere Pavani (1987) “é aquela de valor expressivo, acrescentada à ‘significação 

principal’” (MARINE, 2009, p. 31). 
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Nessa mesma linha, Halliday e Hasan (1976) afirmaram sobre os itens de que as 

línguas dispõem e que denotam “propriedade de referência”. Para esses autores, tais itens, 

assim como os pronomes demonstrativos, só acabam sendo interpretados semanticamente 

quando fazem referência a algo ou a alguém, logo, por si sós, não conseguem esse mérito. 

Carvalho (1973, p. 664-665), ao observar tal fato, compreendeu que 

 

[...] para que a deixis funcione [...] é imprescindível que exista um termo ou ponto 

de referência [...]: esse termo ou baliza referencial é a pessoa do próprio sujeito que 

fala, no momento em que fala e em que, apontando ou chamando a atenção para si 

próprio, se designa como EU. 

 

Marine (2009, p. 31) afirma que esse tipo de “interpretação semântica” só é concebível 

quando “os ‘itens referenciais’ estão contextualizados, ou seja, quando estão estabelecendo 

uma referenciação a algo dentro de um processo enunciativo”. Foi isso que Pavani (1987) já 

tinha percebido quando fez referência em seus estudos aos pronomes demonstrativos, o que 

chamou, então, de "significação acessória", pois ocupa posição “justaposta à significação 

principal”. 

Em artigo publicado em 1993, Os mostrativos no português falado, Castilho registra 

sua preferência pelo uso do termo foricidade em lugar de referenciação, por considerar este 

último particularmente dotado de caráter ambíguo, muitas vezes, ou mesmo ambivalente, 

tendo em vista significar não somente os mecanismos e processos de designação, mas ainda 

os de retomada de conteúdo no texto/discurso. 

Nesse mesmo artigo, Castilho apresenta foricidade enquanto um “processo 

fundamentalmente semântico-textual de retomada dos conteúdos verbais já mencionados no 

texto, ou contidos na situação de fala, trazendo-os à nossa lembrança” (idem, 1993, p. 122-

123). Essa definição é amadurecida e reformulada em Castilho (2010, p. 125), passando a 

compreender toda “a operação desencadeada, sobretudo, por itens lexicais que trazem de novo 

à consideração noções já identificadas anteriormente (anáfora), ou a serem veiculadas 

posteriormente (catáfora) no texto” (idem, ibidem). 

A palavra foricidade resulta, em sua origem, da combinação do termo grego phoréo = 

trazer, conduzir, cuja contrapartida em latim é fero, de onde derivou foricitas. Tais palavras 

ou termos são designadas, portanto, como fóricos, pois “têm como traço categorial a 

capacidade de remeter-se a algum outro elemento”, de fazer referência quer aos participantes 

do discurso (na interlocução) quer aos “participantes dos eventos” (na remissão textual). 

Nesse sentido, palavras vistas ou discriminadas como fóricas recebem assim tal designação 
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por serem portadoras ou por exercerem uma função “fundamental no uso da linguagem”: a de 

realizar e ajudar na firmação e estabelecimento da coerência e da coesão textuais, além de 

atuarem na organização e na progressão temática no texto. 

No âmbito da perspectiva funcionalista, Castilho discute os principais aspectos 

semânticos dos determinantes – artigos e demonstrativos – sob a ótica da foricidade. Para esse 

teórico, os artigos – sobretudo os definidos – e os pronomes pessoais, demonstrativos, 

possessivos e relativos são os itens mais representativos do campo da foricidade, atuando 

“como verdadeiros operadores fóricos”.  

Em sua gramática, Castilho (2010, p. 125) elenca dois exemplos de usos fóricos 

envolvendo pronomes pessoais e demonstrativos, que aqui se reproduzem, a fim de melhor 

contextualização conceitual do termo “fórico” e de suas atribuições: 

 

(59) O aluno disse que ele não gosta de aulas. 

(60) Esta é uma verdade: dentre os argumentos do autor, estes primeiros são aceitáveis, 

aqueles outros não se sustentam. Falando em sustentação, pega esse aí e preste mais atenção.  

 

No excerto (59), seguindo a interpretação de Castilho, entendendo que ele aponta um 

participante do ato comunicativo, como se dissesse ele aí, ter-se-ia um uso dêitico de ele; mas, 

se ele retoma o aluno em questão no excerto, tem-se tal item funcionando, então, como fórico. 

Castilho chama a atenção, e aqui se comunga da mesma opinião, de que as duas interpretações 

são possíveis mostrando que há diferença entre elemento dêitico e elemento fórico, ou seja, 

entre apontar/indiciar (= dêixis) e retomar/recuperar informação (= foricidade).  

No excerto (60), por seu turno, os pronomes demonstrativos destacados têm clara 

atuação fórica. Fundamentando-se em Halliday e Hasan (1976), tal afirmação fica mais 

evidente. Para esses autores, no exercício da foricidade, os itens fóricos podem assumir 

determinados valores semânticos. O primeiro é o endofórico, quando retomam elementos que 

já foram mencionados no texto (anáfora) ou quando antecipam, anunciam o que será dito 

(catáfora). Nesses termos, recuperando as informações contidas no excerto (60), tem-se Esta 

como um catafórico, já que anuncia a informação importante que constará após os dois pontos 

no segmento; e estes e aqueles como anafóricos, pois retomam argumentos dados; estes, os 

argumentos próximos e aqueles, os afastados, tomando-se ambos no parâmetro tempo do 

discurso. Na trilha do plano fórico, em Halliday e Hasan (1976), há ainda o segundo valor, o 

exofórico, que faz menção a referentes que se apresentam na situação de fala, mas “não 

verbalizados no texto”, conforme Castilho (2010, p. 125). Assim, a expressão esse aí, em 
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(60), remete diretamente a um participante não verbalizado no ato discursivo, a situação, por 

exemplo, de que “provavelmente o lápis caiu da boca de um aluno sonolento” (idem.). 

De acordo com Salum (1983), houve entre os comparativistas uma confusão no uso 

dos termos de que se valiam para designar os processos semânticos mencionados aqui com 

relação aos itens fóricos, o que afetou também as classes gramaticais que os expressam. Para 

Castilho (2010), essa confusão se explica pelo fato de terem traduzido anaphorikòs, em grego, 

pelas formas latinas relativus (de re + latum, particípio de fero) e deiktikòs por 

demonstrativus (de de + monstrare, “apontar para algo retirado de um conjunto”). Outro fator 

que também gerou contradição considerável 

 

Sucedeu que os termos anáfora, uma das manifestações da foricidade, e dêixis foram 

apropriados pelos gramáticos para a designação de processos semânticos, ao passo 

que relativo e demonstrativo foram utilizados na designação de classes de palavras. 

Ora, outras classes além do pronome relativo retomam conceitos, e o demonstrativo 

não é a única classe que indicia os referentes. E ainda por cima, referência, vocábulo 

latino calcado em refero (“voltar atrás”), que é uma tradução perfeita do grego 

anaphorà, passou a ser usado modernamente para designar ora o conteúdo dos 

substantivos, ou seja, seu referente, acepção escolhida nesta gramática, ora para 

designar a retomada de conteúdos, como sinônimo de anáfora. Belíssima confusão! 

(idem, p. 125) 

 

Tais observações mostram que os limites entre a dêixis e a foricidade estreitaram-se a 

tal ponto que ficaram pouco definidos. Carreter (1962[1953], p. 130) soma a estas mais uma 

explicação. Para ele, a dêixis “consiste em assinalar algo que está presente diante de nossos 

olhos: aqui, ali, tu, isto etc. Quando a função dêitica não consiste em fazer uma demonstratio 

ad oculos, mas apenas assinala um termo da frase já anunciado, recebe o nome de anáfora”. 

Souza (2003, p. 75) considera os itens fóricos como formas referenciais ou remissivas, 

elementos da língua “que não podem ser interpretados por si mesmos, mas remetem a outros 

itens do discurso necessários à sua interpretação”. A autora toma como base para a tessitura 

das argumentações que apresenta nesse campo os estudos de Neves (2000), que, na introdução 

à segunda parte da Gramática de usos do português, intitulada A referenciação situacional e 

textual: as palavras fóricas, afirma existirem termos da língua cuja função particular é “de 

fazer referenciação, entretanto sem nomear, ou denominar como os substantivos” (p. 389).  

Neves assinala que as palavras fóricas, como os artigos definidos, principalmente, e os 

pronomes – pessoais, demonstrativos, possessivos e de tratamento – são, em geral, 

considerados pronominais, dados os traços de caráter referenciativo muito similares que essas 

palavras possuem e que as unem. Em alguns trabalhos de 2002 e 2004, Neves apresenta a 

foricidade, a predicação e a conjunção, num plano de investigação semântica, enquanto 
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processos básicos constituintes do enunciado, o que também encontra assento nas disposições 

de Poggio (2002, p. 38). O fundamento basilar da coesão textual seria configurado pelos 

arranjos que os itens, em processos fóricos, realizariam de modo a compor a “teia do texto” 

(SOUZA, 2003, p. 76). 

Para finalizar esta apresentação de dêixis e foricidade, mostram-se necessárias ainda, 

duas considerações. A primeira diz respeito aos aspectos que Castilho (1993, p. 123), a partir 

da leitura das análises de Renzi (1988, p. 622), propôs para a construção de uma gramática da 

foricidade. Aspectos que tal gramática deveria tomar como diretrizes de funcionamento, a 

saber: (1) a posição do referente retomado; (2) a natureza semântica de tal referente; (3) a 

disposição que esse referente ocupa no enunciado; e (4) a extensão do referente (um 

sintagma? uma sentença? ou uma unidade discursiva completa?). 

A segunda consideração diz respeito ao sentido da palavra “foricidade”, que, 

entendida como “remissão”, acaba por representar um  

 

[...] segundo conhecimento da coisa, sendo que o primeiro conhecimento é dado 

pelos processos de referência ou designação, e dêixis ou localização. Através da 

anáfora, retomamos um tópico discursivo, trazendo de novo à consciência os 

participantes do discurso mencionados anteriormente, ou presentes no contexto. 

(CASTILLHO, 2010, p. 126) 

 

O movimento, uma das categorias características da foricidade na construção do texto, 

não foi deixado de lado por Castilho, que, recorrendo às ideias de Marcuschi e Koch (2006, p. 

383), transcreve que  

 

um texto não se constrói como continuidade progressiva linear, somando elementos 

novos com outros já postos em etapas anteriores, como se o texto fosse processado 

numa soma progressiva de partes. O processamento textual se dá numa oscilação 

entre dois movimentos: um para frente (projetivo) e outro para trás (retrospectivo), 

representáveis parcialmente pela catáfora e anáfora. Além disso, há movimentos 

abruptos, há fusões, alusões etc. (MARCUSCHI E KOCH, 2006, p. 383 apud 

CASTILHO, 2010, p. 126) 

 

 

Passe-se agora à contemplação da referenciação e de suas particularidades, que aqui, 

na linha que se busca seguir, são abordadas não apenas do ponto de vista funcional mas 

também da Linguística Textual. 
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6.3.2 A referenciação e suas considerações 

 

Na segunda metade do século XX, após o declínio de tendências marcadas 

notadamente pelo viés estruturalista, logicista e internalista, a referenciação ganha forças, 

embora os estudos sistemáticos nessa linha só tenham tomado corpo mais recentemente no 

cenário linguístico. Tal avanço tem beneficiado/favorecido a abertura de novas perspectivas 

reflexivas e argumentacionais nos estudos semânticos, pragmáticos, textuais, 

psicolinguísticos, neurolinguísticos, sociolinguísticos, funcionais, sociofuncionais, 

sociocognitivos e conversacionais.  

Além disso, as pesquisas em referenciação têm demonstrado a possibilidade 

articuladora que ela consegue estabelecer entre a Linguística e outras disciplinas, a título das 

Ciências Cognitivas, da Antropologia, da Psicologia, da Sociologia e das Neurociências, 

como preconizam Koch, Morato e Bentes (2005, p. 10). 

Nesse panorama, insere-se perfeitamente Castilho (2010). Esse estudioso percebe 

referenciação no sentido de “denominação”, muito ligada ao terreno da Semântica Cognitiva. 

Portanto o olhar desse teórico sobre referenciação parte do ponto de vista funcional-

cognitivista. A apresentação que faz sobre referenciação consiste, na verdade, na exposição de 

uma teoria: a “da referência” ou, simplesmente, “da designação”, que encontra respaldo, por 

sua vez, na teoria dos espaços mentais de Fauconnier (1985). Nas preceptivas deste teórico é 

que Castilho (2010) busca subsídios para afirmar que o domínio da semântica estaria na 

estruturação dos espaços mentais e não diretamente ligado ao campo das “condições de 

verdade”, como se pressupõe quando a atividade é referenciar.  

Sem querer adentrar nessa questão, pois fugiria à proposta do presente trabalho, 

interessa apenas apresentar o conceito de “referenciação” em Castilho (2010) e uma 

caracterização geral de seus apontamentos nesse campo. Assim, para esse autor, baseando-se 

em Ducrot e Todorov (1972), referenciação pode ser considerada como a “função pela qual 

um signo linguístico representa quaisquer entidades do mundo extralinguístico, reais ou 

imaginários” (CASTILHO, 2010, p. 126). 

Recorrendo também às bases da Filosofia contemporânea, com Frege (1978[1891]), 

evidencia que o conjunto das expressões referenciais é dotado de sentido e de referência. “O 

sentido é o modo de apresentação do objeto, e a referência é o designatum” (CASTILHO, 

2010, p. 126). Toma um exemplo de Frege para mostrar a operacionalização da verdade e da 

falsidade num enunciado, excerto que aqui se reproduz: 
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(61) A estrela da tarde é a estrela da manhã. 

 

Há em (61), clássica frase de Frege (1978[1891]), duas expressões notadamente 

nominais, mas com o mesmo referente, o planeta Vênus. Tais expressões se diferenciam pelo 

sentido. Para saber que esse é o referente, o indivíduo faz/realiza a emissão de juízos de 

valores. Tais emissões se fundamentam na referenciação a uma entidade pertencente ao 

mundo extralinguísto e à predicação
26

. Portanto o ponto máximo de Frege foi diferenciar 

sentido (= representação) de referêfencia (= coisa). 

Relacionando referência à teoria dos conjuntos, Castilho (2010, p. 127) afirma que os 

pronomes demonstrativos não neutros, assim como os substantivos próprios e as descrições 

definidas podem exercer a função de representar um sujeito de um conjunto, enquanto os 

quantificadores indefinidos representam todo um conjunto, como se aferem nos excertos a 

seguir: 

 

(62) (XIV FS 2501-2503:80) E quando veerom a aquel logar hu siiam as seedas, asseentou-se 

AQUEL, que era mais fremoso que todolos outros, na seeda mais alta, e todolos outros da hu a 

parte e da outra nas seedas que hi estavam. 

 

(63) (XIV DSG 56-60:03) Apartey | me em huu lugar . omais ascon | dido que pude achar . 

em que podesse | chorar TODAS aquellas coussas . | em que nom auia prazer . da uida que | fazia 

ora . quando era papa . e que er po | desse chorar TODOS aquelles pla | zeres . e TODOS 

aqueles plazeres  . e | TODOS aquelles confortos que soya a | uer . quando era mõie . de que ora | 

ia nõ ey nem hua coussa . per | razom do trabalho que ey em este | estado em que ora som . 

 

 

Como se pode observar, no excerto (62) apresenta-se o pronome demonstrativo 

variável, aquel, desempenhando a função de representar/selecionar um sujeito de um 

conjunto, no caso um entre vários de um bloco, o indivíduo mais fremoso que todolos outros. 

No excerto (63), por outro lado, tem-se a presença dos quantificadores indefinidos todos e 

todas marcando todo um conjunto de situações/coisas sem uma individualização. 

No campo da interface linguística e textualidade, Koch e Marcuschi (1998) partem de 

uma concepção do termo referenciação enquanto atividade discursiva, o que desencadeia a 

perspectiva de uma “visão não-referencial da língua e da linguagem” (KOCH, 2003, p. 79). 

                                                 
26

 Castilho (2010, p. 128) define predicação como uma “operação de transferência de traços semânticos que se 

movimentam pela sentença e pelo texto”. Cita a definição aferida por Ilari (comunicação pessoal): “a predicação 

é a inclusão em um conjunto definido pelo predicado”. 
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Tal posicionamento é defendido por Mondada e Dubois (1995, p. 278-280) 
27

, que, apoiados 

em Sacks (1972) – cuja intenção é a de descrever os procedimentos linguísticos e cognitivos 

dos quais os atores sociais se valem “para fazer referência uns aos outros” (KOCH, 2003, p. 

42) –, consideram a referência a elementos do mundo físico no âmbito de um processo de 

categorização discursiva e cognitiva.  

A referenciação, nessa perspectiva, pode ser traduzida como algo negociado no 

discurso que, como lembra Souza (2003, p. 69), “resulta na construção de referentes, de modo 

que a expressão referência passa a ter um uso completamente diverso do que se atribui na 

literatura semântica em geral”. Daí, assevere-se novamente, o fato de Castilho (1993) ver os 

termos “foricidade” e “referência”, no espaço terminológico, como algo conflitante entre si. 

Algo para o qual também atentou Mondada (2001 apud KOCH, 2005, p. 34), ao 

propor a tese da substituição do termo referência – atrelado classicamente à noção filosófica 

de verdade e de correspondência plena com o referente – pelo termo referenciação. O motivo 

se deve ao fato de “referenciação” privilegiar o plano das relações intersubjetivas e sociais e 

ainda por considerar que os objetos do discurso são construídos interativamente pelos 

interlocutores no ato enunciativo. Não mais se procura, portanto, uma relação especular entre 

as palavras e as coisas (objetos do mundo), mas, sim, toma-se em conta a situação discursiva 

referencial, os sujeitos envolvidos na enunciação, no discurso e as informações alocadas na 

mente desses sujeitos (memória discursiva), por isso a referenciação substitui a ideia de 

“objetos-do-mundo-da-referência” por objetos-de-discurso (KOCH, 2003, p. 79-80). 

Com bastante propriedade, Koch (2005, p. 34) sintetiza tal quadro, reafirmando o fato 

de ser a referenciação “uma atividade discursiva”. Para tanto, parte da disposição de que uma 

expressão referencial anafórica, nominal ou pronominal, consiste não simplesmente em 

localizar um segmento linguístico no texto (um “antecedente”), ou um objeto específico no 

mundo, “mas algum tipo de informação anteriormente alocada na memória discursiva” (p. 

35). Sob esse enfoque, as atividades de linguagem desenvolvidas pelos sujeitos – por sua vez 

históricos e sociais – na interação e no discurso constituem os objetos-de-discurso no campo 

das práticas sociais. 

Apothéloz (2001, p. 30-32 apud CAVALCANTE, 2003, p. 125) acredita que a 

referenciação transpassa a ideia do emprego de expressões referenciais enquanto instrumento 

suficiente para dar conta da operacionalização dos processos envolvidos na atividade de 

                                                 
27

 MONDADA, Lorenza; DUBOIS, Daniele. Construction des objetos du discours et catégorisation: une 

approche des processus de référenciation. In: BERRENDONNER; REICHLER-BÉGUELIN (Ed.). 1995. p. 273-

305. 
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referenciar. Para esse teórico, o processo da referenciação abarca um conjunto de ações que 

no evento comunicativo, na relação de ajustamento conversacional entre os enunciadores, 

constrói o referente. 

Do ponto de vista cognitivo social, “interacionalmente situada”, Cavalcante (2003, p. 

125) diz ser  

da inter-relação entre língua e práticas sociais que emergem os referentes, ou 

objetos-de-discurso [...]. Os referentes passam a ser, assim, não uma entidade 

congelada que herdamos e transferimos, mas uma instância de referencialidade 

constitutivamente indeterminada e efêmera. 

 

Em Neves (2006, p. 75), referenciação “envolve interação, e consequentemente, 

intenção”, corresponde à construção do discurso, da própria constituição textual, ou seja, diz 

respeito à “capacidade de referenciar”. Essa autora se vale do termo referência, sobretudo no 

sentido de designar o “processo de referenciar” (p. 148). Em artigo intitulado A referência e 

sua expressão, 2007, Neves não apenas apresenta a ideia de “referência” como também a de 

“referenciação”, valendo-se disso como esteio para as análises que desenvolve sobre os 

artigos e os demonstrativos no português. Seu objetivo é de centralizar o foco da discussão 

que propõe sobre a referência e sua expressão numa perspectiva de análise sob a base 

funcionalista, “ficando implicada a situação interacional-discursiva e ficando, pois, 

incorporada a pragmática na descrição dos processos de interpretação referencial” (p. 241). 

Para Marcuschi (2007, p. 69-70), uma “teoria cognitiva deve dar conta de todos os 

aspectos da língua [inclusive] das atividades de referenciação”. Esse estudioso considera que 

os processos de referenciação têm lugar de destaque na construção das vivências humanas. 

Para tanto, postula que “as referências são elaboradas e transmitidas discursiva e 

interativamente”. Por fim, admite ser a referenciação “uma atividade criativa e não um 

simples ato de designação”, ou de identificação, constituindo-se, de fato, numa prática das 

mais complexas. 

Os trabalhos de Marcuschi, nessa linha, sinalizam que a referenciação se funda “em 

atividades recorrentes e em relações intersubjetivas e não numa relação direta com o mundo”. 

Portanto referir não é “um ato de ostentação direta entre linguagem e mundo” (p. 101). Sob 

essa base sócio-cognitivista, conclui ser “a referenciação uma ação interativa, construtiva e 

não representacional, possivelmente componencial, que fornece pistas de acesso para 

elaboração de sentidos” (idem). 

Em Ler e compreender os sentidos do texto, Koch e Elias (2007) percebem a 

referenciação enquanto formas diversas de “introdução, no texto, de novas entidades ou 
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referentes” (p. 123), uma “atividade discursiva” em que o sujeito, por meio da escolha, 

seleciona determinadas formas de referenciar, obedecendo a seu interesse de manifestação de 

sentido, ou seja, pode optar por uma dada forma “em função de um querer-dizer” (p. 124). 

 

6.3.2.1   A progressão referencial 

 

A progressão referencial processa-se na base de uma relação bastante complexa que se 

operacionaliza entre a linguagem, o mundo e o pensamento, situada para tanto como centro no 

discurso propriamente dito. Nesse ponto, a referenciação e os objetos-de-discurso tornam-se 

relevantes, pois favorecem a compreensão “do papel das estratégias de referenciação que 

desempenham funções decisivas por meio da progressão referencial e tópica no processo de 

construção da coerência discursiva”, como lembra Verceze (2009, p. 370). 

Na ótica de Koch e Elias (2007, p. 123), a introdução de referentes velhos ou novos, 

bem como sua identificação, manutenção e retomada no texto ou no discurso, compreende a 

chamada progressão referencial. Esta não implica a necessidade de operações correferenciais, 

pois, consoante Koch e Marcuschi (1998) sobre as relações hierárquicas entre os termos 

“referir”, “remeter” e “retomar” (bastante utilizados para se operar a progressão textual): 

(a) a retomada implica remissão e referenciação; 

(b) a remissão implica referenciação e não necessariamente retomada; e 

(c) a referenciação não implica remissão pontualizada nem retomada. 

Sob esse direcionamento, Koch e Elias (2007, p. 125-126) discriminam três estratégias 

de referenciação presentes, segundo as referidas autoras, na construção de referentes textuais: 

1) introdução (construção) – introduz-se um novo “objeto” no espaço do texto e a 

expressão linguística que o representa é colocada em foco; 

2) retomada (manutenção) – ativa-se um “objeto” através de uma forma referencial; 

assim, o objeto-de-discurso é posto em foco; 

3) desfocalização – introduz-se um novo objeto-de-discurso que passa a ocupar a 

posição focal. Por sua vez, o objeto tirado de foco fica em parcial estado de ativação – 

stand by –, podendo ser utilizado sempre que necessário. 

Por meio dessas estratégias, um referente “já existente” pode ser acessado, modificado 

ou expandido. Ao longo do processo de compreensão do texto, cria-se, portanto, na mente do 

leitor/ouvinte “uma representação extremamente complexa, pelo acréscimo sucessivo de 

novas categorizações e/ou avaliações acerca do referente” (p. 126). 
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Koch e Elias também elencam a ativação ancorada e não-ancorada como as 

principais formas de introdução que se registram no modelo textual. Essa última, não-

ancorada, ocorre quando um objeto-de-discurso, pela primeira vez, é introduzido no texto. 

Quanto à primeira, se manifesta quando “um novo objeto-de-discurso é introduzido no texto, 

tomando-se por base associações com elementos já presentes no co-texto ou no contexto 

sociocognitivo” (p. 127). A ativação ancorada compreende as operações anafóricas indiretas e 

as associativas.  

Para as referidas autoras, anáfora pode ser definida como  

 

o mecanismo linguístico por meio do qual se aponta ou remete para elementos 

presentes no texto ou que são inferíveis a partir deste. Comumente, reserva-se a 

denominação de anáfora à remissão para trás [...] e de catáfora à remissão para 

frente [...]. (ibid., grifos das autoras) 

 

As anáforas indiretas caracterizam-se pela não existência no co-texto de um 

antecedente explícito, mas de um elemento âncora, tomado como decisivo para a operação 

interpretativa. As anáforas associativas caracterizam-se pela introdução de referente novo no 

texto, a partir de “relações meronímicas” em que um elemento é considerado ingrediente do 

outro no texto. 

Há ainda na ativação ancorada as rotulações, também conhecidas como 

nominalizações, processo em que enunciados anteriores, veiculados no texto, se transformam 

em objetos-de-discurso, ou seja, uma expressão nominal resume/sumariza tudo o que antes 

dela, no texto/discurso, foi enunciado. Conforme Conte (2003, p. 178), opera como 

verdadeiro encapsulamento anafórico, recurso coesivo através do qual um SN “funciona 

como uma paráfrase resumidora para uma porção precedente do texto”. Ressalte-se que tal 

porção textual pode ter “extensão e complexidade variada”. O processo de retomada ou de 

manutenção no modelo textual responde pelo surgimento das cadeias referenciais, por isso 

funciona como mantenedor da progressão textual. 

Por seu turno, o estágio da retomada ou da manutenção no modelo textual, que dá 

origem às cadeias referenciais ou coesivas, consoante as disposições de Koch e Elias (2007, p. 

131), responde pela operacionalização, no plano do texto e do discurso, “de objetos 

previamente introduzidos”. Pode realizar-se por meio de recursos de ordem gramatical – 

pronomes, elipses, numerais, advérbios locativos – como por intermédio de recursos de ordem 

lexical – reiterações de itens lexicais, sinônimos, nomes genéricos, hiperônimos etc. 
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O estabelecimento das estratégias de referenciação textual se dá em três planos 

principais, a saber: 

(a) No uso de pronomes ou outras formas de valor pronominal, também conhecida 

como “pronominalização (anafórica ou catafórica) de elementos co-textuais” (p. 

131); 

(b) No uso de expressões nominais definidas ou descrições nominais definidas, 

formas linguísticas dotadas de um determinante definido – artigo definido ou 

pronome demonstrativo – seguido de um nome. Tais expressões são 

extremamente relevantes para os propósitos/intenções do locutor, pois são 

formas sob as quais se operam determinadas seleções, “dentre as diversas 

propriedades caracterizadoras de um referente – reais, co(n)textualmente 

determinadas ou intencionalmente atribuídas pelo locutor” (p. 132). 

Prestam importante auxílio na construção do sentido do texto e na percepção deste, 

pois a escolha de uma descrição definida oportuniza ao leitor/ouvinte informações 

importantes sobre o próprio plano textual. Trata-se, portanto, geralmente, de ativação, “dentre 

os conhecimentos pressupostos como partilhados com o(s) interlocutor(es), de características 

ou traços do referente que o locutor procura ressaltar ou enfatizar segundo suas intenções” 

(idem).  Por outro lado, Koch e Elias alertam que o fato de valer-se de expressões definidas 

possibilita ao locutor “dar a conhecer ao interlocutor, com os mais variados propósitos, 

propriedades ou fatos relativos ao referente que acredita desconhecidos do parceiro” (idem, p. 

132), com o objetivo de particularizá-lo de certa maneira. 

(c) No uso de expressões nominais indefinidas pode se manifestar também a 

referenciação, embora, como aponta Koch (2003, p. 88), constitua “ponto pouco 

discutido na literatura” sobre o assunto. Essa autora assevera que o uso de tais 

expressões ocorre “com função anafórica” e não como introdutoras de novos 

referentes textuais, como caracteristicamente lhes é mais próprio. 

Koch e Elias (2007) postulam algumas funções cognitivo-discursivas desempenhadas 

pelas expressões nominais referenciais em que os pronomes demonstrativos e, em algumas 

situações, os artigos, se fazem muitas vezes presentes, como nos casos: 

(a) da ativação/reativação na memória – consiste na (re)ativação na memória do 

interlocutor de elementos já apresentados no texto ou sugeridos pelo cotexto. 

Têm função predicativa, “pois carreiam informação nova”; 

(b) do encapsulamento e rotulação – consiste na sumarização de informações já 

anunciadas no texto, portanto precedentes, encapsulando-as sob a forma de uma 
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expressão nominal, verdadeiro objeto do discurso, na maioria das vezes, os 

nomes-núcleos dessas expressões são nomes genéricos cujo sentido é 

determinado pelo co-texto. “Ao rotularem uma parte do co-texto que as precede 

ou que as segue, elas estabelecem um novo referente” (p. 139) que poderá 

constituir-se no tema dos enunciados posteriores; 

(c) da organização macroestrutural – formas remissivas anteriormente mencionadas 

servem como sinalizadoras da argumentação do autor do texto, indicando 

continuidade, mudança/fechamento de tópico e ainda ligação entre tópicos e 

subtópicos no texto, contribuindo de maneira decisiva na marcação de 

parágrafos; 

(d) da atualização de conhecimentos por meio de retomadas realizadas pelo uso de 

um hiperônimo – o autor se vale do hiperônimo para retomar um termo pouco 

usual, servindo, assim, como estratégia para a atualização dos conhecimentos do 

interlocutor; 

(e) da especificação por meio de sequência hiperônimo/hipônimo
28

 – é o caso da 

anáfora especificadora, introduzida sobretudo, pelo artigo indefinido; ocorre 

quando se procura dar à categorização um maior refinamento; 

(f) da construção de paráfrases anafóricas: definicionais e didáticas – permitem ao 

leitor o aprendizado de palavras até então por ele desconhecidas. Nas anáforas 

definicionais o termo a ser definido (definiendum) é previamente introduzido e a 

definição (definiens) é aportada pela forma anafórica. Na anáfora didática, o 

definiens vem como expressão introdutora e o definiendum como expressão 

referencial, aparecendo ou não entre aspas. Nesse tipo de anáfora, o locutor 

primeiro define um termo – vocábulo técnico ou não – de maneira concisa para 

logo em seguida apresentá-lo no texto, algo muito significativo nos textos 

científicos; 

(g) da introdução de informações novas – tem a intenção de caracterizar o referente 

de uma determinada maneira; 

(h) da orientação argumentativa – consiste no uso de termos ou expressões que 

podem ser ou não metafóricas. É um dos procedimentos mais comuns dos 

                                                 
28

 Koch e Elias (2007, p. 143) consideram hiperônimos os termos mais genéricos que designam o gênero e 

hipônimos, termos não específicos que indicam a espécie. Não são, no entanto, relações absolutas, pois um termo 

pode ser hipônimo de um mais genérico e hiperônimo de outro, mais específico. 
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gêneros opinativos, “constitutivos da orientação argumentativa do texto” (idem, 

p. 146); 

(i) da categorização metaenunciativa de um ato de enunciação – encapsulam o 

conteúdo de um segmento textual, muitas vezes categorizando e até avaliando a 

enunciação realizada. 

 

6.3.2.2   A Linguística Textual e o Funcionalismo: a questão dos elementos de referência 

 

O surgimento da Linguística Textual (LT) está atrelado à especialização das chamadas 

gramáticas textuais. Estas tinham, entre seus objetivos, fornecer contributos na tentativa de 

suprir as lacunas “das gramáticas de frase no tratamento de fenômenos tais como a 

correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos [...], a concordância dos tempos 

verbais e vários outros que só podem ser explicados em termos de texto ou, então, com 

referência a um contexto situacional” (FÁVERO; KOCH, 2007, p. 12).  

Em verdade, a LT consiste num campo interdisciplinar, pois beneficia a Linguística – 

com o desenvolvimento de estudos na linha da semântica do texto, da pragmática do texto, da 

sintaxe do texto e da fonética do texto (DRESSLER, 1977 apud FÁVERO; KOCH, 2007, p. 

13) – e disciplinas outras não correlacionadas à Linguística. 

Alguns autores muito contribuíram para os avanços da gramática textual, a exemplo de 

Halliday e Hasan e de Weinrich. A participação de Halliday e Hasan (1976), quanto à 

compreensão do termo “referência”, merece destaque. Para esses autores, tal termo significa a 

relação de sentidos (basicamente co-referência) que se estabelece “entre duas formas na 

superfície textual”. Eles definem texto enquanto “realização verbal entendida como uma 

organização de sentido, que tem o valor de uma mensagem completa e válida num contexto 

dado”.  

Esses teóricos acreditam, portanto, “que o texto não seria uma sequência de frases 

isoladas, pois mecanismos iriam produzindo o tecido (tessitura) do texto” (LINS, 2008, p. 17). 

A presença desses mecanismos denomina-se coesão textual, “uma relação semântica entre um 

elemento do texto e outro fundamental para a sua interpretação” (idem). Na verdade, segundo 

postulam Halliday e Hasan (1973), a coesão textual é um dos principais fatores responsáveis 

pelo sentido que se estabelece entre os enunciados do texto, pois fazem com que “a 

interpretação de um elemento qualquer seja dependente da de outro(s)” (FÁVERO; KOCH, 

2007, p. 39). 
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No sistema linguístico, dois níveis possibilitam a instalação das relações semânticas: o 

semântico, que diz respeito ao léxico-gramatical, no aspecto formal; e o fonológico-

ortográfico, que abarca as expressões. A referência corresponde, sob esse prisma, a um dos 

importantes fatores de coesão textual ao lado da substituição, da elipse, da conjunção 

(conexão) e da coesão lexical. 

Sobre a questão da “referência” em Halliday e Hasan (1973), pontue-se que esses 

estudiosos consideram: (a) os elementos de referência enquanto itens da língua que se 

relacionam a outros e que atuam no processamento interpretativo do texto; e (b) os elementos 

de referência enquanto itens da língua que não podem ser interpretados por si mesmos 

semanticamente, mas se reportam a outros elementos do texto, imprescindíveis para sua 

interpretação. 

A referência, dessa forma, pode ser: situacional ou textual. Na primeira, também 

chamada de extratextual, encontra-se a exófora, que toma como referentes elementos que não 

se encontram no texto propriamente, mas que podem ou não fazer parte do conhecimento de 

mundo do interlocutor/leitor. Compreende informações extratextuais “para as quais o texto 

aponta ou delas se serve na tentativa de se tornar mais explícito, mais ilustrado, enfim, mais 

rico” (LINS, 2008, p. 20). Por sua vez, na referência textual, encontra-se a endófora, que 

compreende dois tipos de relações que se processam no texto, recorrendo a elementos nele ou 

no contexto contidos: a anáfora e a catáfora.  

Na base anafórica, há o estabelecimento de uma relação semântica entre dois 

elementos textuais em que um funciona como referente (RE) e o outro como o termo que o 

retoma, que o referencia, numa autêntica “relação simétrica de retomada”, segundo Milner 

(2003, p. 99). Na catafórica, se dá o inverso, o item referenciador (IR) anuncia/aponta para o 

seu referente, este – elemento ou informação – vem adiante no enunciado, portanto não há 

processo de retomada, mas de preparação para receber a informação. Observem-se os 

exemplos (64) e (65): 

 

(64)(XIV FS 1307-1310:43) Se nõ sabes peru te tornar, eu ti ensinarey hu a carreyra que se 

vay pera cima do monte per que yras. E quando houveres passado o monte, acharás tres homens: 

huu escreve e outro troba e o terceyro tem huu bagoo em sa mãão. E quando chegares a eles, salva 

o que tem o bagoo e ESSE ti ensinará peru vaas.  

 

(65)(XIII FR 23-24:01) [...] demuslhys ESTE foro que é scripto ENESTE liuro per que se 

juygẽ cõmunalmente baroes e molheres e mandamos que ESTE foro seya aguardado per todo sempre. 
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Em (64), o pronome demonstrativo esse está desempenhando função endofórica, numa 

situação anafórica: retoma-se a informação que foi veiculada anteriormente no excerto em que 

se deveria “salva” apenas “o terceyro [que] tem hu)u) bagoo”, portanto o demonstrativo está 

sendo empregado, nesse caso, como um referenciador textual, nitidamente fazendo referência 

“a uma pessoa ou coisa que já foi referida ou sugerida em porção precedente do texto”, 

conforme Neves (2000, p. 495). Já a situação que se exara em (65) é tipicamente de uma 

catáfora, nos moldes que Neves denomina de “demonstrativo catafórico” constituidor “de 

oração adjetiva” ( “que é scripto eneste liuro”), portanto, sem retomada, mas projetando, 

anunciando o que virá ou estar por vir no enunciado. Ao mesmo tempo, além da catáfora, em 

(65) há a presença de duas anáforas com eneste e com o segundo este, ambos retomando a 

ideia de foro. 

Fávero e Koch (2007, p. 41) alertam para o fato de que tanto a referência anafórica 

quanto à catafórica, “quando estabelecida de maneira inadequada, podem dar margem à 

ambiguidade e prejudicar a legibilidade do texto”. Nessa direção, o entendimento da 

referenciação em Bühler (1978) é fundamental para se adentrar com maestria nos estudos dos 

fenômenos dêiticos e anafóricos que envolvem diversos itens da língua, de modo especial os 

pronomes demonstrativos.  

Para Marcuschi (2007, p.76), a abordagem que Bühler (1978) estabelece em relação à 

dêixis consiste num dos pontos mais importantes e dignos de consideração. Ao abordar o 

campo mostrativo – que abarca todos os dêiticos –, esse autor distingue três tipos de 

mostração, como segue: 

a) dêixis muda, em que a mostração se processa sem palavras, apenas com gestos; 

b) anáfora, a mostração, nesse caso, opera-se por meio de itens pronominais ou 

adverbiais – de lugar, espaço e tempo; 

c) dêixis fantasma, institui operações referenciais indiretas, por meio da imaginação do 

indivíduo falante/usuário da língua.  

Quanto a esta última, a dêixis dita “fantasma”, tempos depois denominada por Fonseca 

(1996) como “dêixis transposta” e que Apothéloz (2003) chamou de “dêixis de memória”, o 

próprio Bühler (1978) afirma não perceber muita diferença entre essa e a “dêixis muda”, 

diferentemente do que acontece quando ambas são tomadas em relação à anáfora. Ressalta 

ainda esse autor que todas as mostrações podem ser realizadas pelos mesmos elementos 

linguísticos, porém com características construtivas diversas, como faz questão de enfatizar 

Marine (2009, p.28). Para Bühler (1978), a anáfora seria impossível de ser compreendida se 
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não houvesse o “campo simbólico” do discurso, pois “a anáfora parece ser invocada de forma 

eminente para ligar a ‘mostração’ com a própria representação” (BÜHLER, 1978, p.123). 

Marine (2009, p.29) interpreta a afirmação do estudioso alemão como uma evidência de que 

“a anáfora deve ser tratada após a análise do campo simbólico, pois só assim poderá ser 

compreendida”. 

Desse modo, como se nota, para Bühler (1978), o funcionamento da anáfora encontra-

se ligado à contextualidade, o que mais adiante se comprova quando sugestiona o referido 

teórico que o campo simbólico – fora do plano “verbal concreto” – e o “campo dêitico” 

estariam conectados por um outro, o “campo dêitico contextual” (BÜHLER, 1978, p.124). 

Para Marcuschi (2007, p.77), tal campo seria “aquele emergente na própria imanência textual 

e hoje chamado de co-texto”. 

Como se percebe, a questão é complicada e merece um delineamento apropriado. Para 

melhor situá-la, faz-se mister compreender os demonstrativos no plano da dêixis e da anáfora, 

o que se propõe na seção seguinte, na verdade, uma pequena introdução que precede a 

abordagem dos demonstrativos à luz de uma seleção tipológica dêitica e anafórica. 

 

6.3.2.3   Demonstrativos, dêixis e anáfora 

  

Peres (1987) foi um dos primeiros estudiosos a se preocupar com as diferenças 

existentes entre os demonstrativos considerados dêiticos e os demonstrativos anafóricos. 

Depois dele, Móia (1993, p. 06) também se aventurou nessa seara, afirmando que a diferença 

entre pronomes demonstrativos dêiticos e anafóricos se encontra determinada pelo tipo de 

localização que está presente no enunciado:  

 

[...] os demonstrativos dêiticos estão [...] associados a uma propriedade restritiva que 

é [...] precisamente a de localização relativa aos interlocutores numa dada situação 

de enunciação [...], enquanto que com os demonstrativos anafóricos [...]existe uma 

‘proximidade discursiva’ e não já relativa a elementos do contexto situacional [...]. 

(idem, p. 06) 

 

Portanto, como se percebe, uma das propriedades mais importantes dos 

demonstrativos encontra-se atada à construção de uma relação anafórica, ou dêitica. Seguindo 

a linha de pensamento de Benveniste, Fonseca (1996, p. 438) considera os dêiticos como 

“objeto de descrições rigorosas em que a ‘instância enunciativa’ é concebida como um centro 

a partir do qual se desenha uma rede referencial topológica. [...]”. Estudos mais recentes, 

como o de Correia (2002, p. 274), têm sinalizado, no entanto, que a dêixis ultrapassa esta 
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característica exclusivamente topológica, principalmente quando se procura levar em conta o 

texto de ficção.  

Lyons (1975) parece também comungar dessa ideia, conforme lembra Correia (2002), 

a partir do momento em que defende a existência de uma subordinação do conceito de anáfora 

ao conceito de dêixis. 

  

[...] anaphora involves the transfer of what are basically deictic, and more 

specifically spatial, notions to the temporal dimension of the context of utterances 

and the reinterpretation of deictic existence [location in a physical space, whose 

coordinates are established by the utterances of sentences of a given language-

system] in terms of what might be called textual reference […]. (LYONS, 1975, p. 

81)
29

 

 

De acordo com essa referência, pode-se afirmar que a caracterização dos pronomes 

demonstrativos deve ser feita tendo em conta os diferentes tipos de localização possíveis de 

serem definidos. Assim, para Correia (2002, p. 265), os pronomes demonstrativos são 

considerados como marcas dêiticas ou anafóricas. Nos demonstrativos, enfatiza essa 

pesquisadora, “o processo dêitico é simultaneamente localizador” e tais pronomes têm 

participação fundamental nas operações de determinação do nome no SN. Para a referida 

autora, os demonstrativos podem ser definidos em função das operações de determinação 

nominal. Em suas palavras, “esse, este, aquele, são marcadores de expressões de 

individuação” (idem, p. 266). Afirma ainda que, na grande maioria das vezes, a ocorrência de 

um demonstrativo num enunciado implica “uma das operações de determinação nominal [...] 

a operação de identificação qualitativa, ativando-se qualitativo em relação a quantitativo”. E 

cita como exemplo (i), ao qual aqui se complementa com (ii): 

 
(i) Este livro... aquele quadro... esse carro... 

 

(ii) (XIV FS 28:43; 92:46;614:65) Como este bispo Bonifacio...esse mar... aquele moesteiro... 

 

Na interpretação de Correia, os pronomes demonstrativos, ao fazerem referência a 

determinado objeto, coisa, pessoa, animal etc., realizam a extração de um elemento de uma 

classe, individualizando-o, qualificando-o. Para entender a diferença entre quantificação e 

                                                 
29

 Tradução livre: “[...] anáfora envolve a transferência dos que são basicamente dêiticos, e mais especificamente 

espaciais, noções da dimensão temporal do contexto da enunciação e a reinterpretação da existência dêitica 

[posição em um espaço físico, cujas coordenadas são estabelecidas da enunciação de sentenças de um dado 

sistema de língua] em termos do que se pode chamar de referência textual [...]. 
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qualificação, Correia propõe que se substituam os demonstrativos por artigos definidos. Tal 

operação serve ainda para mostrar a correferência que se manifesta nesse caso, como em (iii): 

 

(iii) (XIII FR 3118-3120:100) começou-se a assanhar o princepe contra o sancto bispo e fazer 

sembrante come se o quisesse ferir. Estando o sancto bispo ante ESSE/O princepe, disse-lhi [...] 

 

Como se percebe em (iii), a identificação da ideia de qualidade se faz presente 

principalmente quando se especifica tratar não de qualquer “princepe”, mas daquele que se 

predispôs contra o “sancto bispo”. Há também a possibilidade de substituição de “esse” pelo 

artigo definido “o”, nesse enunciado, mostrando que a co-referência pode se manifestar, na 

situação em (iii), tanto com o artigo quanto com o pronome demonstrativo. 

Interessa, no entanto, aqui, abordar melhor as propriedades dêiticas e fóricas dos 

demonstrativos, seus usos exofóricos e endofóricos, levando em conta o corpus selecionado 

para este trabalho. Dessa forma, passa-se à seção seguinte. 

 

6.3.3    Os usos dos pronomes demonstrativos: o plano exofórico e endofórico  

 

 

Como já abordado, são dois os tipos de estratégias de referenciação perceptíveis no 

exercício funcional dos pronomes demonstrativos: a exofórica (dêitica) – referência espaço-

temporal – e a endofórica (anafórica/catafórica) – referência de caráter textual, ao que foi ou 

ao que vai ser dito pelo usuário da língua.  

Cada uso – exofórico e/ou endofórico – tem suas particularidades que merecem ser 

observadas atentamente, até mesmo para que se possa entender melhor seu funcionamento na 

língua. Com esse propósito e também com o de subsidiar melhor a análise dos dados extraídos 

do corpus que integra o presente trabalho, apresentam-se, a seguir, inicialmente alguns tipos 

de realização no uso dêitico e depois no uso anafórico dos pronomes demonstrativos. 

Ressalte-se que apenas foram contemplados os tipos mais significativos, seguindo o que 

disponibiliza Apothéloz (2003), Conte (2003), Koch e Elias (2007) e Marine (2009).  

 

6.3.3.1  Tipologia da dêixis 

 

De acordo com observações assentadas no corpus deste trabalho, no que diz respeito à 

maior frequência de usos exclusivamente em SN com pronomes demonstrativos, os tipos de 

dêixis tomados são: espacial, temporal, textual e de memória, que se explanam a seguir. 
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6.3.3.1.1  Dêixis espacial  

 

Também conhecida como “dêixis de lugar”, corresponde à codificação do espaço ou 

posição dos participantes do discurso, o chamado “espaço da enunciação” ou “espaço 

discursivo”, em que a localização se dá a partir de um ponto de referência. Para Marine (2009, 

p. 150), existe a crença de que “a maioria das línguas naturais gramaticaliza pelo menos uma 

distinção entre proximal e distal a partir da relação com as três pessoas do discurso: eu, 

você/tu e ele (não-pessoa)”. A dêixis espacial recorre a advérbios e locuções adverbiais de 

lugar e aos pronomes demonstrativos. 

No que diz respeito aos pronomes demonstrativos, no sistema ternário, a localização 

espacial se dá da seguinte maneira: (a) este/isto, apontando proximidade do falante; (b) 

esse/isso, indicando proximidade do ouvinte; e (c) aquele/aquilo, sinalizando distância com 

relação ao falante e ao ouvinte. Nos sistemas binários tem-se: (a) a oposição este/esse : 

aquele, em que os este/esse marcam proximidade do falante, e o aquele marca distância. 

Observem-se os exemplos: 

 

(66)(XIV FS 441-443:15) O misericordioso Deus parou assi ESTE mundo que o que fezer 

corregimento de seus pecados que haja ende perdom, ca no outro nõ haverá, senõ dereito juyzo, ca 

receberá cada huu, segundo sas obras. 

 

(67)(XIV DSG 786-787:29) Acaeceo hua nocte | quando deus ia queria galardoar ao | sancto 

anastasio / os trabalhos que por | el em ESTE mundo sofrera . 

 

(68)(XVII CB 42669-42675:749) [...] nas instruções que trouxe do mesmo senhor, a que 

ninguém se persuade, e muito menos eu que tão interiormente conheço quão escrupulosa é a 

consciência de S. M., quão recta a sua justiça, e quão sincera a verdade de sua real palavra. 

Nas novas DESSE mundo se remete V. S.ª  às gazetas do padre Pedro Zusarte, que mandando-me as 

impressas por várias partes me faltou nesta frota com as suas, que são as a que dou mais inteiro 

crédito. As DESTE outro mundo não são boas. 

 

Observe-se que em (66) e (67) a presença do demonstrativo “este” consiste num 

indicador do lugar de onde o falante/escritor vive, portanto configura-se num uso proximal em 

relação à pessoa que fala/escreve. Em (66) “este mundo” corresponde ao plano terreno, 

mundo dos seres vivos, do qual o falante/escritor faz parte, numa clara oposição ao plano pos 

mortem, o paraíso celeste. Idêntica situação se nota em (67), reportando-se aos trabalhos que 
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Santo Anastácio, em vida, portanto “em este mundo” se dispôs executar por Deus. Quanto ao 

excerto (68), o uso da forma “deste” por Vieira mostra que este sacerdote faz referência ao 

Brasil, país em que se encontra, em oposição a “Desse mundo”, no caso, a corte portuguesa, 

onde o destinatário da missiva, o conde Castanheira, estava.  

 

6.3.3.1.2  Dêixis temporal  

 

Denominada também de “dêixis de tempo”, corresponde à utilização do momento da 

enunciação oral ou escrita, geralmente o agora, enquanto ponto de referência para a 

localização do enunciado no tempo. Da forma como se concebe no palco da linguagem, o 

tempo possui natureza dêitica. Assim, presente, passado e futuro devem ser tomados como 

noções relativas “ao momento da enunciação”. Marine (2009, p. 153) chama esse tempo em 

que se processa a codificação de pontos e extensões temporais de “tempo de codificação” e 

alerta para o fato de que esse tempo “pode ser diferente do tempo de recepção” do enunciado 

pronunciado ou escrito. Por exemplo, se não houver datação num bilhete, fica difícil saber o 

dia, o momento exato em que foi escrito. 

Esse tipo de dêixis é marcada pela presença de advérbios dêiticos de tempo – “agora”, 

“então”, “ontem”, “amanhã”, “este ano” etc (acompanhando quase sempre o verbo) – e 

também pelos pronomes demonstrativos apontando com “este” o tempo presente em relação a 

quem fala ou escreve; com “esse”, o passado ou o futuro próximos de quem fala ou escreve; e 

com “aquele”, um passado vago/remoto. Para tanto, arrolam-se alguns exemplos: 

 

(69) (XIII FR 509-512:12) Depoys que o alcayde der a sentença ou o juyzo fijdo sobre todo o 

preyto, nõ possa mays enader nen tolher nen enmẽdar nen hũa cousa na sentença, mays sobre las 

custas e subrelhos fruytos possa ESSE meesmo dia que der a sentença iuy gar e segundo como for 

dereyto. 

 

(70) (XIV FS 2046-2048:66) Eu andey, disse sam Jheronimo, catando as maravilhas do 

deserto huu ano e sete meses. E muytas vezes morey com aquel que havia o boy e o poço. E fuy no 

moesteyro dos dous Antonios hu aynda hoje ESTE dia vivem seus discipolos. 

 

(71) (XVII CM 8011-8059:141-142) [Ao padre provincial do Brasil – 1654] Padre Provincial. 

- Ainda não há um ano que escrevi a V. Rev.a a primeira carta desta missão, e nesta segunda lerá 

Rev.a tantas mudanças, trabalhos, perturbações e diferença de sucessos que parece não podiam caber 

em tão pouco tempo. [...] Fez-se a junta em dia de S. João Baptista [...]. Eram já partidos NESTE 
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tempo para o Reino todos os navios DAQUELE ano, e só faltava um, o qual se expediu dentro em 

quinze dias. Ao seguinte nos partimos, o Padre António Ribeiro e eu, a visitar as aldeias, e juntamente 

a fazer resenha dos índios e das armas (que são arcos, frechas e rodelas), e tudo negociámos como 

quem tão empenhado tinha o desejo nesta empresa. 

 

(72) (XVII CB 44792-44797:786) Senhor meu. - Que novas darei de mim a V. S.ª depois de 

tantos anos, senão que ainda sou vivo? Parece que me guarida Deus para testemunha das variedades 

e mudanças do mundo NESTE século, depois de ter corrido e visto tanta parte dele. Em um deserto, 

aonde me retirei até da Baía, não sei mais dela que o que ouço. Se V. S.ª, como noutro tempo, 

governando alguma armada, entrara no seu formoso porto, não a conhecera. 

 

Em (69), o demonstrativo “esse” aponta para uma ação no futuro, portanto num tempo 

distancial em relação ao tempo do falante/escrevente. Tal pronome é reforçado ainda pelo 

item “meesmo”, também com valor demonstrativo, desempenhando, no excerto em questão, o 

papel ou a função de, conforme Neves (2000, p. 492), “reforçador de identidade”, ou seja, o 

item “meesmo” reassevera/enfatiza o pronome “esse”, mostrando tratar-se do exato dia, em 

que o alcayde (juiz) der a sentença final, julgar o “preyto”. Castilho (2010, p. 499) assinala, 

por seu turno, que a presença do “especificador masculino esse”, seguido de mesmo ou 

próprio, é um mecanismo usado para indicar referência ou significado precisos, numa 

estratégia de “verificação de identidade”. Tal presença no FR serve realmente a tal propósito 

de, como característico do discurso jurídico, “dar fé precisa ao que dita/prescreve a lei”. A 

presença de tais itens na dêixis temporal funciona, pois, como uma espécie de atestado de 

veridicidade ou de certeza/confiança naquilo que se anuncia/enuncia. 

Em (70), (71) e (72), as expressões, em ordem, “este dia”, “neste tempo” e “neste 

século” indicam tratar-se do tempo presente – tomando-se como ponto de referência o 

falante/escrevente – da enunciação transmitida/processada; o exato instante da vida/do tempo 

do indivíduo que enuncia oral/escrito o discurso/o texto. Os demonstrativos “este”, em (70), 

“neste”, (71), e “neste”, em (72), nos respectivos contextos dos excertos em questão, firmam-

se, portanto, como autênticos pontos de referência para a localização do enunciado no tempo: 

presente – vivencial/proximal em relação a quem fala/escreve – e distancial – em relação a 

quem os lê, por exemplo, agora ou até mesmo ainda naquela mesma época, se, para tanto, se 

tomar a distância entre tempo de escrita dos textos e tempo de leitura destes por outrem, já 

que quem o leu não executou tal empresa no instante exato do escriba na atividade de 

confecção redacional do texto.  
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Em (71), o adjunto adverbial de tempo “daquele ano” tem no pronome demonstrativo 

“daquele” indicador de “passado remoto” – o ano anterior ao da escrita da “segunda” carta de 

padre Antonio Vieira, pois os navios tinham partido do Brasil para Portugal antes do dia de 

São João Batista (vinte quatro de junho, no caso, do ano de 1653, quando da exaração e envio 

da primeira carta) – e , ao mesmo tempo, como em Neves (2000, p. 501), uma referência a 

“algo que se encontra na própria situação de fala, mas num distanciamento em relação às 

pessoas do discurso” (a quem escreve, Vieira, e a quem inicialmente leria, o Padre 

Provincial, a quem cabia ser o destinatário da missiva vieirense, o seu primeiro receptor). 

Conforme Castilho (2010, p. 238), o demonstrativo “daquele”, em (71) marca “um momento 

do tempo cronológico, exterior ao tempo do texto”. 

 

6.3.3.1.3  Dêixis textual  

 

Conhecida como “dêixis de texto”, trata-se de uma espécie de “mostração dêitica” que 

o falante/escritor opera no plano interior do próprio texto, com o intuito de sinalizar/guiar o 

ouvinte/leitor em meio à teia textual, situando-o no espaço do texto, como lembra Apothéloz 

(2003, p. 69). Obtém-se, assim, uma organização da atenção dos interlocutores com relação 

ao conteúdo, ao rol de informações veiculadas no texto. A função desse tipo de dêixis é, 

portanto, metatextual, conforme Conte (1981), pois a “codificação da referência” que se 

estabelece é aplicada a “porções do discurso em andamento, no qual se localiza a enunciação 

(que inclui a expressão que faz referência ao texto)” (MARINE, 2009, p. 34). A dêixis de 

texto pode ser encontrada, sobretudo, “em textos escritos formais, como os jurídicos e os 

científicos”, mas também em textos “informais e “pessoais” (GUIMARÃES, 1995, p.141). 

Acrescentem-se a esses também os textos de caráter religioso. A seguir, alguns excertos 

exemplificativos: 

 

(73) (XIII FR 14-24:01) E porende nos // (fol. 71 r) dõ Affonso pella graça de Deus rey de 

Castella e de Tuledo e de Leõ e de Gualiza e de Seuilha e de Cordoua e de Murça e de Beeça e de 

Jahẽe de Badalhouce e da Andaluzya entẽdendo que muytas cydades e muytas uilhas e castellos de 

nossos reynos non ouuerõ foro ata o nosso tempo e juygassẽ per façanhas e por aluidros departidus 

dos omees e per usos desguysados e sen dereyto de que uijã muytos danos e muytos maees aos omees 

e aos pobres e a todo o poboo, pedĩdonos mercee que lhys enmendassemos os usus seus que 

achassemos que era- sen dereyto e que lles dessemos foros per que iulgassẽ dereytamẽte des aqui 

adeante, nos ouuemos consello cũ nossa corte e cõ os sabedores de dereyto e demuslhys este foro que 
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é scripto eneste liuro per que se juygẽ cõmunalmente baroes e molheres e mandamos que este foro 

seya aguardado per todo sempre.  

 

(74) (XIV DSG 1059-1070:39) Huu home | boo que auja nome gyááo . que foy | defendedor . 

desta nossa egreia . | e ha pouco que ajnda morreo / naquesta | nossa cidade derroma . Eerra muj 

[f17r-c2] grande amigo daqueste bispo . e sa | bia todollos feitos e milagres que | deus por el fazia . 

Este giááo me cõ | tou / que em toscana era hua molher | nobre . Ehúú filho que auja casar | ao com 

hua manceba de grande | linhagem e muj rica . Aquesta | manceba cõ sua sogra foy con | uidada 

pera hir aaconsagracom | da egreia / desam sabastiam martir | Eem aquela meesma nocte que | 

uynha . ante odya em que deuia | hir aaconsagracõ . foy tam uee | cuda do delecto da carne . que non 

| pode estar que o deseio que auia nõ | conprise com seu marido . Tã | sobeio foy oprazer da carne 

que ouue . | que aquelo que fez com seu ma | rido . fezerao com outro qual quer | Eporque senom 

achegou aseu ma | rido senom como aoutro home | qual quer . porem caeo em pecado | mortal . 

EESTE he dos casos em | que os casados pecam mortal mete [...]. 

 

(75) (XIV FS 2452-2459:79)}¶ Aqui se começa o terceyro livro DESTE volume das Vidas dos 

Padres Sanctos que viverom em Merida, em aquela Provincia que dizem Lusitanea. E em este livro jaz 

aynda alguas vidas d'alguus padres sanctos que vio sam Jheronimo andando pelo ermo do Egipto.  

¶ E ESTE livro terceyro foy todo trasladado de grego em ladinho, pelos muyto honrados clerigos da 

Eigreja de Roma, dom Paayo, clerigo d'avangelho da Eigreja de Roma, e per dom Johane, clerigo 

d'epistola dessa meesma Eigreja. 

 

(76) (XVII CB 45067-45074:791) Finalmente, meu senhor, para consolação de V. M.cê 

naquele grande ponto de Purgatório e Inferno, lhe dou a V. M cê por novas que, dando este ano um 

sarampão geral pelas aldeias dos índios, subiram delas ao Céu, e sem passar pelo Purgatório, muito 

número de almas inocentes, que só no Saco dos Morcegos, me avisaram os padres que lá residem, 

foram mais de quarenta; fruto em que não há dúvida. Este é o que V. M.cê justamente chama objecto 

que tem puro o fim. E eu aqui faço o DESTA carta, parando sem parar, como V. M.cê também diz, no 

que para todos há-de ser eterno. 

 

No excerto (73), extraído do FR, um documento, portanto, pertencente ao gênero 

jurídico, em que, segundo Guimarães (1995), é mais propício o aparecimento da dêixis 

temporal, encontram-se, após uma explanação sobre a necessidade da elaboração do 

documento em questão, os segmentos sinalizadores “este foro”, “eneste liuro” e “este foro”. 

Há um cuidado do escriba em, após a longa explanação num parágrafo extenso, chamar a 

atenção do leitor para o texto e para aquilo que o texto traz/apresenta, de modo a impedir que 
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ele, o leitor, se distraísse no emaranhado de “detalhamentos” que se havia realizado (típico do 

texto jurídico), e esquecesse qual a intenção ou propósito do texto que se lhe apresenta. A 

primeira expressão “este foro” é reforçada logo em seguida pela designação do suporte em 

que as leis se registram: “eneste liuro”; e, como que para dar ênfase na sinalização que faz à 

chamada de atenção do leitor/ouvinte, insiste mais uma vez no uso do dêitico e repete 

“mandamos que este foro seya aguardado per todo sempre”.  

Tal situação também ocorre em (75), em “o terceyro livro deste volume”, “este livro 

terceyro” e “E este livro terceyro”. Note-se que o uso da forma “este”, pronome de 1ª pessoas 

do singular, mostra a proximidade espaço-temporal do texto e daquele que o escreve, mas 

também serve para apontar a proximidade do leitor/ouvinte quando este estiver executando a 

atividade de leitura dessa obra. A presença dos demonstrativos nesses respectivos excertos 

textuais não apenas sinaliza que o texto em questão se trata do terceiro volume, dentre os 

quatro, do FS, mas também situa o leitor, preparando-o para o que vai ler, como as “Vidas dos 

Padres Sanctos que viverom em Merida” e “aynda alguas vidas d'alguus padres sanctos que 

vio sam Jheronimo andando pelo ermo do Egipto”. Dão-se ainda notas explicativas: “foy todo 

trasladado de grego em ladinho, pelos muyto honrados clerigos da Eigreja de Roma”. 

No excerto (76), Vieira recorre ao uso dêitico do pronome, “aqui faço o DESTA 

carta,”, para orientar o leitor no texto, enfatizando o tempo e o espaço de onde ele, Vieira, 

está falando. No caso, do tempo presente – quando Vieira escreve a carta – e o local de onde 

escreve, a Bahia. Já em (74), “EESTE he dos casos”, o dêitico desempenha uma função 

referenciadora endofórica, sintetizando/retomando todo o segmento enunciativo, no caso toda 

a história contada por um certo senhor “gyááo” de uma “manceba” que caiu em pecado mortal 

por ter cometido adultério contra o marido.  

 

6.3.3.1.4  Dêixis de memória 

 

Conforme Apothéloz (2003), este tipo de dêixis ocorre quando um sintagma nominal 

pode remeter-se in absentia, ou seja, “na ausência de qualquer designação antecedente de seu 

referente e sem que este esteja presente na situação enunciativa” (p. 69-70). Também 

conhecida como dêixis enfática, dêixis emotiva ou dêixis de pensamento indicial, em muito se 

assemelha à dêixis transposta ou dêixis fantasma, proposta por Bühler (1978). Explicada por 

este autor como uma forma de tornar presente o ausente, numa representação (como atores 

numa novela ou no palco do teatro a dar vida a personagens), não funcionaria, dessa maneira, 

como uma retomada de informação no texto e os interlocutores, como numa teatralização 



234 

 

mental, tentariam situar a si e à cena “imageticamente num tempo e espaço no qual a ‘dêixis 

fantasma’ funciona como uma arena teatral” (MARINE, 2009, p. 36). 

O debate em torno da existência ou validade da dêixis fantasma é grande e gera, assim 

como ela, controvérsias que aqui não interessam ser abordadas, pois fugiriam do plano deste 

trabalho. Importa apenas mostrar que a “dêixis fantasma” se aproxima da dêixis temporal pelo 

caráter representativo, isto é, de tornar presente na imaginação aquilo que está ausente da 

realidade. Para clarificar mais, retome-se Apothéloz (2003, p. 70), quando, ao enfatizar que os 

pronomes demonstrativos exercem papel importantíssimo na firmação/estabelecimento da 

dêixis de memória, aponta que esta, em verdade, “consiste em evocar um referente cuja 

evidência é tal, para o locutor, que ele equivale a um referente que acabou de ser evocado no 

próprio texto”. 

O papel dos pronomes demonstrativos nesse tipo de dêixis é essencial, explica ainda 

Apothéloz. Na interpretação desse linguista, o 

 

emprego da referência demonstrativa se acompanha, às vezes, de um efeito de 

sentido particular: ele dá ao destinatário a impressão de ter um acesso imediato ao 

estado cognitivo no qual se acha um terceiro, quer este último seja o enunciador, 

quer seja uma pessoa explicitamente evocada. Do ponto de vista da comunicação, 

este emprego do demonstrativo revela que há ausência de congruência entre a 

representação discursiva do enunciador e a do destinatário; um objeto está, de 

qualquer modo, presente no espírito do primeiro (o que o torna designável por meio 

de uma expressão demonstrativa), mas no do segundo (para quem esta forma de 

designação parece, de qualquer modo, inapropriada). É deste deslocamento que 

deriva de empatia. (idem, p. 70-71) 

 

 

Os itens demonstrativos este e esse, tradicionalmente vistos como designadores de 1ª. 

e 2ª. pessoas, principalmente de 2ª., como lembra Marine (2009, p: 39), fornecem ao 

locutor/escritor “pistas” do que será “resgatado” pelo ouvinte/leitor, com o objetivo de narrar 

algo ao seu interlocutor, de modo a conseguir remetê-lo espacial e temporalmente a um 

“evento” vivido pelo locutor/escritor. Possibilita-se, assim, que o locutor e o ouvinte possam 

“se transportar a um local, momento ou situação que, ao ser resgatado/localizado pelo dêitico, 

ganha ‘vida’, criando um maior grau de cumplicidade entre os interlocutores” (idem).  

Nessa perspectiva, a dêixis de memória, acredita Marine (2009), quando realizada 

pelos pronomes demonstrativos este e esse, é “mais recorrente em situações de menor 

formalidade e maior aproximação entre locutor/escritor e ouvinte/leitor”, presentificando o 

acontecimento narrado. A que se realiza com a forma de 3ª. pessoa, aquele, não tem intenção 

de presentificar a informação, a situação ou o acontecimento, que geralmente é localizado no 

passado, mas, da mesma sorte que a 1ª. e a 2ª. pessoas, pressupõe conhecimento partilhado 
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entre os envolvidos no processo de interlocução. Como bem sinaliza Marine, permite que o 

ouvinte produza “inferências que o conduzam a uma compreensão eficiente do que lhe é 

‘contado’” (idem, p. 154). 

Seguem alguns exemplos representativos da dêixis de memória: 

 

(77) (XIV FS 1404-1407:46) Huu duc que havia nome Antioco, com gram coyta 

d'enfermidade que havia, rogou ao bispo que orasse por ele por que fosse saao e que el daly adeante 

sempre serveria Deus em tal que lhi perdoasse todos seus pecados. E o sancto bispo fez sa oraçõ por 

ele e logo ESSA noyte foy sãão polo prazer de Deus nostro senhor.  

 

(78) (XVII CB 43714-43732:767-768) [...] isto me disse S. M., e eu respondi como indignado: 

«Basta, senhor, que a um rei de Portugal hão-de dizer seus ministros que não há meio para haver 

trezentos mil cruzados com que acudir ao Brasil, que é tudo quanto temos. Ora eu com esta roupeta 

remendada espero em Deus que hoje hei-de dar a V. M. toda esta quantia.»  

Parti logo para Lisboa, escrevi um escrito a Duarte da Silva, a quem tinha conhecido 

mercador na Baía, representei-lhe a perda do Reino e do comércio, o aperto e necessidade da 

Fazenda Real, e quanto S. M. estimaria que seus vassalos o socorressem NESTA ocasião com 

trezentos mil cruzados, que eram necessários, dos quais se embolsariam em um tributo de tostão ou 

seis vinténs em cada arroba de açúcar do mesmo Brasil. Respondeu Duarte da Silva que o negócio 

era tão grande que o não podia tomar só sobre si; mas que buscaria, e falaria a algum amigo, e que 

pelas horas me traria a resposta a Santo Antão.  

 

Pode-se notar que tanto em (77), no segmento com a forma demonstrativa de 2ª. 

pessoa, essa, em “essa noyte”, quanto em (78), com o demonstrativo de 1ª. pessoa na forma 

derivada, nesta, em “nesta ocasião”, os SNs demonstrativos, como sinaliza Apothéloz (2003, 

p. 71), apresentam-se devidamente caracterizados pelos pronomes, que atuam determinando 

os núcleos desses respectivos SNs e, ao mesmo tempo, conferindo-lhes uma espécie de 

“definitude  situacional”. A referenciação dêitica nesses dois casos é feita in absentia, pois o 

referente é mesmo montado por projeção, numa espécie de cena que se processa na mente do 

interlocutor, por isso “essa noite” e “nesta ocasião” evocam um referente espaço-temporal, 

discursivamente construído, com o propósito de aproximar o leitor/ouvinte do momento da 

situação enunciativa, resgatando e presentificando o que está sendo contado/narrado: no 

primeiro caso, a cura de Antioco pela intercessão das orações suplicantes do bispo; e no 

segundo, o momento em que Vieira auxilia na tramitação de auxílio financeiro ao Brasil, no 

valor de “trezentos mil cruzados”. É como se, em ambos os quadros, o interlocutor, por 
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alguns instantes, se deixasse envolver pela história que lhe é contada, e, assim, 

imaginariamente, como num filme ou teatro, se deslocasse no tempo e no espaço, visitando os 

acontecimentos que lhe são narrados, o que se dá no presente, no exato instante da narração. 

 
(79) (XIV FS 2242-2259:72-73) Ca o logar é saboroso de vista e d'ervas e comprido de todo 

outro bem e alongado de gente e de todalas outras cousas de que se o segre paga, de guysa que nõ ha 

homem que nõ entenda, ca é muy guysado logar pera fazer homem hi serviço a nostro senhor. Quando 

esto entendeu o enmiigo fez entendente aos fiees de Deus que quanto fazia todo era por hypocrisia. 

Ora vos er contarey como vivi primeiramente e em como a piadade de nostro senhor me livrou dele. 

Eu morando na cela da pena do alto monte, todolos da terra em redor oravam os ydolos. E quis 

nostro senhor pela oraçõ que lhi fezerom os leaes cristaos que forom os ydolos destroydos e 

tornarom-se a servir nostro senhor. Eu morando em cima daquel monte, veo a mim huu clerigo 

grande e arrizado e rogou-me que mi prouguesse de ficar comigo. Eu que o vi guysado de fazer algo 

receby-o e fizi-lhi que lavrasse comigo e dey-lhi a teer aquelo pouco per que guareciamos. Huu dia 

aveo que el tiinha guardado pã e outras cousas per que haviamos de viver que lh’eu dera. E em esto 

vi decer de cima do monte huu ermitã e dixi-lhi: 

– Vay ao vosso sergente e di-lhi que filhe huu meyo de pã que tem e dê a meyadade a frey 

Illicio e dê a meadade a outro pobre.  

¶ AQUELA noyte, jazendo eu dormindo, vy que dous homens estavam a par de mim com sas 

espadas em mããos, huu dua parte e o outro da outra que me feriam e que me queymavam. 

 

(80) (XIV FS 7395-7401:235) E depos esto jazendo eu a primeira noyte dormindo em mha 

cama, vi sobre mim estar dous homens com seus cuytelos tirados e estenderom-me fortemente pera me 

atormentar e huu dua parte e outro da outra desfaziam todo o meu corpo a açoutes. E depois 

queymavam cada huu dos meus lados com gram fogo. E pois que eu acordey com gram door polo 

mal que mi faziam assi como a mim semelhava, adormeci outra vegada polo sono que me agravava e 

achey-me NAQUELES tormentos que primeiramente sofrera, assi como me a mim semelhava. 

 

(81) (XIV DSG 1732-1737:105-106) Eem outro dia tanto que aca | bou sam béénto sua 

oraçom sa | yo fora e achou aquel menjno  | andar deuaneamdo pollo moes | teiro cõ hua uara que 

tragia . | polla çeguidade deseu coraçom | que auja . Edes AQUEL dia em | diante . leixou aquel 

menyno | negro queo tragia sempre fora | da egreia . e nom no temptou  . | nem lhe meteo ne huu 

mal e | seu coraçõ per que leixase sua | oraçõ . Mais ficou e sua oraçõ | des ally em diante 

conthinua [f27v-c1]  
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(82) (XIV DSG 2006-2011:74) Sam gregorio comtou des | pois que huu yrmaao | de 

ualentinyano monie de | que desuso fallamos vijnha | de cada huum anno do lugar | em que moraua 

ao moesteiro | desam beento pera veer seu yr | mãão e nom comia ne beuja | todo AQUEL dia queo 

camjn | ho andaua ataa queo chega / | ua aaçella desam beento . E | huu dia uijndo elle ao moes | 

teiro desam beeto ueer seu yr | mãão ajuntouse ael huum | companheiro no camjnho que | tragia que 

comese [...] 

 

Os excertos (79), (80), (81) e (82), com os demonstrativos de 3ª. pessoa, “aquela”, 

“naqueles”, “aquel” e “aquel”, respectivamente, atuam também no sentido de localizadores, 

situando o interlocutor diante da situação, informação ou história/fatos que lhe são 

narrados/apresentados. A localização de tais ocorrências/acontecimentos volta-se para o 

tempo passado, do mesmo modo que o executado pelas formas de 1ª e 2ª pessoa, que 

pressupõem compartilhamento informacional, permitem inferências por parte do interlocutor, 

mas não denotam ou manifestam nenhuma intenção de tornar presente o acontecimento em si. 

Desse modo, os demonstrativos presentes nos excertos (79), (80), (81) e (82) transmitem aos 

interlocutores destinatários a impressão de acesso imediato ao estado cognitivo em que se 

encontra um terceiro interlocutor, “quer este último seja o enunciador, quer seja uma pessoa 

explicitamente evocada” (APOTHÉLOZ, 2003, p. 70). 

Nesse sentido, há em (79) “Aquela noyte, jazendo eu dormindo”, e (80), “achey-me 

naqueles tormentos”, duas histórias ou acontecimentos vividos e contados pelo próprio 

enunciador, num resgate, portanto, dos fatos que lhe ocorreram/marcaram; por outro lado, em 

(81), “edes aquel dia em | diante . leixou aquel menyno | negro queo tragia sempre fora | da 

egreia”  e (82), “aquel dia queo camjn | ho andaua ataa queo chega / | ua aaçella desam 

beento”, trata-se de fatos/acontecimentos ocorridos com uma terceira pessoa, distante de 

quem fala/escreve e muito mais ainda de quem ouve/lê. Esses últimos quatro excertos, com a 

presença do demonstrativo de 3ª. pessoa, são bastante característicos do gênero narrativo, 

sobretudo quando apenas se mencionam os fatos, sem a pretensão de torná-los, como já dito, 

presentes. 

 

6.3.3.2  Tipologia da anáfora 

 

No mesmo direcionamento assumido com a tipologia da dêixis, as observações 

encetadas no corpus, quanto à realização endofórica, apontam alguns tipos anafóricos mais 

expressivos realizados em SN exclusivamente com pronomes demonstrativos, a saber: anáfora 
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fiel, infiel, por nomeação – na linha assumida por Apothéloz (2003), Conte (2003) e Koch e 

Elias (2007) – e por elipse – na proposição de Marine (2009). A seguir, realiza-se uma 

explanação sobre esses quatro tipos anafóricos. 

 

6.3.3.2.1  Anáfora fiel 

 

Este tipo de anáfora, além de muito comum, é um dos mais fáceis de se identificar. Ela 

se manifesta quando o nome que operacionaliza a retomada do antecedente corresponde ao 

mesmo através do qual o próprio antecedente foi introduzido. Nas palavras de Apothéloz 

(2003), é a retomada do antecedente feita “por meio de um SN definido ou demonstrativo 

cujo nome nuclear é aquele mesmo por meio do qual foi introduzido” (p. 70). Nesses termos, 

concorda-se aqui com Marine (2009) quando esta autora assevera ser a anáfora fiel “uma das 

possibilidades de correferência” (p. 158). Alguns excertos extraídos do corpus do presente 

trabalho servem como exemplificação: 

 

(83)  (XIV DSG 1059-1062:81) Huu home | boo que auja nome gyááo . que foy | defendedor 

. desta nossa egreia . | e ha pouco que ajnda morreo / naquesta | nossa cidade derroma . Eerra muj 

[f17r-c2] grande amigo daqueste bispo . e sa | bia todollos feitos e milagres que | deus por el fazia . 

ESTE giááo me cõ | tou / que em toscana 

 

(84)  (XIV FS 142-147:05) Chegamos a Nitrea em huu logar avondado de moesteyros. Ca a 

quareenta milheyros d'Alexandria é ESTA Nitrea. E assi voou-me por huu logar que é preto dela hu 

colhem hua maneyra de sal que ha nome nitreo. Com ESTE sal fazem o vidro. Esto creo que é per 

Deus que os homens se lavam de seus pecados em AQUELE Nitrea, como o nitro {F18vC1} lava o 

vidro de todo lixo. E em ESTE logar ha cincoenta moesteyros ou pouco meos. 

 

(85)  (XIV DSG 1158-1159/1175-1177:42-43) Etro | uuerõno aeste sancto bispo fortunado . | 

que rogase adeus por el . Eel despois que | fez sua oracõ . fez osynal da cruz | sobre os olhos do 

enfermo . e logo | foy saão . [...]  Contou  ajnda sam gregorio | daqueste bispo furtunado . e di | sse . 

Nõme deuo acalar d’hua co | usa que aprendy dos mõies / DESTE | sancto bispo furtunado . nõ ha 

ajnda  | doze dyas [...] 

 

No excerto (83), a anáfora fiel se manifesta na retomada direta do substantivo próprio, 

“gyááo”, numa atividade operada pelo núcleo do SN (“giááo”), determinado pelo 
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demonstrativo de 1ª. pessoa, “este” (“este giááo”). Em (84), Nitrea é retomada duas vezes. Na 

primeira, denotando maior proximidade entre o referenciador e a palavra referenciada, a 

operação se dá com o demonstrativo em 1ª. pessoa: “esta Nitrea”. No segundo, denotando 

maior distanciamento, há o demonstrativo de 3ª. pessoa, em “aquele Nitrea”. Em seguida, 

“em huu logar” é retomado por “em este logar” e, por fim, “a maneyra de sal”, retomada 

por “este sal”.  Em (85), o segmento “aeste sancto bispo fortunado” é reativado por “deste | 

sancto bispo furtunado”. Como se pode perceber, a preferência de retomada, na anáfora fiel, 

nos excertos analisados – e isso se verá mais detalhadamente na parte dedicada à análise dos 

dados neste trabalho –,dá-se com a recorrência ao uso do demonstrativo de 1ª. pessoa, “este”, 

e de suas formas variantes. 

 

6.3.3.2.2  Anáfora infiel  

 

A anáfora infiel, como o próprio nome traduz, consiste no oposto da “anáfora fiel”, ou 

seja, manifesta-se quando o nome que faz a retomada do antecedente, é distinto deste, numa 

remissão, portanto, parafraseadora. Nas palavras de Apothelóz (2003, p. 71), dá-se sempre 

que “o nome da forma de retomada é diferente daquele da forma introduzida (mais 

frequentemente, um sinônimo ou um hiperônimo), ou quando lhe é acrescentada uma 

determinação qualquer”. Marine (2004, 2009), prendendo-se à constituição do SN desse tipo 

de anáfora, afirma que o processo de retomada do antecedente é feito pela união “pronome 

demonstrativo + sinônimo direto ou contextual do nome anteriormente mencionado” e 

também assevera que os “sinônimos diretos ou contextuais podem ser realizados de diferentes 

maneiras”, entre as quais considera os seguintes mecanismos linguísticos: “sinonímias, 

hiperonímias, hiponímias e silepses de gênero e/ou número” (p. 44). Exemplos: 

 

(86) (XIV FS 53-56:02) Vymos na terra de Arsenyota huu sancto homem que havia nome 

Serapion e era padre de muytos moesteiros em que havia muytas celas esparjudas per muytos logares, 

em que moravam bem dez mil monges. Estes lavravam e gaanhavam e colhiam seu pam e envyavam 

ende a muy mayor parte a ESTE abade que a metesse em prol dos pobres[...]. 

 

(87) (XVII CM 6165-6166:109) Senhor. - Do Cabo Verde dei conta a V. A. da minha partida e 

das circunstâncias fatais dela: e, porque NAQUELE porto não ficava navio para Portugal[...]. 
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(88) (XVII CM 6300-6319:111) Os portugueses, senhor, vivem nestas partes em necessidade 

espiritual pouco menos que extrema, com grande falta de doutrina e de sacramentos, havendo muitos 

deles que não ouvem missa nem pregação em todo o ano por a não terem, nem sabem os dias santos 

para os guardarem, nem os guardam, ainda que os saibam, nem há quem a isso os obrigue; o qual 

desamparo é ainda maior nas mulheres, filhos e filhas, morrendo não poucas vezes uns e outros sem 

confissão. 

A principal causa disto, deixando outras mais remotas, é a falta de curas e párocos; porque em toda a 

capitania do Maranhão não há mais que duas igrejas curadas, uma na terra firme, outra na ilha, que 

é mais de sete léguas de comprido e outras tantas de largo, e toda povoada; com que é impossível 

acudir um só sacerdote a todos os que o hão mister, principalmente havendo-se de ir a pé, porque em 

todas estas partes não há nenhum género de cavalgadura. Acrescenta-se a esta grande falta de 

sacerdotes serem, pela maior parte, os que há homens de poucas letras e menos zelo das almas; 

porque, ou vieram para cá degradados, ou, por não terem préstimo com que ganhar a vida em outra 

parte, a vieram buscar a estas. 

Também pertence ESTE Estado no espiritual ao bispo do Brasil, o qual reside na Baía, que é 

distância de quinhentas léguas, com os holandeses no meio, e sem recurso senão por via do Reino; 

com que ESTAS ovelhas não podem ser ouvidas nem visitadas, e vivem verdadeiramente sem pastor. 

 

Em (86), o segmento “este abade” retoma o referente introduzido (“huu  sancto homem 

que havia nome Serapion”). Como se nota, os termos usados para proceder à operação de 

retomada do segmento introduzido inicialmente no texto é feito com palavras distintas, 

configurando uma anáfora infiel estruturada sob o esquema: pronome demonstrativo de 1ª. 

pessoa + substantivo “abade”. Tal construção, portanto, funciona como uma espécie de 

atribuição sinonímica, já que todo o conjunto segmental, “padre de muytos moesteiros”, é 

designado agora por uma só palavra, um sinônimo a ela correspondente: “abade”.   

Em (87), a anáfora infiel é deflagrada por uma “parte” do território de Cabo Verde, no 

caso, o “porto”. Logo há no segmento “naquele porto” uma espécie de hiponímia, numa 

relação que se estabelece tomando-se um elemento de um conjunto, uma parte do todo. Em 

(88), a situação é anáfora infiel construída por hiperonímia, como se configura em “este 

Estado” (hiperonímia), que retoma “capitania do Maranhão” (hiponímia); e por sinonímia, 

em “estas ovelhas”, que retoma “Os portugueses”, “mulheres, filhos e filhas” (o povo fiel 

católico esquecido das terras do Maranhão). Como se percebe, em (86), (87) e (88), cada 

retomada se opera/desenvolve com termos diferentes dos que se apresentavam na entrada, ou 

seja, no antecedente, por isso anáfora infiel. 
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6.3.3.2.3  Anáfora por nomeação   

 

Este tipo de anáfora é considerado por Apothéloz (2003, p. 73) muito mais do que uma 

“simples retomada de informação”, vindo a “contribuir para os aspectos mais especificamente 

construtivos do discurso”.  Ela acontece no momento em que “o sintagma nominal transforma 

em referente, quer dizer, em objeto individuado, o processo denotado por uma proposição 

anterior” (idem, p. 71). Nesse sentido, ainda para esse teórico, dois casos podem ocorrer: a 

nomeação pode realizar uma retomada do “conteúdo proposicional” da proposição ou do “ato 

de fala realizado por meio da enunciação”. 

Marine (2009) mostra que nesse tipo de anáfora o foco não é o da retomada apenas de 

um nome ou termo, mas de todo o bloco ou conjunto de informação/fatos dispostos ao longo 

do segmento ou de todo o texto ou discurso, que é retomado pelo demonstrativo ou pelo SN 

do qual ele faz parte. Para essa estudiosa, a operação de retomada pode se processar de duas 

maneiras: i) “pronome demonstrativo + sinônimo direto ou contextual da proposição 

anteriormente mencionada”; ou ii) “pronome demonstrativo + proposição de mesma 

referência em relação ao antecedente” (p. 159).  

A autora ainda assevera que o uso deste tipo de anáfora denota, na maioria das vezes, 

“conhecimento compartilhado do assunto/tema do texto por parte dos interlocutores 

(escritor/leitor; falante/ouvinte)” (idem); do contrário, resultaria em incompreensibilidade a 

quaisquer dos participantes da interlocução e, portanto, seria considerada “ineficiente, tanto 

do ponto de vista textual, quanto do discursivo”. A anáfora por nomeação pode ser realizada 

pelas formas variáveis e também pelas invariáveis dos pronomes demonstrativos. Estes 

últimos, na verdade, são os que portam maior capacidade de estabelecer uma referência 

textual ampla, haja vista o fato de atuarem na retomada de todo um enunciado, texto, discurso.  

Marine faz uma observação importante e com a qual aqui se concorda inteiramente. 

Em seus estudos, percebeu essa autora que a anáfora por nomeação coincide com o que Conte 

(2003, p. 178) chama de “encapsulamento anafórico” em artigo de mesmo nome. Por 

encapsulamento anafórico considera o “recurso coesivo pelo qual um sintagma nominal 

funciona como uma paráfrase resumidora para uma porção precedente do texto” (idem). Isto 

que chama de “porção”, ou segmento, como prefere Marine (2004), Koch (2006, p. 70) e 

Koch e Elias (2007) – no âmbito das funções cognitivo-discursivas – chamam de expressões 

nominais referenciais. Essas duas últimas autoras falam em encapsulamento enquanto uma 

“sumarização de informações já anunciadas no texto”, as quais são retomadas quase sempre 

via “nomes-núcleos” que as sintetizam.  
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Conte (2003, p. 184), ao falar que essa porção de texto sumarizada pode ser de 

extensão e complexidade diversa, observou que o SN anafórico corresponde a um “nome 

geral” (por exemplo, “fato”, “situação” etc.) como núcleo lexical e que tem uma clara 

preferência pelos pronomes demonstrativos. Há ainda que mencionar que o encapsulamento 

anafórico funciona como um recurso de integração semântica, o que é essencial para o 

estabelecimento e manutenção da coerência e da coesão no texto e no discurso. 

Observem-se os exemplos:  

 
(89) (XIII FR 598-607:13-14) Titulo (I) dos casamentos Estabelecemos [...]Se padre ou madre 

dalgũa molher que seya en cabellos morrer e alguu a pedir pera casamẽto a seus yrmaos ou a seus 

parentes, se for tal que a molher e os yrmaos seyã entregados del, e  por mal querença ou por cubijça 

de lhy tolher o seu ou deserdala se se casasse sen seu mandado, e nõna quiserẽ casar, ella entendendo 

ESTE engano e frontallo  casarse cũ el ou cõ outro que cõuenha a ella e a seus parentes // (fol. 103 

v)[...]. 

 
(90) (XIII FR 657-660:15-16) Titulo (II) das arras Todo omẽ que casar nõ possa dar a ssa 

molher en arras mays do dizimo de quanto ouuer. Se mays lhy der desto o(u) preyto que subre esto 

fezer nõ ualla. E se peruentura mays lhy der, // (fol. 105 r) os parentes mays prouincos do marido 

possã tudo ISTO demãdar por el. 

 

(91) (XIV DSG 454-461:17) Contou sam gregoryo quehúú | nobre home daprouencia de | 

nursya . que auja nome fyz . padre | daqueste bispo castorio . que ora nos | co mora na cidade de 

roma . veeo | aaqueste santo home equicio . e disse | lhe . Tu que nõ as nehuãs ordees | sagradas . 

nem as lecença do papa . | so cuia mercee . e so cuio poderyo uj | ues. Como ousas apreegar e pro | 

poer apalaura dedeus / hu quer que uaas . | pois lecença do papa nõ as . ne rece | biste nehuãs 

ordees sagradas | enqueo possas fazer . Eo sancto home | equicio / respondeo / Como eu | ey lecença 

depréégar direicho eu . | ca muitas uegadas cuydey e | ESSO queme ora disseste [..] 

 
(92) (XVII CM 6683-6685:118) Enfim partimos, como dizia, na tarde de 26 de Dezembro, na 

nossa caravela de Simão Ferreira de Alfama, o qual nomeio aqui por uma grande fineza que fez por 

nós NESSA ocasião, de que não tivemos noticia senão depois de estarmos no mar. 

 
 (93) (XVII CB 42526-42534:747) Meu irmão, pronunciado e sequestrado pela devassa do 

sindicante, cedo fará em Santa Teresa e S. Bento dois anos de noviciado, sobre o terceiro em que não 

exercita o seu ofício, segundo o regimento de el-rei, pelas violências de N. N.. Com ele fica também 

homiziado seu filho, por não querer o sindicante dar-lhe livramento, conforme a carta de S. M., 

tendo-o dado por despacho a dois que as tinham semelhantes, o que consta da copia inclusa. Dá por 
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razão o seu regimento; outros dão outras. 

Se ISTO continuar assim, passando-se anos entre frotas e frotas, perder-se-á a Baía,[...]. 

 
(94) (XVII CM 6543-6558:115-116) Na noite seguinte, que foi véspera de S. Francisco Xavier, 

nos visitou Deus com outro trabalho, muito maior que o passado, que foi uma grande tempestade, 

com que corremos à descrição da fortuna três dias e três noites. Era o vento sul, o coração do 

Inverno, e aquela a primeira tempestade daquele ano; os mares muito grossos, a embarcação 

pequena, e nós muito chegados à costa de Portugal: porque a volta que fizemos para escapar ao 

inimigo foi quase ao norte, com que desandámos grande parte do que tínhamos caminhado, o que 

tudo, junto com os muitos votos que víamos fazer à gente do mar, foi uma representação da morte, 

que todos nos aparelhámos para ela, e o mesmo fizeram os demais, não havendo ninguém que se não 

confessasse, ou geralmente, ou como que a fazia para ir logo dar contas a Deus. 

Colhido ESTE fruto da tempestade, quis Deus que abonançasse o tempo, com que tivemos lugar de 

nos pormos nas alturas das Canárias, onde nos sobrevieram tão grandes calmarias [...] 

 

Em (89), o segmento “este engano”, extraído do FR, retoma e sumariza – valendo-se 

de um “nome geral”, “engano”, que atua como um “avaliador da situação”, conforme postula 

Conte (2003) – toda a parte que se figura como possíveis situações, previstas pela lei, em que 

uma mulher “em cabellos” enfrentaria e de como ela deveria agir, caso fosse privada de se 

casar com quem desejava, em função de imposições familiares, que, por “mal querença ou 

cubijça”, por interesses materiais/financeiros, pudessem agir sobre ela, coagindo-a a unir-se, 

portanto, com outro homem, em função das posses deste.  

Nos excertos (92) e (94), assim como em (89), a opção anafórica é pela estrutura 

pronome demonstrativo (em sua forma de 2ª. pessoa) + substantivo encapsulador/resumidor. 

Note-se que tais substantivos, “ocasião”, em (92), e “fruto”, (94), núcleos de seus respectivos 

SNs – “nessa ocasião” e “este fruto” –, ajudam, sobremaneira os demonstrativos que os 

acompanham na configuração da atividade de retomada das “porções” antecedentes, 

encapsulando-as. Em (92), “nessa ocasião” reporta às benesses – que não se encontram 

enumeradas no texto – com que Simão Ferreira de Alfama havia agraciado a padre Antonio 

Vieira e aos seus confrades quando da partida desses religiosos jesuítas de Cabo Verde, fato 

relembrado por Vieira em carta escrita do Maranhão. 

Em (94), “este fruto” funciona como uma categorização do conteúdo precedente, 

condensa a informação dada/velha através de uma palavra nova, um item lexical não 

veiculado anteriormente no texto, “fruto”– como “engano” em (89) e “ocasião” em (92) – , 

algo que muito acontece na anáfora por nomeação. Pontue-se em Conte (2003, p. 183) que o 
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item lexical novo atua “objetificando” todo o segmento que o antecede e ao qual faz 

referência, ao mesmo tempo em que se torna (o item novo) um novo referente no texto. Nas 

palavras de Conte, “na base da informação velha, um novo referente discursivo é criado, e se 

torna o argumento de predicações futuras” (idem). Assim, o encapsulamento, a nomeação 

como aqui se considera, “torna-se um procedimento de introdução de referentes no texto. 

Esses referentes são criados na dinâmica do texto” (CONTE, 2003, p. 183). O segmento “esse 

fruto” não inova apenas no que diz respeito a item lexical dentro do cotexto em questão como 

também denota nova atitude. Ora, se não fosse a ocorrência da tormenta no mar, os 

navegantes não teriam mudado de comportamento e acorrido ao confessionário, dedicando-se 

em orações suplicantes a Deus pelo fim da tempestade. 

Em (90), (91) e (93), as formas invariáveis dos pronomes demonstrativos – “isto”, 

“esso” e “isto” – também atuam estabelecendo uma retomada, operando assim uma 

sumarização de informações. Tais formas concentram em si, unicamente, já que constituem 

núcleo de SN, em cada um dos excertos em questão, o potencial de retomada de todo o bloco 

de fatos/acontecimentos, por isso destacam-se como ativadores e mantenedores da integração 

semântica nos respectivos enunciados e, assim, neles respondem, essencialmente, por parte 

significativa do encadeamento de ideias e da própria progressão textual.  

 

6.3.3.2.4  Anáfora por elipse 

 

A anáfora por elipse configura-se numa retomada do antecedente elíptico no sintagma 

nominal. Realiza-se por meio exclusivo dos pronomes demonstrativos no SN. Parece-se muito 

com a anáfora por nomeação, mas, ao contrário desta, em que a retomada se dá via 

sumarização/encapsulamento de uma dada porção enunciativa antecedente, o antecedente na 

anáfora por elipse ou “com elipse” reporta sempre a um item ou bloco de informação oculto 

no sintagma nominal. Nas palavras de Marine (2009, p. 49), “este antecedente elíptico pode 

ser apenas um nome ou toda uma “ideia”. Observem-se os exemplos: 

 
(95) (XIII FR 759-762:17) Se moytos herdeyros forẽ en algũas cousas que se possã par- tir e 

os huũs quiserẽ partir e os outros non, o que os chus e os mays fezerẽ ena partiçõ, ESSO ualha e nõ 

se possa desfazer pellos mays poucos a partiçõ se nõ mostrar razõ dereyta per que nõ deue a ualer 

depoys que a partiçõ for feyta. 

 
 (96) (XIV FS 6073-6078:193) – Bem fazes que te maravilhas e com gram dereito, ca és 

homem e nom {F66vC1} entendes os juyzos de Deus. E porem tu deves saber que nosso senhor é boo e 
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misericordioso naturalmente e, especialmente, faz misericordia a AQUELES que se partem dos seus 

pecados e que se achegam a ele per confissom verdadeira. E nõ solamente os tira das peas do Inferno 

que ja merecerom, mais faze-os dignos de gloria e d'onra. 

 

(97) (XIV CB 42377-42384:744) Pouco foi que o governador António de Sousa, sem eu lhe 

dar ocasião alguma, me descompusesse, e com tão graves injúrias como se deixam bem ver da 

primeira palavra, com que lhe deu princípio, dizendo que cria melhor em Deus que eu. E pouco foi 

também que, por relação DAQUELES com cuja mão escrevia, se divulgassem por essa corte cousas 

que jamais me passaram pelo pensamento, fazendo-me réu onde devera ser autor, e antecipando a 

queixa que eu não quis fazer, por me parecer mais conforme a minha profissão perdoar as injúrias, 

que queixar-me delas. 

 

Em (95), o item “isso” faz referência à ideia de resolução/decisória, ou seja, aquilo que 

ficar acertado/resolvido entre a maioria dos herdeiros, numa partilha da herança, deverá ser 

acatado por todos os demais que compõem a minoria, que só poderá reclamar caso tenha com 

que provar tal direito. Em (96), “aqueles” faz referência ao termo genérico “homens”, que se 

encontra elíptico no enunciado, mas se configura como informação compartilhada pelos 

interlocutores. Em (97), o termo “daqueles”, pelo próprio contexto, remete também à 

informação compartilhada, compreende os caluniadores, os injuriosos que se valiam da 

arte/do poder da escrita para deferir maledicências ou infâmias aos inocentes como Vieira, no 

caso. Pode-se observar ainda nos três excertos em questão que os pronomes demonstrativos 

responsáveis pela retomada do antecedente elíptico sintaticamente são núcleo do SN, o que 

mostra a importância que têm no interior do enunciado enquanto referentes anafóricos. 

 

6.3.4   Os pronomes demonstrativos numa abordagem multissistêmica 

 

Como demonstrado neste trabalho, no item 4.5.1, no que concerne ao estatuto 

categorial dos pronomes demonstrativos, Castilho (2010, p. 488) aloca esses itens sob o rótulo 

de Especificadores. Este termo, no entanto, não deve ser compreendido apenas sob o prisma 

imposto pela tradição sintática, que aborda um constituinte sintagmático e sentencial, 

independentemente de sua interpretação semântica. Ele precisa e deve ser entendido levando-

se em conta uma análise dos itens linguísticos sob a perspectiva da estrutura funcional da 

sentença, ou seja, do funcionamento dos constituintes argumentais e não-argumentais, da 

identificação das propriedades sintáticas, semânticas e discursivas desses elementos.  
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Requer-se assim, entender Especificadores numa orientação multissistêmica, que, 

como dito anteriormente neste trabalho, observa a língua e os fenômenos linguísticos como 

um multissistema, cujo centro é ocupado pelo dispositivo sociocognitivo, que o rege em sua 

totalidade. Nessa vertente teórica, Especificadores devem ser vistos como portadores de “uma 

cara gramatical e de uma cara semântica” (p. 488). Recorde-se que Castilho (1993, 2010) 

localiza os demonstrativos bem como os artigos numa categoria única, a dos mostrativos. 

Considerar os mostrativos como elementos Especificadores significa, nessa direção, que tais 

tipos pronominais podem operar sob uma série de características e propriedades. Castilho 

toma o trabalho de dois autores para respaldar essa afirmação.  

O primeiro é Perini (2003, p. 184), para quem os Especificadores podem ser de três 

tipos: (a) centrais, ou seja, não operam combinações no mesmo SN, como é o caso dos artigos 

e dos demonstrativos; (b) pré-especificadores, são os quantificadores que vêm antes dos 

especificadores centrais; e  (c) pós-especificadores, que podem figurar após os especificadores 

centrais (pronomes possessivos), quantificadores definidos (numerais) e indefinidos 

(pronomes indefinidos). 

 O segundo é Lyons (1977, 1984), que, por sua vez, na dimensão semântica dos 

Especificadores, compreende a determinação definida ou indefinida, a quantificação e a 

qualificação. Esse autor contempla a primeira dessas propriedades ao afirmar que os 

determinantes “determinam a referência dos sintagmas nominais nos quais eles ocorrem”, ou 

seja, numa função restringidora, tornando mais precisos a referência. 

Castilho (2010, p. 489) retoma os dois autores afirmando que o fato de os 

Especificadores serem de caráter “altamente refratário às explicitações que se esperam de uma 

descrição gramatical” invalida ainda uma teorização gramatical sobre a definição e os 

aspectos que envolvem “a determinação e a especificação”. 

Esse autor considera, na linha teórica multissistêmica, que os pronomes 

demonstrativos têm caráter dêitico e fórico, como já esboçado aqui, e apresentam três 

propriedades: (a) gramaticais; (b) semânticas e (c) discursivas.  

Passa-se à abordagem de cada uma, a seguir, com exemplificações extraídas do corpus 

desta pesquisa. 

 

6.3.4.1  As propriedades gramaticais dos pronomes demonstrativos 

 

A partir da comparação entre os artigos e os pronomes demonstrativos quanto ao 

funcionamento e aos aspectos que lhes são característicos, Castilho conclui que esses dois 
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blocos, por um compartilhamento de propriedades semânticas (tais como “verificação de 

indentidade, foricidade e dêixis”), que se manifestam de modo não coocorrente, podem ser 

integrados numa mesma classe gramatical, a dos mostrativos, como já abordado neste 

trabalho. Verifique-se a possibilidade de troca/substituição entre demonstrativos e artigos nos 

segmentos (98), (99) e (100), a seguir, comprovando a integrabilidade e a propriedade 

comutativa que permitem serem ambos tomados, de fato, em categoria única.  

 

(98) (XVI DSG 28-29:43-44)[...] ESTES / os  dizimos quis Nostro Senhur[..] 

 
(99) (XVI DSG 28-29:43-44) Como ESTE / o bispo bonifacio disse | que auja demorrer oque 

tangia osigno[...]. 

 

(100) (XVII CB 43572-43573:765) [...] tanto nos tem descomposto a nós e alterado 

ESSE / o povo [...]. 

 

Como se percebe pelos excertos em questão, os demonstrativos atuam como 

Especificadores do SN, podendo ocupar, como assinala Castilho, o mesmo lugar, na cadeia 

sintagmática, dos artigos, dos possessivos, dos quantificadores indefinidos, das expressões 

qualitativas, dos delimitadores, podendo, ainda, ao contrário dos artigos que ocupam posição 

fixa no SN – como em (101) –, figurar antes – como em (102) – ou depois do núcleo do SN – 

como em (103) – ou no próprio núcleo do SN – como em (104) –, e ainda no final da sentença 

propriamente dita – como em (105). 

 

(101) (XVII CB 300:07) O prólogo de V. Ex.ª começa assim: «Uma das maiores empresas do 

mundo é a resolução de escrever uma história» 

 

(102) (XIII FR 300:07)[...] o escriuã receba por ESSA scritura. II . soldos [...]. 

 

(103) Santo ESTE
30

 celebrado com carinho pela comunidade. 

 

(104) (XIII FR 299:07) E ESTES façã as cartas lealmente e dereytas [...]. 

 

                                                 
30

 Exemplo hipotético, já que não foi encontrado em todo o corpus nenhum caso de demonstrativo figurando no 

interior de um SN ocupando posição pós-núclear, fato curioso. As estruturas de SN encontradas nos documentos 

que compõem o corpus são sempre:  Especificardor + Núcleo  + complementares, com o pronome demonstrativo 

vigorando sempre na primeira posição, antes do núcleo, nunca numa figuração pós-nuclear. 
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(105) (XVII CB 47080-47081: 826) quando não que fizessem outro, ou que emendassem 

AQUELE,[...]. 

 

Castilho (2010) recorda que a coocorrência só ocorre com pronomes demonstrativos 

como, os mesmos, estes mesmos, esse mesmo, aqueles mesmos. 

 

(106) (XIII FR 511-512:12) [...] e subrelhos fruytos possa ESSE meesmo dia que der a 

sentença iuy- gar e segundo como for dereyto. [...]. 

 

(107) (XVII CB 42453:745) Aos 12 de Julho DESTE mesmo ano havia de ver Roma o maior 

eclipse do Sol que [...]. 

 

Castilho considera apenas as formas demonstrativas masculinas e femininas como 

Especificadores, pois, segundo esse autor, “as neutras são exclusivamente pronominais e, 

portanto, núcleo de sintagma nominal” (2010, p. 479), como em (108): 

 
(108) (XIII FR 1369-1369:30) E ESSO meesmo mãdamos se enesta guysa algũa ferida maa 

lhy fezer, nõ se pode escusar de culpa porque fe[z] ferida que nõ deuia. 

 

6.3.4.2 As propriedades semânticas dos pronomes demonstrativos 

 

Castilho expõe, quanto às propriedades semânticas dos pronominais demonstrativos, 

que tais itens, ao contrário do que ainda tentam fixar as gramáticas do português, tomando-se 

os aspectos dêiticos das formas este, esse e aquele, não se configuram no português atual 

como de sistema ternário, ou seja, com este apontando unicamente para a primeira pessoa e 

esse para a segunda pessoa, embora aquele ainda se mantenha para a terceira pessoa, 

informações essas já referidas aqui no item 4.4.  

Castilho apresenta e discute resultados de pesquisas com o PB a fim de provar a 

referida afirmação, evidenciando a prevalência de um sistema binário, de esquema este/esse : 

aquele, que aqui não se abordará, pois também se dispõe no item 4.4 e seções que o seguem. 

Interessa, no entanto, dizer que o sistema binário do PB resulta, de acordo com o referido 

teórico, de uma atenuação da representação da categoria de “pessoa” entre os demonstrativos,  

 

dadas as transformações dos pronomes pessoais, que se irradiaram para os outros 

pronomes que exibiam igualmente esse traço. Essa categoria vem sendo substituída 

pela de /lugar/, subcategorizada em /lugar proximal/~/lugar distal/. O lugar proximal 

é expresso indiferente por este e esse. O lugar distal, por aquele. Quanto ao 
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momento em que a alteração se deu, se tomarmos como ponto de referência o total 

geral da tabela anterior, vê-se que houve uma mudança entre o século XV e o XVI, 

pois este acentuou sua frequência de uso em relação a esse, enquanto aquele 

permanecia praticamente estável. (idem, p. 498) 

 

Importa este último ponto, pois sintetiza a descrição daquilo que conduziu ao 

desenvolvimento do sistema binário – e a quase não utilização do ternário, que apesar de tudo 

não desapareceu, como assevera Castilho – e é isso que caracteriza a primeira função 

semântica dos demonstrativos apontada por esse estudioso: da atenuação categorial ‘/de 

pessoa/’, em função de uma frequência de uso maior da categoria “/de lugar/”, na relação 

proximal - distancial.  

Após os pontos em questão, Castilho parte para evidenciar a segunda propriedade 

semântica concernente aos demonstrativos e também “não valorizada pelas gramáticas”: é a 

foricidade, pertencente à categoria congnitiva do movimento, marcado pela anáfora (retomada 

de um antecedente expresso ou não no enunciado/no texto/no discurso) e pela catáfora 

(anúncio do que virá no enunciado texto discurso). Nos excertos a seguir, o (109) evidencia 

uma retomada de termo anterior ao referente – “este” retoma “creligo uelho”, logo uma 

relação por anáfora –, e em (110) háum exemplo de catáfora, com a forma “este” anunciando 

todo um segmento informativo dado por padre Antonio Vieira. 

 

(109) (XIV DSG 1014-1015:79) Assi con | ta huu creligo uelho que amj ueeo  | Eeste creligo 

me contou que este | bonifacio seendo menino e ui | uendo cõ sua madre . [...]. 

 

(110) (CM 6378-6391:113-114) E quanto aos resgates para o futuro, se se houverem de fazer 

entradas só a esse fim, será dar outra vez nos mesmos inconvenientes. Mas, porque convém que haja 

os ditos resgates, ao menos por remir aquelas almas, o modo com que se podiam fazer 

justificadamente é ESTE: 

Que as entradas ao sertão se façam só a fim de ir converter os gentios, e reduzi-los à sujeição da 

Igreja e da coroa de V. M., como V. M. me tem ordenado, e que se nessas entradas se acharem alguns 

índios em cordas, ou legitimamente escravos, que esses se possam comprar e resgatar, aprovando-o 

primeiro os padres que forem à dita missão, nos quais, quando menos, haverá sempre um teólogo e 

um bom língua; [...]. 

 

A terceira propriedade semântica consiste em reconhecer que os demonstrativos 

podem funcionar como operadores de verificação. Convém registrar que tais operadores 

atuam promovendo “comparações implícitas entre seu escopo e o protótipo correspondente”. 

Isso significa que podem “avaliar o conteúdo de verdade”, tornar verdadeira uma dada 
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informação no texto, emitindo “conceitos de afirmação, negação, focalização, inclusão, 

exclusão e delimitação” (CASTILHO, 2010, p. 129). A verificação se manifesta via três 

estratégias ou mecanismos: (a) por identidade; (b) por semelhança e (c) por alteridade, que 

abaixo se especificam: 

 

(a) Verificação de identidade – possui referente preciso, remete à mesma entidade. 

Para tanto, o referente pode portar palavra idêntica ao do antecedente, como em 

(111) – “foro”/“foro” – ou sinônima, como em (112) – “cartas”/ “epistolas”. Os 

pronomes mesmo e próprio são muito usados como autenticadores de identidade, 

operando frequentemente com o demonstrativo – como em (113) e (116) – ou 

isoladamente, como é o caso de (114) e de (115). 

 

(111) (XIII FR 22-23:01) ESTE FORO que é scripto [...]e mandamos que ESTE FORO [...]. 

 

(112) (XIV DSG 6006-6007:263) E depois que as CARTAS | forõ abertas afirmou e dise que | 

elle com todos os outros que huu | tempo forõ bautizados daquelle | tempo na festa de pascoa . achey 

| escriptos NAQUELLAS EPISTOLLAS | deleteras d’ouro [...]. 

  

(113) (XIV FS 2082-2083:67) E em ESSE MEESMO moesteiro, deziam hua cousa que entõ 

aveera hi novamente.   

 
(114) (XIV FS 1052-1054:35) Desi tornou-se a si MEESMO e disse: 

         – Se tã boo senhor é e tã piadoso que a mim cativo que tã malamente errey contra el e 

ainda me ajuda, ergo por que me quitarey eu del?[...]. 

 

(115) (XIV CB 41617-41619:731) [...]foi recebido com orações e poemas em todas as línguas, e 

esteve o assunto tão elegante como PRÓPRIO, por não ser mais nem melhor lisonjeado um papa.  

 
(116) (XIV CM 8994-8997:158) Fiz por três vezes requerimento ao dito Gaspar Cardoso não 

intrometesse no que lhe não tocava, e era PRÓPRIO DESSA profissão, e para que V. M. nos 

mandara; mostrei-lhe, diante dos padres e de oito ou dez soldados que levava consigo, a ordem de V. 

M. e a do capitão-mor, [...]. 

 

(b) Verificação de semelhança – nesse caso, o referente é impreciso, marcando 

imprecisamente seu “escopo”, como pontua Castilho (2010, p. 499). Basta lembrar 

que semelhante quer dizer parecido, ou seja, não significa igualdade plena, 
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sinonímia perfeita. Isso se evidencia no excerto (117), em que o termo 

“semelhante” compara duas situações: A e B, em que ambos são apenas parecidos. 

 

(117) (XIV CM 8437-8439:149) A mim não se me faz dificultoso que descomponha Deus 

humores e elementos para salvar almas, porque em SEMELHANTE ocasião tenho 

experimentado que quase violenta entendimentos e vontades para conseguir os mesmos fins.   

 

(c) Verificação de alteridade – consiste em uma comparação implícita. Nas palavras 

de Castilho, expressam por diferença – não por similitude como acontece na 

verificação por semelhança – a análise dos referentes, numa sinalização de 

alteridade, isto é, “comparando implicitamente os indivíduos que compõem os 

conjuntos [...] seleciona-se aquele que é diferente dos demais referentes possíveis” 

(idem, p. 500). Na realidade, nada mais é do que atribuir a alguém ou a alguma 

coisa, uma “identidade por diferença”. Algo bastante típico dos pronomes tal, 

como nos excertos (118) e (119), e outro, em (120) e (121), a seguir: 

 

(118) (XIII FR 448-450:10) Qvando preyto alguu é feyto subre cousa que nõ possa seer e pea 

posta en ella, ou se prometeu so pea de fazer cousa que é deffenduda en dereyto que se non deue 

fazer, ou se é preyto laydo e mao, TAL preyto nõ ualla nẽ a pẽa que for posta. 

 

(119) (XIII CM 6760-6762:119) [...] assim por nos não poder constar de certo de TAL 

penitente em particular estar em má consciência, como por se presumir geralmente de todos que o 

mover-lhe escrúpulo, em semelhante matéria, seria de nenhum fruto;[...] 

 

(120) (XVII CM 1552-1554:28) [...] neste Colégio de Pernambuco no ano de 1625, com a 

solenidade que pôde ser, de vésporas, missa cantada e pregação, jubileu, muitas confissões e 

comunhões, e também houve algumas luminárias. Nos OUTROS dois Colégios, da Baia e Rio de 

Janeiro, se fez quase o mesmo [...]. 

 

(121) (XVII CM 7886-7887:139) Tínhamos determinado fazer alto neste dia mais cedo que 

nos OUTROS, para gastar toda a tarde em adereçar uma capela de palma, [...]. 

 

6.3.4.3 As propriedades discursivas dos pronomes demonstrativos 

 

Para estabelecer coesão ao texto propriamente dito, os demonstrativos atuam na 

organização dos elementos e dispositivos presentes na estrutura textual, muitas vezes 
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funcionando semanticamente como um operador de identidade, num esquema que, em geral, 

apresenta-se sob a ordem no SN: demonstrativo + substantivo, ou artigo + demonstrativo + 

substantivo. Castilho (2010, p. 500-501) afirma que, levando em conta a qualidade de 

Especificadores, os “demonstrativos + substantivos atuam em conjunto”, servindo ao 

desenvolvimento de basicamente três estratégias discursivas, nessa vertente: (a) inserção do 

tópico discursivo, (b) continuidade do tópico discursivo, e (c) encerramento do tópico 

discursivo. A seguir, eis uma melhor delineação exemplificativa para cada um desses 

mecanismos ou estratégias. 

 

(a) inserção do tópico discursivo
31

 – consiste em inserir um tópico
32

, ou um tema, 

como bem lembra Souza (2003, p. 36), já que esse desempenha no enunciado o 

papel de tópico. A inserção tópica é essencial para o estabelecimento e 

manutenção da organização textual e discursiva. No ato da interlocução exerce 

papel importante na progressão, abandono ou retomada de determinado assunto. 

Com base em Castilho (2010, p. 496), o demonstrativo atua, nesse sentido, 

retomando um antecedente (palavra ou ideia, expressão, enunciado inteiro), para 

que lhe sejam acrescidas novas informações/comentários – como acontece em 

(122), com o item “esta” –, ou introduz, de fato, tópico inédito – como em (123), 

com a forma “este”, ao anunciar o bispo “furtunado”, que ainda não tinha sido 

mencionado ou anunciado no texto.  

 

(122) (XIII FR 09-11:01) Porque os coraçoes dos omees son departidos, porẽ natural- mẽte 

natural cousa é que os entendimẽtos nẽ as obras non acordẽ en huu. E por ESTA razõ aueen muytas 

descordias e muytas contendas antr'os omees. 

 
(123) (XIV DSG 33-36:44). Como este bonifacio matou a ¶ rrapossa xxx. Como obispo 

furtuna | do liurou hua matrona do diaboo | xxxi Como este bispo liurou huu home | do diaboo . e 

odemo meteu depois | huu seu filho no fogo :. // :. // ~ | xxxij Como ESTE furtunado deu sãão | 

huu home cego . e [...]. 

 

(b) continuidade do tópico discursivo – considera-se, conforme enceta Castilho 

(2010, p. 669), o “processo de organização sequencial dos tópicos discursivos ao 

                                                 
31

 Por tópico discursivo, Castilho (2010, p. 694) entende corresponder ao “assunto veiculado pelo texto, 

organizado hierarquicamente”.  
32

 Castilho (id., ibid.) considera tópico “o mesmo que assunto ou tema elaborado numa conversa e no texto que 

dela resulta”.  
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longo de um texto”, caracterizando-se pela introdução de um tópico após o 

encerramento do anterior. Para Koch (2006, p. 71)
33

, a função da continuidade 

tópica é importante, pois age diretamente na organização não só estrutural do 

texto, mas na sua própria linha argumentativa e ainda colabora na coesão 

sequencial, ou seja, na manutenção das “relações semânticas e/ou pragmático-

discursivas, à medida que se faz o texto progredir” (idem, p. 39). Portanto atua 

diretamente na progressão textual, retomando e encadeando informações. 

Observe-se o exemplo a seguir: 

 

(124) (XIV DSG 854-862:73). [...] como | obispo bonifacio repartiu oujnho | per mujtos 

vassos e creceo :. / | E  sam gregorio disse . Huu | home deuida sancta e honrra | da . que auia nome 

bonifacio . e foi | bispo na cidade de effretom . DAQUESTE | conta húú creligo demisa quefoy | seu 

criado /. muitas marauilhas | que fez . Epor tanto as home cree | por mais uerdadeiras . quanto el foy 

| mais presente / quandolhas uya | fazer . Aegreia DAQUESTE bispo era muj | pobre . canõ auja 

nehua cousa | enquese podese manteer . senõ hua | ujnha sóó . Acaeceo húú dya / que | AQUESTA 

uinha foy estroyda per | pedra . que ueeo sobr’ela . em guissa | que em huas pouquitinhas deuj | 

deiras . ficarom huus pouquityn | hos d’azeos d’uuas [...]. 

 

O excerto (124) exemplifica o esforço em se manter a continuidade tópica enquanto 

recurso para perfeito alinhamento das sequências informativas na narração sobre os milages 

operados pelo “bispo bonifacio”. O uso, por duas vezes, da forma “daqueste” retomando a 

figura do bispo evita a dispersão da atenção do interlocutor, impede a perda da continuidade 

temática, mantém o texto sequencialmente coeso e serve para enfatizar o autor das práticas 

miraculosas. Quanto ao uso do demonstrativo em “aquesta vinha”, consiste em tópico que se 

abre a partir do comentário ou rema “repartiu oujnho | per mujtos vassos e creceo”, distante 

enunciativamente de “aquesta vinha”. Tais segmentos, no entanto, ajudam na manutenção da 

progressão textual em (124), acrescentando mais elementos informativos à narração dos 

milagres do referido bispo – na realidade, um comentário, bem interligado aos segmentos em 

questão, destacando-se as sequências “huas pouquitinhas deuj | deiras” e “hos d’azeos 

d’uuas”. 

 

                                                 
33

 Para Koch (2006, p. 99), “a progressão tópica se realiza pelo encadeamento dos tópicos nos diversos níveis de 

organização tópica (cf. também Koch, 1992). Para que um texto possa ser considerado coerente, contudo, é 

preciso que apresente continuidade tópica, ou seja, que a progressão tópica – no nível sequencial ou no 

hierárquico – se realize de forma que não ocorram rupturas definitivas ou interrupções excessivamente longas do 

tópico em andamento: inserções e digressões desse necessitam de algum tipo de justificação”. 
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(c) encerramento do tópico discursivo – compreende o encerramento de um tópico, de 

um tema ou assunto. Configura-se, assim, na ausência de continuidade tópica, não se 

operacionalizando atividades de retomada ou de reativação de determinado tema. Pode ser 

fruto da vontade de um ou de todos os interlocutores no texto ou no discurso dar por 

encerrado algo que se vinha discutindo ou que fora apenas lembrado/ mencionado. A posição 

do demonstrativo, nesses casos, é sempre na parte final do enunciado, como se percebe em 

(125): 

 

(125) (XIII FR 463-467:11) Nenhua cousa que for metuda en contenda en juyzo nõ possa seer 

uenduda nen alleada nen trasposta do logar u é, ata que seya liurada per juyzo ou per aueença e o 

que contra isto o fezer, peyte a terça parte da ualya da demãda, a meyadade a al rey e a meyadade ao 

alcayde dãte que foy o preyto e sobre esto todo peyte a seu contemtor as custas e as missões que 

recebeu per ISTO. 

 

Castilho conclui a abordagem multissistêmica dos demonstrativos apresentando um 

quadro geral que concentra a configuração do novo painel dos demonstrativos no PB, 

conforme se reproduz a seguir: 

 

IDENTIDADE ALTERIDADE 

Identidade precisa Identidade vaga outro 

este, esta/esse, essa isto ~ isso tal 

aquel, aquela aquilo  

mesmo, mesma o (neutro)  

próprio, própria semelhante  

o, a   

Quadro 10:  Distribuição dos demonstrativos na concepção multissistêmica 

Fonte: Novo quadro dos demonstrativos no PB, de acordo com Castilho (2010, p. 501). 

 

6.3.4.4   Uma abordagem  funcional dos  pronomes demonstrativos 

 

Também Neves (2000, 2006) se dedica a abordar os demonstrativos, reconhecendo a 

importância de tais itens no âmbito da gramática funcional e das práticas/mecanismos da 

referenciação. Em sua Gramática de usos do português, 2000, essa autora define 

demonstrativos como “palavras fóricas” que “sempre fazem referenciação seja ao contexto, 

seja à situação do discurso” (p. 491). Aponta-os como referenciadores textuais (uso 
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endofórico) e situacionais (exofórcos), relacionando, em seguida, algumas particulares 

concernentes ao emprego dos demonstrativos e que podem ser tomadas como base para traçar 

um quadro das diferenças entre pronomes demonstrativos e artigos e os princípios/aspectos 

que favorecem e desfavorecem o uso dos itens demonstrativos.  

Seguindo as disposições de Dik (1997), no esteio da proposição de uma teoria 

funcional da sintaxe e da semântica desenvolvida e consolidada no plano da teoria da 

interação verbal, e as pontuações da qualidade interativa e das “peças de interação verbal” em 

Givón (1984), bem como das “circunstâncias de avaliação” em Kleiber” (1992), Neves (2006, 

24-35) afirma o papel dos demonstrativos na expressão da referencialidade e da definitude, 

mostrando que tais pronomes são sempre “devedores do contexto (textual ou situacional)”, 

coisa que não acontece com os artigos.  

No que diz respeito às propriedades dos demonstrativos, Neves (2006, p. 141) afirma 

que, num SN, esses pronomes podem remeter “diretamente ao contexto (à enunciação ou ao 

enunciado), enquanto que o artigo definido faz uma designação indireta do referente, com 

remissão às circunstâncias de avaliação”. Para tanto, essa autora toma por suporte os trabalhos 

de Apothéloz e Reichler-Béguelin (1999), os quais, numa base congnitivo-pragmática, veem 

os demonstrativos como importantes elementos partícipes do processo elaborativo da 

memória discursiva, já que se referem a “elementos em foco no próprio ‘alvo’, enquanto o 

artigo definido faz referência “a um elemento que já está em foco na memória discursiva”. 

(APOTHÉLOZ; REICHLER-BÉGUELIN, 1999, p. 370). 

Dando ênfase à dimensão dêitica dos demonstrativos, os referidos autores acentuam a 

tendência desses itens de atuarem “em operações de recuperação correferencial”. Para 

Apothéloz (2003, p. 61), tais operações ocorrem quando duas expressões “designam no 

discurso o mesmo referente [...] a relação de correferência é frequentemente considerada 

como o protótipo da anáfora”. Neves (2006, p. 92) caracteriza a correferência como uma 

“correspondência absoluta com identidade total entre o antecedente e a anáfora”, ou seja, 

aquilo que a anáfora representa é o mesmo designado pelo antecendente. O antecedente 

introduzido pelo falante é deste conhecido, mas não necessariamente o é para o ouvinte. 

Observem-se os exemplos a seguir. O primeiro é extraído de Neves e o segundo do corpus 

deste trabalho:  

 

(126) O marquês de Cuevas casou-se com a neta de Rockfeller. Com ESSE dinheiro, ele 

criou um balé. 
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(127)  (XVII CB 43776-43778:769) [...] este arbítrio ou meio de consertar a paz com os 

Holandeses não foi meu, senão do senhor rei D. João IV, que está no Céu, e do seu Conselho de 

Estado. E como S. M., que Deus guarde, me instasse, dizendo: «António Vieira não pode provar isso», 

respondi: «Sim, posso [...] Foi o caso da maneira seguinte: 

          Mandou-me S. M., que Deus haja, a Münster, para dar a D. Luís de Portugal, eleito 

embaixador DAQUELE congresso, as notícias que lhe podiam faltar das cousas do Reino, e ele 

consultar e deliberar comigo as resoluções. 

 

No excerto (126), assim como no (127), o ouvinte precisa ter informações adicionais 

para entender a que correspondem, de fato, as situações concentradas em “esse dinheiro” e 

“daquele congresso”. Em (126), estabelecer a ponte entre Rockfeller e a que esse nome 

realmente significa, a quem se reporta, é crucial para o entendimento da informação 

veiculada. A família Rockfeller é bastante tradicional nos Estados Unidos e foi umas das mais 

poderosas nos setores industrial e bancário, com uma vultuosa fortuna advinda de diversos 

negócios, sobretudo da indústria petrolífera durante o final do século XIX e início do século 

XX. De posse de tal informação, ficaria mais fácil ao ouvinte perceber o que, de fato, o 

demonstrativo está retomando. Em (127), a situação é a mesma, o ouvinte tem de saber a que 

congresso Vieira está se referindo – na realidade, a uma visita ao embaixador de Portugal, D. 

Luís de Portugal, que se encontrava na cidade de Münster, na Alemanha, para deliberar a paz 

entre portugueses e holandeses.Vieira viaja justamente para ajudá-lo nessa tarefa, já muitas 

vezes era convocado como diplomata. Tanto tem (126) quanto em (127) o referente é 

introduzido no discurso e, em seguida, é reapresentado num outro ponto desse, por quem o 

constrói. O termo que faz referência a tal expressão “implica correferenciação”.  

Em suma, esse tipo de participação dos demonstrativos, num papel endofórico – nos 

termos de Halliday e Hasan (1976) e de Halliday (1994) –, Neves (2006, 2007) caracteriza 

como de uso textual, uma vez que tal operação se processa no texto. Essa é a primeira das 

duas modalidades a que essa autora se refere quanto aos usos dos demonstrativos. A segunda 

é a dos usos situacionais (exófora), em que tais pronomes são tomados em relação às três 

pessoas do discurso. Neves discorre rapidamente sobre o sistema pronominal demonstrativo 

tripartido no português, com este – 1ª. pes. –, esse – 2ª. pes. – e aquele – 3ª. pes., mas a autora 

considera tal relação apenas “em princípio”. Evocando os estudos de Castilho (1993), enceta 

não haver uma estrita adesão dos demonstrativos às três pessoas do discurso, o que, 

subentende-se, embora não mencione que reconhece o sistema bipartido no português atual, é 

interpretação que aqui se reforça, a partir do momento em que se observam os exemplos (128) 



257 

 

e (129) arrolados por essa autora, a fim de ilustrar os usos situacionais, como se apresentam a 

seguir: 

 

(128) ESTA ondas aqui, olhe aqui, estas mais gordinhas aqui, que dão ESSA achatadazinha 

aqui, configuram o que eles chamam de ritmo delta. 

 

(129) E saiba, o senhor que é de fora: ESSE pessoal daqui fala demais. 

 

Atente-se para (128), para o fator proximidade que o pronome de 1ª. pes. esta imprime 

reforçado pelo advérbio locativo aqui, sistema que se rompe a partir do momento em que se 

introduz o demonstrativo de 2ª. pes. do sing., essa,  que passa a ocupar a posição de 1ª. pes., 

ideia reforçada também pelo advérbio de lugar aqui bem próximo ao referido pronome. Em 

(129), situação idêntica se apresenta, com a forma “esse” denotando proximidade entre o 

falante e o “pessoal”, numa referência ao povo da localidade em que se encontra. Tanto o 

exemplo (128) quanto o (129), portanto, evidenciam um sistema pronominal demonstrativo 

bipartido. 

Tal situação se evidencia também no corpus do presente trabalho, como mostram os 

excertos (130) e (131), nos quais as formas de 2ª. pes., “desse” e “esse”, atuam próximas aos 

respectivos antecedentes, exercendo, portanto, papel de 1ª. pes. 

 

(130) (XIV DSG 2871:  148) [...] do abade demonte prestino e do | creligo DESSE lugar 

meesmo [...]. 

 

(131) (XIV FS 3795-3796:122) Contou o abade Manuel que era discipulo do abade Arsenio 

que ESSE abade Arsenio contou como se a outri acaecesse o que eu cuydo que acaeceu a ele. 

 

Para denotar distanciamento, a forma que vigora ainda é a de 3ª. pes.: aquele, como 

em (132): 

 

(132) (XVII CM 12066-12073:212) O padre Francisco Gonçalves, provincial que acabou de 

ser da Província do Brasil, foi em missão ao rio das Amazonas e rio Negro, que de ida e volta é 

viagem de mais de mil léguas, toda por baixo da linha equinocial, no mais ardente da zona tórrida. 

Partiu do Maranhão esta missão em 15 de Agosto do ano passado, de 1658, e, atravessando por todas 

as capitanias do Estado, foi levando em sua companhia canoas e procuradores de todas, para o 

resgate dos escravos que se faz NAQUELES rios [...]. 
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Por fim, dentre o conjunto das funções anafóricas existentes, Neves apresenta apenas 

três que parecebe ser as mais frequentes no uso dos demonstrativos, figurando bastante nos 

estudos da referenciação: a nominalização, a recategorização e a catáfora, dispostas a seguir 

com as exemplificações extraídas do corpus da presente pesquisa.  

 

(a) Nominalização de predicações anteriormente expressas  

 

 Para Castilho (2010, p. 685), nominalizar consiste em transformar “um verbo em 

substantivo, mediante sufixações”. Dessa forma, “de agir obtemos ação; de falar, falação; de 

convencer, convencimento; e assim por diante”. Na visão desse autor, os nomes 

nominalizados podem projetar argumentos, atuando na preservação da estrutura gramatical do 

verbo de base. Neves (2006, p. 146) vê nominalização enquanto “criação de objetos-de-

discurso mediante expressão nominal de um estado de coisas que já entrou previamente no 

discurso”. Dispõe-se a seguir uma ocorrência de nominalização com a substantivização do 

verbo “ordenar”: 

 

(133) (XVII CM 8976-8980:158) Trouxe-me o dito vigário um papel, em que Inácio do Rego 

ordenava a Gaspar Cardoso que seguisse na jornada o que eu dispusesse; mas aqui esteve o maior 

engano de todos, porque, debaixo DESTA ordem, lhe deu Inácio do Rego outra em contrário em que 

lhe mandava que a não guardasse 

 

(b) Recategorização 

 

Compreende a construção de segmento enunciativo que “parafraseia outra 

denominação já conferida a uma ou mais entidades, numa grande extensão de efeitos 

referenciais”, conforme pontua Neves (2007, p. 274). Para Apothéloz e Chanet (2003, p.144) 

quer dizer “requalificar o objeto”. Isso pode se manifestar com uma referência simples à 

mesma entidade expressa anteriormente no enunciado, como acontece em (134), com “essa 

escritura” parafraseando “a carta”; ou como uma condensação de elementos, como se registra 

em (135), com “estas pessoas subreditas” condensando “os yrmaos della ou os parentes mays 

prouĩcos que ouuer”: 
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(134) (XIII FR 299-300:07) E estes façã as cartas lealmente e dereytas quaes lhys mãdarẽ 

fazer. E sse a carta de cousa for que ualha des mil marauidis adeãte o escriuã receba por ESSA 

scritura. II . soldos de burgaleses 

 

(135) (XIII FR 671-675:15) Qvando o que casa der arras aa manceba cũ quẽ casa, se ella nõ 

ouuer . XXV . anos, o padre ou madre [...] non ouuer, os yrmaos della ou os parentes mays prouĩcos 

que ouuer ayã este poder. E quando a manceba ueer a ydade de . XXV . anos entreguilhy sas arras. 

Mays se arras nõ lhy deu logo e prometeu- lhas de dar, ESTAS pessoas subreditas possãnas 

demandar e guar- dar en canto é sobredito. 

 

(c) Catáfora  

 

 Consiste, para Neves (2006, 2007), num dos processos fóricos mais produtivos de que 

participam os demonstrativos. Nesse caso, os segmentos de texto são anunciados por um SN 

com um pronome demonstrativo. Essa autora identifica quatro tipos de catáforas: com aposto, 

com oração adjetiva restriva, com oração completiva infinitiva, com um especificador. Destas, 

apresentam-se a seguir as mais vigentes no corpus desta pesquisa: com aposto, como visto no 

excerto (110), veiculado anteriormente; com oração adjetiva restritiva, como em (136) e 

(137); e com um especificador, como em (138): 

 

(110) (CM 6378-6391:113-114) E quanto aos resgates para o futuro, se se houverem de fazer 

entradas só a esse fim, será dar outra vez nos mesmos inconvenientes. Mas, porque convém que haja 

os ditos resgates, ao menos por remir aquelas almas, o modo com que se podiam fazer 

justificadamente é ESTE: 

Que as entradas ao sertão se façam só a fim de ir converter os gentios, e reduzi-los à sujeição da 

Igreja e da coroa de V. M., como V. M. me tem ordenado, e que se nessas entradas se acharem alguns 

índios em cordas, ou legitimamente escravos, que esses se possam comprar e resgatar, aprovando-o 

primeiro os padres que forem à dita missão, nos quais, quando menos, haverá sempre um teólogo e 

um bom língua; [...]. 

 

(136) (XIV FS 4327:138) – Hu jaz AQUEL que é morto? 

 

(137) (XIII FR 1511-1512:33) E sse o quiser demandar, ESTE que é mays prouĩco seya 

recebudo por acusador e nõ o outro pero que demãdou primeyro. 

 

(138) (XIV FS 04:01) E quando esto ouvyo, conhoceu que AQUEL
 
homem boo era morto. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 

 

 

 

As análises encontram-se organizadas seguindo os dispositivos estabelecidos na seção 

1, item 1.1.2 deste trabalho, e consistem numa continuação do ensaio analítico esboçado no 

exame dos pronomes demonstrativos realizado na base exofórica e endofórica, bem como nas 

preceptivas de Castilho e de Neves explanadas do item 6.3 ao 6.3.4.3, da seção 6, anterior a 

esta. Para fins de melhor apresentação, optou-se por organizar o presente capítulo em duas 

partes.  

Na primeira, far-se-á uma análise descritivo-comparativa dos pronomes este, esse e 

aquele e de suas respectivas flexões, no PA e no PCl, a partir de quadro detalhado das formas 

de registro gráfico desses elementos encontrados ao longo do corpus, a fim de caracterizar e 

de situar tais itens nos textos sob estudo, de registrar e quantificar sua diversidade gráfica em 

mostras dos séculos XIII, XIV e XVII, a partir, notadamente, e sem se pretender aqui fazer 

quaisquer generalizações, dos textos que compõem o corpus. Ao mesmo tempo, busca-se 

evidenciar a disposição do sistema pronominal dos demonstrativos nas referidas fases da 

língua, mostrando como se encontravam nesse momento, se fixas ou se em variação, se em 

sistema binário/bipartido ou se em sistema ternário ou tripartido/triádico. Contemplam-se, em 

seguida, as frequências dos demonstrativos: (a) por forma no PA e no PCl, apresentando-se 

um quadro desses itens para cada texto que integra o corpus do presente trabalho, com vistas a 

melhor respaldar as análises e a uma maior transparência na apresentação e mensuração dos 

dados, abarcando-se, para tanto, a constituição por formas simples e reforçada e a distribuição 

de ambas no rol das formas variáveis e invariáveis; (b) por número (singular e plural); (c) por 

gênero (masculino, feminino e neutro; e (d) por posição sintática no Sintagma Nominal 

(posição nuclear e posição marginal). Esses pontos oferecem as condições de traçar uma 

análise coerente da frequência dos registros gráficos dos demonstrativos nos textos em 

questão e sua distribuição e funcionamento no SN, quer seja em função substantiva, quer em 

função adjetiva no SN. 

Na segunda parte, procura-se explanar propriamente sobre os valores funcionais dos 

pronomes demonstrativos, a partir de suas propriedades dêiticas e fóricas, considerando-se os 

dispositivos de Castilho (2007, 2010), notadamente concentrando-se, como disposto em 1.1.2, 

no valor exofórico (dêitico) e endofórico (anáfora e catáfora), contemplando questões fóricas 

e referenciais atinentes aos pronomes demonstrativos – segue-se aqui, a perspectiva de Marine 

(2004, 2009), que trata de maneira sinônima os termos “exofórico” e “dêitico”, assim como 
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“endofórico” e “anafórico”. Apresentam-se nessa parte, portanto, o estudo da: (a) tipificação 

dos demonstrativos por valor dêitico (dêixis espacial, dêixis temporal, dêixis textual e dêixis 

de memória) e endofórico (anáfora fiel, anáfora infiel, anáfora por nomeação e anáfora por 

elipse); (b) propriedade dos demonstrativos de atuar enquanto verificador de identidade; e (c) 

propriedade dos demonstrativos de atuar como elemento de inserção, de continuidade e de 

encerramento de tópico. 

A discussão dos dados é feita em concomitância com a apresentação desses, buscando-

se configurar uma melhor integração entre os aspectos quantitativos e qualitativos 

(funcionais) ao longo das análises. Destaque-se que também se procurou, no corpus, 

contemplar alguns usos das formas demonstrativas invariáveis de 1ª. e 2ª. pessoas, portanto de 

isto e de isso que aqui se tomam também sob a designação de “expressões cristalizadas”, 

conforme Marine (2009), no sentido de que se veiculam notadamente sob uma forma fixa, 

precedida por um item preposicional, por, ou pelo advérbio além; ou ainda, pela expressão 

formada do encontro da preposição por + 3ª. pessoa do verbo ser, é, responsável pelo 

estabelecimento de certo tipo de conexão textual, funcionando como elemento discursivo de 

inferência, de explicitação e de particularização. Foram registradas 120 ocorrências de itens 

exercendo esse papel. Julgou-se proveitoso aqui registrá-los, pois se trata de recurso 

corriqueiro nos textos atuais e, desse modo, queria-se também verificá-los nas fases arcaica e 

clássica da língua portuguesa.  

Por fim, pontua-se que o rol de excertos exemplificativos dispostos na seção 6 é 

retomado e acrescido de outros no presente capítulo, a fim de contextualizar e explorar melhor 

os usos e o funcionamento dos pronominais demonstrativos neles expressos/transportados. 

Passe-se, agora, ao painel quantitativo dos dados, com ênfase na abordagem descritiva e 

comparativa dos pronomes demonstrativos encontrados ao longo do corpus. 

 
 

7.1  POR UMA ANÁLISE E DISCUSSÃO A PARTIR DOS DADOS 

 

 

A base de dados deste trabalho é composta de 8.492 ocorrências de pronomes 

demonstrativos, abarcando os “três campos de referência”, conforme orienta Mattos e Silva 

(1989, p, 155), que se encontram exarados no sistema pronominal veiculado nos textos do FR, 

do FS, dos DSG, numa amostra do período arcaico do português, e nos textos das CB e das 

CM, mostra do período clássico dessa língua. Esse conjunto de textos compreende a 

documentação selecionada e definida para compor o corpus da pesquisa que se apresenta. Do 
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quantitativo pronominal totalizado, 5.487 ocorrências pronominais compõem a amostra de 

dados do PA e 3.005, do PCl. Quanto às do PA, adianta-se que: 2.414 ocorrências, cerca de 

28,4%, correspondem à forma do demonstrativo este e de suas flexões, doravante 

identificadas ao longo das análises, tabelas e gráficos como T1; 161, portanto 1,9%, 

concernentes à forma esse e suas flexões, doravante T2; 2.912 referentes ao conjunto do item 

aquele e de suas flexões, num percentual representativo de 34,3%, registrando-se, nesse 

sentido, um maior uso no período arcaico. Quanto às formas do PCl, registram-se: 2.433 para 

este e flexões, T1, correspondendo a 28,6%; 236 para esse e flexões, T2, com 2,8%; e 336 

ocorrências da forma aquele e flexões, T3, num percentual de 4%, muito baixo com relação 

ao que se registra no período arcaico. Para melhor visualização, a Tabela 3 e o Gráfico 1 

apresentam todo o contingente percentual das formas T1, T2 e T3. 

 

 

 

 

 

  

               Tabela 3: Presença dos demonstrativos no corpus por forma e período. 

 

 

 
                Gráfico 1: Distribuição dos demonstrativos no corpus por forma e período. 

 

Há que se recordar que os textos do período arcaico, tomados para integrar o presente 

corpus, são de caráter literário e pragmático, um jurídico – FR, séc. XII I – e os outros dois de 

foro religioso, em que pesa o interesse de se falar do divino, das figuras dos santos, de 

histórias fabulosas, da exposição de narrativas hagiográficas e de feitos ou acontecimentos 

Este 

Esse 

Aquele 

28,40% 

1,90% 

34,30% 

28,60% 

2,80% 

4% 

Português Clássico Português Arcaico 

 
Português Arcaico Português Clássico 

 

T1 (este) 2414       28,4% 2433     28,6% 
T2 (esse) 161      1,9% 236        2,8% 

T3 (aquele) 2912        34,3% 336        4% 
Total 5487 3005 
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miraculosos, com fins de doutrinamento, como no caso do FS, séc. XIV, ou de base 

catequético-teológica, como nos DSG, desse mesmo século.  

Nesses textos, particularmente nos dois últimos, a intenção maior é a de doutrinar pelo 

exemplo, de promover/despertar a sensibilidade do homem para a figura de um Deus Todo-

Poderoso e para uma vida longe da iniquidade. Nesse sentido, o uso dos demonstrativos de 3ª. 

pessoa têm como finalidade fazer menção ao evento, distante no tempo e no espaço, afastado 

do campo do “emissor e do receptor”, resgatando-o. Os demonstrativos de terceira pessoa 

trazem, então, ao palco de interlocução aquele ou aquilo que deve ser tomado como referência 

para uma vida de regramento no plano do divino. No caso do FR, apontam para a obediência 

aos dispositivos da lei, que, em tese, está distante do campo do emissor e do receptor, mas que 

deve ser tomada como instrumento de norte, de condução para a vida do homem na sociedade, 

dando-lhe as diretrizes que se fazem mister.  

Tanto no FR quanto no FS e nos DSG o uso do item de terceira pessoa aquele e de 

suas respectivas flexões consiste num indicativo de que, na fase arcaizante do português, essa 

forma reforçada, tal como até hoje, mantinha-se fixa no sistema pronominal demonstrativo, 

ocupando posição definida, ao contrário das formas de primeira e de segunda pessoa nesse 

período, em que se registrava variação. O excerto (139) serve para mostrar como o emprego 

da 3ª. pessoa é preciso, enquanto que o da 1ª. pessoa e no da 2ª. pessoa, a variação persiste 

com uma única forma, “este” para as duas posições: 

 

(139) (XIII FR 1207-1215:27). E sse lla nõ quitar a este prazo, metaa en maao do corredor 

per mandado do alcayde que a uenda o melhor que poder, e a diuida pagada, o corretor torne o 

demays a seu dono ante o alcayde. E se for a entrega de rayz tenhaa ata . XXX . dias (e) ENESTE 

comeos façaa o alcayde apregoar cada mercado. E sse a ESTE prazo non lhy quitar, vendaa o 

meyrinho per mandado dos alcaydes a quẽ mays der e façã ao dono que o [o]utorge E se o achar nõ 

poderẽ, den carta ao conprador desta uenda. E sse depoys acharẽ o dono façãlha outorgar. Qvem por 

diuida que deuer a prazo meter sobre sy tal pẽa que se nõ pagar ao plazo que AQUEL a que deue a 

deuida possa tomar seu auer du quer que o ache e o uender, que seya creudo subrella uenda per sa 

parauõa chaa, tal preyto como aqueste ualha. 

 

Note-se em (139) que “aquel” ocupa posição perfeita de 3ª. pessoa, reportando-se a 

um indivíduo qualquer tomado apenas como exemplo, portanto fora do campo de referência 

da 1ª. e da 2ª. pessoa. A segunda ocorrência do item “este”, ao contrário de seu primeiro uso – 

com a forma eneste –, que no referido excerto apresenta-se desempenhando função de 1ª. 
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pessoa e tem por antecedente direto o segmento “XXX dias”, também atua como 2ª. pessoa, 

fazendo a retomada do antecedente já distante, no texto, ou seja, uma única forma, “este”, 

para duas posições, evidenciando um sistema binário, numa oposição este : aquele.  

O lugar destinado a “esse”, enquanto retomador da informação ou do bloco de 

informação anterior é preenchido no excerto com o item “este” novamente, o que serve como 

sinalizador de que o sistema pronominal não era de todo ternário, logo há uma variação, 

portanto, num indicativo de que a forma de 1ª. pes. “este”, não vigorava apenas na posição 

que lhe era devida, o que serve de indicativo para a existência de sistema bipartido e de uma 

variação entre os usos das formas de 2ª pessoa, como ainda se mostrará mais adiante. A 

retomada, como se pode notar, é de um conjunto informativo distanciado em relação à 

posição do demonstrativo no texto. Para Koch e Elias (2007), o processo que se manifesta 

com o uso do demonstrativo, nesse caso, é o do princípio de reativação informacional com 

vistas à manutenção da progressão tópica e referencial no texto. 

Do ponto de vista funcional, percebe-se que em (139) os demonstrativos atuam 

perfeitamente, atendendo aos propósitos da esfera comunicativa, servindo, conforme Dik 

(1980), diretamente à interação social e à comunicação propriamente dita, sem prejuízo 

informacional, apesar, como se mostrou, da existência da variação entre 1ª. e  2ª. pessoas 

pronominais demonstrativas. Vale lembrar que, para esse estudioso, a observação do sistema 

linguístico deve ser sempre pautada no respeito ao contexto de uso dos elementos da língua. 

Nesse sentido, deve-se evitar quaisquer tipos de generalizações quando da investigação de 

fenômenos linguísticos, fazendo-se mister uma amostra bem representativa de dados, a fim de 

tessituras conclusivas mais substanciosas. 

Observem-se, então, mais alguns excertos sobre a questão do comportamento das 

formas pronominais demonstrativas no corpus, notadamente da variação nos usos entre os 

itens de 1ª. e os de 2ª. pessoa, na configuração do sistema dos demonstrativos no PA e no PCl, 

já que os de 3ª. mantiveram-se sem mudança na posição que ocupam dentro do sistema. 

Reafirme-se que a situação encontrada não foi apenas a de variação entre as duas referidas 

formas, o que conduz a um sistema de ordem binária [este/esse : aquele]. Identificou-se 

bastante a presença do sistema ternário [este, esse : aquele] ao longo dos textos do corpus. 

Logo há variação entre as formas este e esse, e entre sistema binário e ternário. O exemplo 

(140), a seguir, retoma parte do já disposto aqui em (64) e ajuda a compreender bem a 

variação no PA, enquanto os (141), (142) e (143) exemplificam a situação no PCl. 
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(140) (XIV FS 1308-1319:43)  E quando houveres passado o monte, acharás tres homens: 

huu escreve e outro troba e o terceyro tem huu bagoo em sa mãão. E quando chegares a eles, salva 

o que tem o bagoo e ESSE ti ensinará peru vaas.  

Quando eu ESTO ouvy, porque lhi ja nõ ousey contradizer nemigalha, entrey muy ledo em mha 

carreyra. E tanto andey ata que {F8vC1} cheguey aos homens que o anjo mi dissera e salvey AQUEL 

homem que mi mandaram. E el mostrou-mi peru fosse e disse-mi: 

– Per AQUELA carreyra te vay. 

E eu que me ya muyto aginha alcey os olhos e vy todolos monges que eram meus companhoes estar 

em derredor de meu corpo que tiinham em huu leyto e estavam dizendo sas horas assi come custume 

de morto. E entrou-mi a alma logo no corpo. Desy levantey-me dantr'eles. E depois DESTO diz 

Valerio que viveu ESTE monge huu gram tempo em ESTE mundo e, pois houve feita peendença de 

seus erros, deu a alma a Deus. 

   

(141) (XVII CB 69-75:02) Quiseram muitos que a fizesse eu e que no primeiro navio 

mandasse impedir a impressão do livro que lá tinha chegado , e que não escrevesse mais na língua de 

uma nação que assim me tratava, antes o fizesse na castelhana, italiana ou outra estrangeira, em cuja 

piedade tinha mais seguro o crédito que na fúria dos meus naturais. Eu, contudo, tive por mais 

conforme a vida ou morte que professo não alterar nada do exercício em que me tomou ESTE caso, e 

assim continuarei enquanto me não constar que V. Ex.a aprova o contrario. 

 

(142) (XVII CM 142-150:02) O Padre Gaspar Fragoso, que leu este ano a nona, e é sujeito de 

grande virtude, recolhimento e resolução: acabou o curso, e tem muito bom talento de pregador. O 

irmão Agostinho Gomes, ohm Agostinho das Chagas, da Irmandade de Santo Inácio, chamado 

vulgarmente «O estudante santo», porque verdadeiramente o é, e cuido que V. Rev.a o confessou 

algumas vezes: entrou no noviciado dia do Espírito Santo, e foi com cinco meses de noviço. 

Além DESTES, recebemos dois irmãos, José de Mena e António de Mena, a quem mudámos o nome 

pela equivocação da língua da terra, e hoje se chamam José e António Soares. 

 

(143) (XVII CM 343-344:06) Informados estamos que em todos os lugares do Maranhão há 

muito disto; mas quererá Deus Nosso Senhor que possa com eles alguma cousa o medo, já que pode 

tão pouco a cristandade. 

Ficamos para partir numa caravela, em que também vai um desembargador por sindicante e o 

vigário-geral e provisor, ambos os quais são muito nossos amigos; e esperamos que, com o trato da 

navegação, o sejam ainda mais e que, como pessoas que verdadeiramente são muito zelosas do 

serviço de Deus, nos ajudem muito ao bom sucesso e introdução (de nossos mistérios. 

O Padre Manuel de Lima leva comissão do Santo Ofício para o que NAQUELE Estado se oferecer 

tocante a ESTE tribunal[...]. 
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Em (140), “esse” executa funcionalmente o papel de primeira pessoa, tomando-se 

como esteio o referente próximo, “o que tem o bagoo”. No entanto percebe-se que a tentativa 

é de referenciar um indivíduo que não se encontra próximo dos interlocutores envolvidos na 

cena enunciativa. Nesse sentido, se justificaria o uso da segunda pessoa do singular levando-

se em conta o contexto. O uso, em seguida, da forma “esto”, na função endofórica de 

elemento de retomada, abarcando toda a situação expressa anteriormente no texto, tenta fazer 

presente o acontecimento, dando-lhe maior ênfase do que se fosse a forma “isso”. Observe-se, 

no entanto, que há um jogo de oposição entre ambas as formas no texto em questão. Quanto 

aos itens “Aquel” e “Aquela”, o primeiro funciona como um instrumento de retomada de 

tópico e o segundo como introdutor de um novo tópico. Para Castilho (2010), tal 

demonstrativo, nesse contexto e posição, desencadeia o princípio da ativação, o que Koch e 

Elias (2007, p. 12) denominam de ativação não-ancorada, ou seja, o fato de um novo “objeto-

de-discurso” ser introduzido pela primeira vez no texto, a partir das operações de associação 

com os elementos “já partícipes do texto, do co-texto ou do contexto sociocognitivo” (p. 127). 

A ativação ancorada compreende as operações anafóricas indiretas e as associativas. 

O exemplo (140) ainda interessa quanto ao uso da forma “desto”, ocupando lugar de 

2ª. pessoa. Por fim, “este” e “este mundo”, o primeiro ocupa posição de 2ª. pes. e o outro 

funciona como uma dêixis espacial. Nota-se a oposição entre a forma “esse” no início do 

excerto e as duas de “este” que o finalizam, ressaltando-se claramente o sistema binário 

[este/esse : aquele]. 

O fragmento (141) apresenta a forma de 1ª. pes. “este” + subst. caso sendo usada 

como um retomador do conjunto de informações anteriormente dispostas, num exemplo 

clássico do que Conte (2003, p. 178) denomina de “encapsulamento anafórico”, um recurso 

coesivo que funciona como verdadeira paráfrase resumidora de todo o rol enunciativo 

precedente, promovendo/atuando como um encadeador referencial, mantendo a progressão 

textual, como também funcionam “esto” e “desto” em (140) e “destes” em (142). Neste, 

novamente se estampa a preferência de Vieira pelo uso da 1ª. pessoa. 

O exemplo (143) traz “naquele Estado”, que, além de funcionar como uma anáfora 

infiel, conforme Marine (2009, p. 150), prepara para o encerramento do tópico-argumentativo, 

como se expressa em “este tribunal”, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício.  

No entanto não apenas formas pronominais demonstrativas dispostas em variação são 

apresentadas ao longo do corpus, o sistema ternário aparece perfeitamente em muitos 

momentos. Em (144) e (145), por exemplo, o uso dos pronomes de 2ª. pes. trazem o registro 
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demonstrativo nesse sistema [este, esse : aquele] no Português Arcaico, enquanto (146) e 

(147) o evidenciam no Português Clássico. 

 
(144) (XIV FS 21534-2156:69) Ca muyto per é pequeno e dura pouco o sabor DESTE mundo 

contra o sabor do outro. E, Amigos, nõ queyrades pelo sabor DESTE mundo perder o do outro. Ca 

ESTA vida vaydade é e a honra DESTE mundo que hi receberdes saay-se come a area que corre 

duu logar a outro. Beento é AQUEL que sa alma guarda e a dá a Deus 

 

(145) (XIII FR 127-130:03) [...] AQUELLES que son chamados a juyzes cõ seus contentores 

e assy ESTES se nõ ueerẽ a mandamento do juyz ayã pẽa que é posta contra AQUELLES a que nõ 

fazen o mandamento do juyz. 

 

(146) (XVII CM 8134-8136:143) Faça-me Deus mercê que acerte a me reformar a mim, e 

quando menos a ter verdadeira contrição de meus pecados, e eu me darei por muito contente. ESSE 

negócio requer outra cabeça e outros ombros, e mais que tudo outra alma. 

 

(147) (XVII CM 8531-854:150) Vai este papel prostrar-se aos reais pés de V. M., corrido e 

temeroso de ser aceito, porque já foi oferecido e não aceitado. Bem conheci então que dores certas 

não se podem curar com remédios duvidosos, ou duvidados, e POR ESSA causa as dilatei até este 

tempo, para que o mesmo tempo lhe tire as dúvidas. 

 

7.1.1 Frequência dos demonstrativos por forma no PA e no PCl 

 

Primeiramente, contempla-se a exposição das formas demonstrativas cristalizadas, em 

seguida se apresentam os dados concernentes ao detalhamento pleno dos pronomes 

demonstrativos no conjunto das formas encontradas ao longo dos textos que configuram o 

corpus do trabalho em questão. 

 

7.1.1.1  Frequência das formas demonstrativas cristalizadas no PA e no PCl 

 

Foram identificados no corpus alguns usos das formas demonstrativas invariáveis de 

1ª. pes. (isto) e de 2ª. pes. (isso) que foram consideradas em classificação como “expressões 

cristalizadas”, pois sempre aparecem sob “forma fixa” - ou precedidas pela preposição “por” 

ou pelo advérbio “além”, ou sucedidas pela 3ª. pes. do verbo “ser” no presente do indicativo – 

“é” –, executando certo tipo de conexão textual, num funcionamento enquanto “operadores 

argumentativos”. Essas respectivas formas não foram levadas em conta na composição das 
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amostras de dados tomadas para a análise geral do funcionamento dos demonstrativos, porém 

foram contabilizadas à parte, somando um total de 159 ocorrências, classificadas de acordo 

com o tipo de conexão estabelecida no texto, como se mostra na Tabela 4, a seguir. 

 

Formas 

Tipo de conexão 
Ocorrências 

Português Arcaico 
Ocorrências 

Português Clássico 

        

 FR FS DSG  CB CM  

     Total 

 

  Total 

por isto Inferência 
1,0 

0,6% 

- - 01 

1% 

- - 
 

por esto Inferência 

 15 

9,4% 

 

27 

17% 

 

42 

41,2% 

  

 

por esso Inferência 
01 

0,6% 

36 

22,7% 

11 

7% 
48 

47% 

- - 
 

por isso Inferência 
- - 09 

5,6% 
09 

8,8% 

18 

11,4% 

18 

11,4% 
36 

63,1% 

além disso Adição - - -  - -  

isto é 
Explicitação/ 

particularização 

01 

0,6% 

01 

0,6% 

- 02 

2% 

08 

5% 

13 

8,1% 
21 

36,9% 

 03 52 47  26 31  

     

Total por período 102  57  

Total de ocorrências no corpus 
  

159 
  

 Tabela 4: Frequência das formas pronominais demonstrativas cristalizadas, funcionando como 

                 operadores argumentativos no corpus, no PA e no PCl 

 

De acordo com a Tabela 4, com base nos dados coletados no corpus, “por isso” (e sua 

variante gráfica “por esso”) se apresenta como a forma fixa de maior expressividade tanto no 

PA – com cerca de 47% das ocorrências para “por esso” e  8,8% com “por isso”, que já 

aparece nos textos dos DSG –, quanto no PCl, em que se registra com 63,1%. A variante “por 

esso” não aparece no PCl. Computadas em conjunto, “por esso” e “por isso” respondem com 

o quantitativo de  57 ocorrências, o que consiste num percentual de 55,8% em relação ao PA. 

Convém enfatizar que seja no PA seja no PCl a operação argumentativa no uso da forma 

demonstrativa “por isso” tem por escopo articular ideias/informações nos textos, operando 

inferências, com atuação significativa na manutenção do tópico e na progressão textual. 

Chama a atenção o fato de a forma “além disso”, muito comum no Português Contemporâneo, 

não aparecer em extratos do PCl, nas cartas de Pe. Antônio Vieira. Este, por sua vez, preferia 

optar pelo uso de outras estratégias discursivas para tal fim. 

A forma “por isto” e sua variante gráfica “por esto” aparecem significativamente no 

PA, com o registro de 43 ocorrências, com 42,2% em relação às demais formas cristalizadas 
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encontradas nesse período. Dessas 43 ocorrências, 01 (1%) se dá com a forma “por isto” e 42 

(41, 2%) com “por esto” – apesar de se saber presente no Português Contemporâneo, também, 

assim como “além disso”, não se registrou nos dados aferidos para o PCl, neste trabalho. 

Interessante o fato de a forma “isto é” registrar-se com percentual de apenas 2% no 

PA, enquanto se mostra significativa no PCl, no qual desponta com 21 ocorrências. Em 

ambos os períodos, prevaleceu o sentido e a função de uso dessa forma, sempre com o intuito 

de particularizar ou explicitar/explicar algo. Parece que pelo fato de os textos selecionados 

para o PA, que integram corpus do presente trabalho, serem de vertente religiosa – sobretudo 

no caso do FS e dos DSG –, o exemplo dos fatos envolvendo santos, milagres e a prefiguração 

da ação do divino falam por si, sem a necessidade da explicitação, via expressões como “isto 

é” e “além disso”.  

Convém pontuar que, quanto às conexões inferenciais das formas “por isto/por esto” 

“por isso/por esso”, foram todas aqui agregadas, sob o objetivo da preceptiva retoricista que 

define as operações até mesmo de conclusão como ações de inferência argumentativa, como 

preconizam Perelman e Olbrechts-Tyteca, na obra Tratado da argumentação: a nova retórica 

(2005). 

A título de melhor apresentação das formas ditas “cristalizadas”, disponibiliza-se 

gráfico ilustrativo concentrando todo o exposto tanto para o PA quanto para o PCl. Assim 

como mostrado na tabela anterior, se optou aqui por considerar as formas em todas as suas 

variantes, portanto separadamente, a fim de se preservar a integridade das informações e dos 

próprios dados extraídos dos textos do FR, FS, DSG – para o PA – e das CB e CM – para o 

PCl. Abaixo do Gráfico 2, arrolam-se alguns exemplos extraídos do corpus. 

 

 

    Gráfico 2: Frequência das formas demonstrativas cristalizadas no PA e no PCl 
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(148) (XIII FR 97-99:03) E POR ESSO stabellecemos que todo ome que entender e souber 

alguu erro que faça el rey, digao en puridade. E se el rey o quer enmẽ- dar est bẽ, se tanto nõ, calesse 

en guisa que outro ome nõno sabya. 

 

(149) (XIV FS 1673-1677:54) Ca a oraçõ do triste nõ ha vertude de sobir ante a face de Deus 

porque tem em seu coraçõ a oraçom mesturada com tresteza. E POR ESTO se embarga a oraçõ que 

nõ sobe a nostro senhor e está assy como o vinagre mesturado com vinho e nõ ha boo sabor. 

 

(150) (XIV DSG 821-824:30) Eassy como | otynha ordenado . assy sabia que | se auia defazer 

. POR ESSO pedro | nõ fez deus senõ aquelo que primei | ramete soubera quese auia de fazer . | ante 

que omundo fosse fecto preguta Pedro | 

 

(151) (XIV DSG 1611-1614:59) [...] por que nom cui | damos em nos mais que nos | outros 

estranhos e nos seus feitos | e POR ISSO dise noso senhor no a | uangelho quando falaua do | 

mançebo que foy aterra muy | alongada dasua . e despendeo | mal aquello quelhe aconteçera | dos 

bees deseu padre . 

 

(152) (XVII CB 668-671:12) E POR ISSO diz que se tem provado que Gonçalo Ravasco 

acompanhou a António de Brito no homicídio, estando ele no mesmo tempo no Colégio, aonde havia 

muitos dias se tinha retirado, por o governador também o mandar prender, e naquela mesma hora 

conversando com alguns padres e outros seculares. 

 

7.1.1.2   Das formas demonstrativas por constituição simples e reforçada 

 

As formas dos pronomes demonstrativos encontradas no corpus apresentam 

particularidades. Muitas não prevalecem quando tomados em comparação os períodos arcaico 

e clássico do português. Chama a atenção a presença de formas simples e de formas 

reforçadas dos pronomes de 1ª. pes. no PA e a presença apenas de formas reforçadas para a 3ª. 

pes. no PCl.  

Como mencionado na introdução do item 7.1.1, opta-se aqui por apresentar, 

primeiramente, o inventário dos pronomes demonstrativos em cada um dos cinco documentos 

que integram o corpus. Depois, os dados são tomados em confronto/comparação, para a 

tessitura de quadro interpretativo analítico de todo o conjunto das formas simples e reforçadas 

no PA e no PCl, lançando bases para o entendimento do sistema pronominal demonstrativo 

que se apresenta nos textos do FR, do FS, dos DSG, das CB e das CM. Como pontuado na 

seção 2, que apresenta as disposições metodológicas que aqui se seguem, não se abarcaram as 

formas demonstrativas mesmo, próprio, o/a (em função demonstrativa), semelhante e tal.  
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7.1.1.2.1  Os demonstrativos no FR: aspectos quantitativos e morfológicos 

 

O Quadro 11, dos demonstrativos no texto do FR, tomou por base os dados levantados 

por Ferreira (1987, p. 403), tendo-se ampliado em função de cuidadosa revisão procedida com 

ênfase nas disposições das formas elencadas por esse referido autor. De acordo com tal 

estudioso, o FR apresenta 915 ocorrências de pronomes demonstrativos no conjunto de 1ª., 2ª. 

e 3ª. pessoas, tanto no singular quanto no plural. No entanto, após atividade de cotejo afilado 

dos dados no texto desse documento, traçadas as revisões devidas, foram computadas 917 

ocorrências. 

Ferreira opta em seu texto por apresentar os pronomes elencados do FR em dois 

blocos: o das formas simples e o das formas compostas, partindo em seguida para traçar um 

rápido esboço do emprego dos pronomes antecedidos por: preposições, cerca de 96 

ocorrências; com o advérbio nõ, em 14 ocorrências; a conjunção nẽ, em 01 apenas; 59 para o 

demonstrativo o; 41 para os; 10 para as; e 01 para a. Todo esse rol foi confirmado no 

levantamento que se traçou para o presente trabalho, apesar de, como mencionado, não 

interessarem aqui os itens demonstrativos o(s) e a(s). O quadro a seguir reúne as formas e as 

ocorrências dos demonstrativos, inclusive as combinadas às preposições a, de, en, 

documentadas nos quatro livros de que é composto o FR. Cada ocorrência é seguida do 

percentual correspondente à sua representação no conjunto quantitativo pronominal levantado 

no documento em questão. 

 

 

 N. FORMAS SIMPLES FORMAS REFORÇADAS 

  Singular Plural Singular Plural 

1
ª.

 P
E

S
S

O
A

 /
T

ip
o

 1
/C

a
m

p
o

 E
  

M
a

sc
u

li
n

o
 

este 

deste 

neste 

ẽeste 

eneste 

33/3,6% 

07/0,7% 

01/0,1% 

01/0,1% 

13/1,6% 

estes 

destes 

neestes 

 

enestes 

18/2% 

03/0,3% 

01/0,1% 

 

02/0,2% 

aqueste 

 

- 

01/0,1% 

 

- - - 

Total 55  24  01   
 

F
em

. 

esta 

desta 

enesta 

35/4% 

09/0,9% 

11/1,4% 

estas 

destas 

enestas 

21/2,3% 

23/2,9% 

03/0,3% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 55  47     
 

N
eu

tr
o

 

 

esto 

isto 

ysto 

desto 

enesto 

 

53/5,8% 

70/7,7% 

01/0,1% 

04/0,4% 

01/0,1% 

aquesto 

- 

 
 

02/0,2% 

- 

 

 

 

Total 129  02 
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                                                        TOTAL Tipo 1 =   313 ocorrências  (34,1%) 
2

ª.
 P

E
S

S
O

A
/ 

T
2

/C
a

m
p

o
 R

 

M
a

sc
.      esse 03/0,3% - - - - - - 

Total 03 - - - - - - 

 
F

em
. 

 

essa 

 

10/1% essas 01/0,1% 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Total 10  01 - - - - 

 

N
eu

tr
o

 esso  

isso 

ysso 

05/0,5% 

01/0,1% 

01/0,1% 

- 

Total 07   

                                                      TOTAL Tipo 2    =  21 ocorrências (2,3%) 

3
ª.

 P
E

S
./

 T
3

/C
a

m
p

o
 n

em
 d

e 
R

  

n
em

 d
e 

E
 

M
a

sc
u

li
n

o
 

- - - 

aquel 

aaquel 

aaquell 

 

daquel 

daquell 

naquel 

enaquel 

ennaquel 
 

aquele 

aquelle 

daquele 

daquelle 

enaquelle 

214/23,4% 

58/6,6% 

01/0,1% 

 

59/6,5% 

01/0,1% 

02/0,2% 

09/0,9% 

01/0,1% 
 

01/0,1% 

01/0,1% 

01/0,1% 

02/0,2% 

01/0,1% 

 

aaqueles 

aaquelles 

aaquelhes 

aquelhes 

 

 

 

 

 

aqueles 

aquelles  

daqueles 

daquelles 

daquelhes   

enaqueles 

naquelles 

01/0,1% 

01/0,1% 

01/0,1% 

07/0,7% 

 

 

 

 

 

04/0,4% 

38/4,2% 

03/0,3% 

16/1,7% 

02/0,2% 

01/0,1% 

01/0,1% 

                                                               Total  351  75 

3
ª.

 P
E

S
./

 T
3

/C
a

m
p

o
 n

em
 d

e 
R

 n
em

 d
e 

E
 

F
em

in
in

o
 

   aaquela 

aaquelha 

aquelha 

aquella 

 

daquelha 

daquella 

naquella 

naquelha 

enaquella 

03/0,3% 

01/0,1% 

07/0,7% 

40/4,4% 

 

04/0,4% 

13/1,3% 

01/0,1% 

01/0,1% 

07/0,7% 

 

 

aquelhas 

aquellas 

aquelas 

daquelhas 

daquellas 

 

 

enaquellas 

 

 

02/0,2% 

09/0,9% 

01/0,1% 

02/0,2% 

04/0,4% 

 

 

01/0,1% 

                                          Total  77  19 

  

N
eu

tr
o

 

   aquello 

aquelho 

aquilo 

aquillo 

aquilho 

daquilho 

daquillo 

daquello 

daquelho 

enaquelho 

enaquello 

21/2,4% 

08/0,8% 

01/0,1% 

12/1,4% 

06/0,6% 

02/0,2% 

03/0,3% 

03/0,3% 

01/0,1% 

02/0,2% 

02/0,2% 

                                             Total  61 

                            TOTAL Tipo 3  =  583  (63,6%) 
 

                        TOTAL GERAL      917 ocorrências  (100%) 

Quadro 11: Frequência dos demonstrativos por formas simples e reforçadas no Foro Real 
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O Quadro 11 ressalta de imediato a ausência de formas reforçadas ou compostas – 

como se denominam tradicionalmente as formas que possuem como étimo os demonstrativos 

latinos ist-, ips-, ill- precedidos, como bem lembra Mattos e Silva (1989, p. 156), “do reforço 

*accu- ( < eccum < ecce eum)” – para os pronomes demonstrativos de 2ª. pessoa, ou de 

segundo tipo, levando-se em conta que esta abarca o campo do receptor, conforme Mattos e 

Silva. 

Registra-se alta frequência dos demonstrativos do tipo 1, com 313 ocorrências, num 

percentual de 34,1% em relação a todo o levantamento desses itens efetuado no FR, e os do 

tipo 3, com a marca de 583 ocorrências, 63,6%. Ambas as formas, portanto, superam, 

sobremaneira, o quantitativo do tipo 2, que consta apenas de 21 ocorrências, o que equivale ao 

percentual de 2,3%. Embora a forma reforçada não tenha sido registrada nos textos do FR, 

século XIII, nos primórdios da língua portuguesa, nem ao longo de todo o corpus do presente 

trabalho, como se verificará nos quadros descritivos da morfologia dos demonstrativos e de 

suas frequências, dos demais documentos, de acordo com Mattos e Silva, tal forma encontra-

se documentada no PA, embora, como sinaliza a referida pesquisadora, seja “pouco 

frenquente”, como o caso do “*accu-ipse”. 

Independentemente disso, o que se nota no painel dos demonstrativos no FR – e, 

adianta-se, assim como se verifica nos demais textos do corpus desta pesquisa – é que, com 

exceção das formas reforçadas do campo ou tipo 3, que conseguiu firmar-se, mantendo-se até 

à contemporaneidade do português, concorda-se com Mattos e Silva de que as demais 

reforçadas “parecem já estar em declínio” no séc. XIV (idem, p. 156). Tal fato se explica pela 

frequência elevada de “este”, com 3,6% comparada a apenas 0,1% de “aqueste”, fato que 

corrobora para o esvaecimento das formas reforçadas do tipo 1, lembrando que no FR 

aparecem, desse conjunto, apenas “aqueste” com 01 ocorrência, e “aquesto”, com 02 

registros; há a ausência de aquesse, -a, -s, como postula Mattos e Silva (1989) em seu estudo 

sobre os DSG. 

As formas femininas “esta”, com 4%, e “estas”, com 2,3%, superam as masculina de 

1ª. pes. “este”, com 3,6%, e “estes”, com 2%. Também a forma feminina “destas”, 2,9%, 

ultrapassa a marca da masculina “destes”, que representa apenas 0,3% das ocorrências. As 

formas “eneste”, com 13 ocorrências (1,6%), supera “enesta”, que tem 11 ocorrências (1,4%), 

ao passo que no plural estabelece-se o contrário, com “enestas”, 03 ocorrências (0,3%), 

superando por apenas 01 “enestes”, com 02 ocorrências (0,2%).  
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(153) (XIII FR 239-242:06) que a seu iuyzo ueerẽ e iuyguẽ per estas leys que ENESTE liuro 

sũ escript[a]s e nõ per outras e se preyto acaecer que per este liuro nõ sse possa determiar enuieo 

dizer al rey que li dé subr'aquell[o] ley per que iugẽ e as leys que el rey lis der metanas ENESTE 

liuro. 

 
(154) (XIII FR 239-242:06) E ENESTAS . IIII° . cousas deue a ualer a sentença do alcayde 

que iuygar qual quer dellas. E esto mandamos dos alcaydes que an de juygar todos os preytos. 

 

Portanto, de maneira geral, os itens demonstrativos femininos de 1ª. pessoa são mais 

usuais do que os de 2ª pessoa. Chama a atenção a forma neutra “isto”, com 70 registros 

(7,7%), sobrepor-se à marca de “esto”, que consta de 53 aparições no texto, numa 

percentagem de 5,8%. Para Ferreira (1987, p. 396), tal fenômeno não era comum nos textos 

da época, “por exemplo, nos Foros de Castelo Rodrigo, onde a forma esto predomina 

largamente sobre isto”. Alguns excertos do FR servem para exemplificar a disposição das 

referidas formas. 

As formas variáveis de 2ª. pessoa são representadas no FR somente por “esse” (0,3%), 

“essa” (1%) e “essas” (0,1%). No total, elas respondem apenas com 14 ocorrências, o que 

equivale a 1,5%, enquanto as formas neutras de 2ª. pessoa, “esso”, “isso” e “ysso”, registram 

07 ocorrências ao todo no FR, o que se configura em 0,8%, índice bastante pequeno quando 

comparado às 129 ocorrências das formas neutras de 1ª. pes. – “esto”, “isto”, “ysto”, “desto”, 

“enesto” –, que, tomadas em sua totalidade, concentram 14% dos registros no texto. 

A forma “aquel” é a mais frequente, com 214 registros, embora Ferreira (1987, p. 396) 

afirme ter encontrado 219, o que não se comprovou nas aferições sobre o texto do FR. 

Interessante o fato de Ferreira alocar “aquel” como forma simples, enquanto Mattos e Silva 

(1989, p. 155) dispõe tal item no quadro das formas reforçadas em seu estudo sobre os DSG. 

A forma “aquel” é a preferida no FR, com 23,4%, seguida de “aaquel”, com 6,6%, enquanto 

“aquele” suas demais variantes no singular – “aquelle”, “daquele”, “daquelle”, “enaquelle” – 

não chegam à margem de 1%. No plural, a forma “aquelles” apresenta registro relevante, com 

38 ocorrências (4,2%) e a forma composta com a preposição “de” – “daquelles” – alcança 

com 11 registros, o índice de 1,7%, maior que parte das formas preposicionadas simples, 

perdendo apenas para a forma apocopada “daquel”, que figura com 59 aparições, numa faixa 

percentual de 6,5%. No todo, as formas simples apocopadas superam em maior número às 

demais formas reforçadas no singular e no plural. 
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Tanto “aquel” quanto “aquele” ocorrem seguidos ou não de substantivo, ocupando 

sobretudo a função de núcleo do sintagma nominal. As formas “naquelles” (01) evidenciam 

que o estágio de combinação caminhava nesse período para uma finalização mais cedo do que 

as formas demonstrativas do tipo 1 e 2, conforme pontua Mattos e Silva (1989, p. 159). Não 

foram encontradas no corpus as formas reforçadas “daqueste”, “daquestes”, “daquesta”, 

“daquestas”, “naqueste”, “naquestes”, “naquesta”, “naquestas”, que, em geral, se encontra 

nos textos do FS e dos DSG.  

As formas neutras “aquello” (21), “aquelho” (08), “aquilo” (01), “aquillo” (12), 

“aquilho” (06) e suas variantes com a preposição de – “daquilho” (02), “daquello” (03), 

“daquillo” (03) – e com a preposição en – “enaquelho” (02) e “enaquello” (02) – respondem 

juntas por 61 ocorrências no corpus, cerca de 6,6%, perdendo apenas para as formas neutras 

do tipo 1, que, com 129 registros, marcam 14%, sendo as preferenciais de uso na modalidade 

neutra. 

Convém ainda ressaltar que Ferreira (1987, p. 399) mostra que entre as formas 

reforçadas e as simples parece “não haver uma diferença semântica, pois são usadas 

indiferentemente nos mesmos contextos”. Por sua vez, as formas “aqueste”, “aquesto” são 

variantes enfáticas de este, esto. Também, consoante Ferreira, as formas “esto” e “isto” se 

empregam nos contextos similares, como nos exemplos: 

 

(155) (XIII FR 76-78:02) [...] e guarda de todo e depoys ESTO fez ome a maneyra de sa corte 

e(n) como (a si) auya posto cabeça e começo, pose ao home a cabeça encima do corpo e neella posse 

razõ (e) entendimento de como se deuẽ a guiar [...]. 

 

(156) (XIII FR 270-271:06) E se alguu contra ISTO o fezer, o yuyzo que der nõ ualha. E sse 

algũa cousa entregar ou penhorar per sy ou per seu mãdado, torneo tudo dubrado aaquel a que o 

filhou. 

 

(157) (XIII FR 270-271:06) [...]auondança dos fruytos e dos bees deste mundo e AQUESTO 

prouamos cada dya. 

 

Quanto à função nuclear e adjetiva no SN, a predominância no FR é da primeira, com 

674 ocorrências (73,5%), e depois da adjetiva, com 243 registros (26,5%). A forma neutra 

“isto” e suas variantes atuam com 200 ocorrências como núcleo do SN, perfazendo total de 

21,8%. Em seguida vem “este”, com 14 registros, enquanto núcleo do SN, o que equivale a 

cerca de 1,5%. Em terceiro lugar, nessa posição/função, vem a forma “estas”, com 12 
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registros, representando percentagem de 1,3%. A preferência das formas “este”, “esta”, 

“estas” é pela função adjetiva com 48 ocorrências para “esta” (5,2%), 35 para “estas” (3,8%), 

superando “estes”, que apresenta 10 registros (1%); a forma “este” dispõe de 43 ocorrências 

em função adjetiva, num percentual 4,6%. 

As formas do tipo 2 apontaram “essa” exclusivamente na função adjetiva, com 10 

registros, perfazendo 1% e “esse” com 01 ocorrência (0,1%) em função adjetiva e 02 em 

posição nuclear (0,2%). A forma neutra “isso” e suas variações ocupam posição nuclear com 

7 ocorrências, numa margem percentual total de 0,7%. 

As formas do tipo 3 predominam na função nuclear, no singular, com 344 registros, 

alcançando percentual de 37,5% nos textos do FR. Nessa mesma função, no plural, a marca é 

de 72 ocorrências, numa representação de 7,8%. Ainda na função adjetiva registram-se 145 

ocorrências (15,8%) no singular e 22 (2,4%) no plural. A forma “aquel” foi a que registrou 

maior número de ocorrências, com 139 registros na função de núcleo do SN, num percentual 

de 15,1%, e 75 ocorrências na função adjetiva, marcando 8,1%. A forma “aquella” vem em 

segundo lugar na preferência de uso com 08 ocorrências na função adjetiva, 0,8%, e 32 na 

função nuclear, 3,4%. As formas neutras do tipo 3 ocupam exclusivamente a função 

substantiva, com destaque para a forma “aquello”, com 2,4%, como se evidenciam os 

exemplos (158) e (159): 

 
(158) (XIII FR 354-355:09) Poys que for dado por uozeyro razoe apostamẽte a ben e nõ 

deoste nẽ diga mal ao alcayde nen a nenguu, senõ AQUELLO per que pode mellorar en seu preyto.   

 
(159) (XIII FR 394-395:08) [...] o pessueyro seya teodo de peytar AQUELLO que perd[eu] 

por el e isto dissemos dos vozeyros. 

 

7.1.1.2.2 Os demonstrativos no FS: aspectos quantitativos e morfológicos 

 

O Quadro 12, a seguir, reúne as formas e as ocorrências pronominais demonstrativas 

documentadas nos textos que integram os livros do FS. Também aparecem nele os 

demonstrativos combinados às preposições a, de, en. Assim como nos textos do FR, muitas 

formas demonstrativas encontradas diferem das apresentadas no sistema atual do português e 

até das encontradas no FR.  

Embora não se pretenda aqui traçar comparações mais delineadas, vale pontuar que no 

FS há um conjunto maior de formas reforçadas e com frequência de uso bastante expressiva – 
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como se pode conferir no quadro sinóptico abaixo –, enquanto no FR vigoram apenas duas 

formas desse tipo, “aqueste”, com 01 ocorrência, e “aquesto”, com 02, que juntas não chegam 

a representar mais do que 0,3% de todas as ocorrências pronominais demonstrativas nos 

textos que o compõem. 

 

 N. FORMAS SIMPLES FORMAS REFORÇADAS 

  Singular Plural Singular Plural 

1
ª.

 P
E

S
S

O
A

/T
ip

o
 1

/C
a

m
p

o
 E

 

M
a

sc
u

li
n

o
 

este 

deste 

em este 

naqueste 

216/9,8% 

40/1,8% 

39/1,7% 

03/0,13% 

estes 

destes 

em estes 

58/2,6% 

09/0,4% 

03/0,13% 

aqueste 

a aqueste 

daqueste 

em aqueste 

76/3,2% 

03/0,13% 

13/0,6% 

03/0,13% 

a 

aquestes 

 

daquestes 

03/0,13% 

 

02/0,09% 

Total 298  70  95  05 
 

 

F
em

. 

esta 

desta 

em esta 

75/3,1% 

13/0,6% 

28/1,2% 

estas 

destas 

em estas 

92/4% 

08/0,3% 

05/0,22% 

aquesta 

daquesta 

naquesta 

15/0,7% 

04/0,18% 

06/0,3% 

aquestas 

- 

- 

03/0,13% 

- 

- 

Total 116  105  25  03 
 

N
eu

tr
o

 

 

esto 

isto 

desto 

em esto 

 

310/14 % 

15/0,7% 

22/1% 

04/0,18% 

aquesto 

- 

 
 

20/0,9% 

- 

 

 

 

Total  351  20 

                                            Total    = 1.088    (49,6%) 

2
ª.

 P
E

S
. 

/ 
T

 2
 /

 C
a

m
p

o
 R

 

M
a

sc
. 

esse 

desse 

em esse 

23/1,04% 

01/0,04% 

02/0,09% 

esses 05/0,22% 

- - - - 

Total 26  05     

 

F
em

. 

essa 

dessa 

em essa 

07/0,3% 

03/0,13% 

07/0,3% 

essas 

dessas 

02/0,09% 

04/0,18% 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Total 17  06 - - - - 

 

N
. esso  39/1,7%  

Total 39   

                                        Total  =   93   (4,2%) 

3
ª.

 P
E

S
./

 T
ip

o
 3

 /
 C

. 
n

em
 d

e 
R

/E
 

M
a

sc
u

li
n

o
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

aquel 

a aquel 

a aquele 

daquel 

naquel 

em aquel 

em aquele 

 

aquele 

daquele 

 

219/9,82% 
52/2,3% 

08/0,3% 

56/2,5% 

31/1,4% 

29/1,3% 

02/0,09% 

 

65/3% 
 

18/0,8% 

 

 

 

a aqueles 

 

 

 

 

aqueles 

daqueles 
em 

aqueles 

naqueles 

 

 

25/1,1% 

 

 

 

 

144/6,5% 

44/2% 

02/0,09% 

02/0,09% 

                                                               Total  480  217 
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F
em

in
in

o
 

   a aquela 

aquela 

daquela 

naquela 

em aquela 

 

16/0,72% 

89/4% 

33/1,5% 

20/0,9% 

22/1% 

a aquelas 

aquelas 

daquelas 

naquelas 

01/0,04% 

64/3% 

19/0,8% 

03/0,13% 

 Total  180  87 

  

N
eu

tr
o

    aquelo 

aquilo 

daquelo 

em aquilo 

35/1,6% 

01/0,04% 

12/0,5% 

01/0,04% 

 

                                        Total  49 

     Total  =   1.013   (46,2%) 

   

   Total geral 2.194 ocorrências 
 

Quadro 12: Frequência dos demonstrativos por formas simples e reforçadas no Flos Sanctorum 

 

Como mencionado, no Quadro 12 ressalta-se, de imediato, a presença das formas reforçadas 

simples de tipo 1, no singular e no plural, com destaque para a frequência de “aqueste”, com 76 

registros, cerca de 3,2%, e “daqueste”, com 13 ocorrências, num índice de 0,6%. Há ainda registros de 

“a aqueste”, “em aqueste” e “a aquestes”, cada uma com 03 ocorrências e margem percentual de 

0,13%, enquanto “daquestes” ocupa a última posição no cômputo dos registros de uso das formas 

reforçadas nesse tipo, com 02 ocorrências (0,9%).  

Quanto às formas simples, a mais recorrente é “este”, com 216 registros (9,8%), seguida, em 

ordem de: “estes”, com 58 (2,6%); “deste”, com 40 (1,8%); “em este”, com 39 (1,7%); “destes”, com 

09 (0,4%); e “naqueste” e “em estes”, com a mesma quantificação, cada uma com 03 registros, numa 

representação de 0,13%. Em resumo, as formas masculinas simples e reforçadas de primeira pessoa do 

tipo 1 ou campo do E, perfazem um quantitativo de 468 ocorrências, correspondendo a 21,3% dos 

registros pronominais demonstrativos nos textos do FS, sendo superadas apenas pelas formas de 

terceira pessoa, as do campo nem do Emissor nem do Receptor, com 1.013 registros, num percentual 

de aproximadamente 46,2%.  

A forma feminina “esta”, e suas variantes simples e reforçadas, conta com 375 ocorrências, o 

que perfaz 17,1% do rol dos demonstrativos no FS. Assim como acontece com a forma “este” e suas 

variantes, em que a modalidade simples (368 oc.) ultrapassa em número a reforçada (100 oc.), também 

sucede com “esta” e variantes, em que ocorrem 221 registros para as formas simples e 28 para as 

reforçadas. A disposição quantitativa para o bloco das formas simples de tal item se elenca em ordem 

decrescente, como segue: “estas”, com 92 (4%); “esta”, com 75 (3.1%); “em esta”, com 28 (1,2%); 

“destas”, com 08 (0,3%); e “em estas”, com 05 (0,22%). No rol das reforçadas apresentam-se, nesta 

ordem: “aquesta”, com 15 (0,7%); “naquesta”, com 06 (0,3%); “daquesta”, com 04 (0,18%); e 

“aquestas”, com 03 (0,13%). Em geral, essas formas reforçadas aparecem nos textos do FS seguidas 
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de substantivos, com apenas 04 ocorrências com adjetivo nessa posição, bem como 04 registros 

constando dessas formas seguidas de verbo. Eis alguns exemplos: 

 

(160) (XIV FS 4283-4284:137) O marido DAQUESTA bõa molher teve em guarda huu 

deposito que lhi derom e ora el morreu sem fala e nõ disse hu posera aquel deposito. 

 

(161) (XIV FS 4435:142) Eu soo ovelheyro e AQUESTA é mha molher.  

 

(162) (XIV FS 4827-4828:154) E pois o discipulo do monge ferio aa porta, AQUESTA 

manceba veo-lhi abrir e rogava-o que entrasse dentro.  

 

(163) (XIV FS 4963:158) Se Deus é juyz dereito, AQUESTA alma nossa seera porque 

comprio nossas obras e morreu em elas.  

 

O excerto (160) traz a forma reforçada “daquesta” seguida de adjetivo “bõa”; o (161), 

por sua vez, apresenta o verbo ser na 3ª. pessoa do singular (é) após a forma pronominal 

demonstrativa “aquesta”. Por fim, os exemplos (162) e (163) contam com substantivos – 

“manceba” e “alma” – veiculados logo após o pronome reforçado “aquesta”. 

A forma neutra “esto”, e variantes, apresenta 310 registros (14%), superando “isto”, 

que registra apenas 15 aparições (0,7%) no FS, seguido de “desto”, com 22 (1%), e “em esto”, 

com apenas 04 (0,18%). A forma neutra reforçada, “aquesto”, mostra-se com 20 ocorrências, 

num total de 0,9%. As formas neutras de 1ª. pes. têm maior percentual que as de 2ª. pes. 

Enquanto as primeiras totalizam 351 ocorrências (16%), a de 2ª. pes., “esso”, apresenta 39 

registros, o que alcança somente 1,8%. Também é baixa a frequência de pronomes 

demonstrativos masculinos e femininos de 2ª. pes. A forma de maior índice de registro é 

“esse”, com 23 ocorrências (1,04%), em seguida “essa” e “em essa”, cada uma com 07 

(0,3%). As demais formas desse campo apresentam índices ainda menores, como segue 

ordenadamente: “esses”, com 05 (0,22%); “dessas”, com 04 (0,18%); e “dessa”, com 03 

(0,13%).  

No cômputo geral, as formas demonstrativas do tipo 2 ou campo R perfazem um 

montante de 93 ocorrências, atuando com um percentual de 4,2%. Assim como no FR, nos 

textos do FS não constam as formas reforçadas nesse campo. As formas reforçadas de 1ª. pes, 

do tipo 1, são usadas, sobretudo, em caráter enfático, geralmente antecedendo nome próprio, 

situação para a qual são registradas 15 ocorrências, ou retomando numa operação anafórica 

fiel ou infiel, o antecedente, para o que se registram 65 ocorrências. A seguir, os excertos 

(164), (165) e (166) apresentam a ênfase que a forma “aqueste” atribui ao nome próprio. Os 
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excertos (167) e (168) evidenciam operações anafóricas, exemplos de “aqueste” atuando na 

retomada de antecedente. 

  

(164) (XIV FS 5039-5040:161) E porque AQUESTE Niçoforo aficava-se muyto pera lhi 

perdoar, maravilhavam-se aqueles que o levavam pera matar [...]. 

 

(165) (XIV FS 7383-7387:235-236) AQUESTE sacerdote Ergidio, de que suso falamos, 

viven{F82rC2}do na eigreja de sam Fijz que estava em cima duu monte muyto esquivo assi como de 

suso dicto é, vio huu clerigo muyto honesto que veo a el pera morar com ele. 

 

(166) (XIV FS 7427:236) AQUESTE sancto homem Ergidio de que suso falamos disse 

de si meesmo: [...]. 

 

(167) (XIV FS 6029-6032:192) A AQUESTE sancto bispo de que falamos, dezia AQUESTE 

sancto padre a aqueles que siiam com ele, foy dicto que eram duas molheres segraes cristaas e de 

gram sangui e ja quanto de boa ydade e nõ viviam castamente. 

 

(168) (XIV FS 6794-6796:216) Huu homem boo havia nome Tuencio houve huu servo que 

havia nome Seuilo. AQUESTE servo era maltreyto dos enmiigos e trouveram-no e levaram-no a 

sancto Emiliã que rogasse Deus por ele. 

 

As formas masculinas de 3ª. pes. mostram “aquel” como a mais usada no FS, com 219 

ocorrências (9,8%); em segundo lugar encontra-se “aqueles”, com 144 ocorrências, cerca de 

6,5%; depois “aquele”, com 65 registros (3%); a forma apocopada “daquel”, com 56 (2,5%); 

“a aquel”, com 52 (2,3%); “daqueles”, com 44 (2%); “naquel”, com 31 (1,4%); “em aquel”, 

com 29 (1,3%); “a aqueles”, “daquele”, 18 (0,8%); “a aquele”, com 08 (0,3%). Por fim, com 

02 ocorrências cada, numa margem de 0,09%, aparecem as formas “em aquele”, “em aqueles” 

e “naqueles”. Todo esse conjunto das formas masculinas conta com 697 registros, num 

percentual de 31,7% do total geral de 2.194 ocorrências pronominais demonstrativas 

identificadas e extraídas dos textos do FS.  

As formas de 3ª. pes. femininas perfazem 267 registros, cerca de 12,1%, com destaque 

para “aquela”, com 89 (4%); seguida de “aquelas”, com 64 ocorrências (3%). A frequência 

menor fica por conta das formas: “daquela”, com 33 (1,5%); “em aquela”, com 22 (1%); 

“naquela”, 20 (0,9%); “daquelas”, 19 (0,8%); “a aquela”, 16 (0,72%); “naquelas”, 03 

(0,13%); e “a aquelas”, 01 (0,04%). 
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A forma neutra de 1ª. pes., “esto”, registra-se com suas 310 ocorrências em função 

substantiva, portanto como núcleo do SN. De modo semelhante, as formas “isto”, “desto”, 

“em esto” e “aquesto” também exercem a mesma função, de núcleo do SN. A forma neutra de 

2ª. pes., “esso”, figura no FS com 39 ocorrências na função nuclear, mas é ultrapassada por 

“aqueles”, com 104 registros como núcleo do SN e 40 como determinante, ou seja, na função 

adjetiva. 

Por sua vez, “aquel” aparece como uma das formas também preferidas no FS, com 70 

registros na função de substantivo e 149 na de adjetivo. Além disso, “aquel”, por 8 vezes 

figura acompanhando nome próprio. Tal fenômeno também se observa, principalmente com 

“este”, com 44 registros como núcleo, 172 como determinante e com 13 ocorrências em que 

antecede nome próprio; “aquele”, que registra 22 ocorrências como núcleo de SN, 43 como 

adjetivo, portanto determinante, e com 6 registros se apresenta como acompanhante de nome 

próprio; “daquele”, que vem em seguida, figurando em 05 registros na função substantiva, em 

04 na adjetiva, e em 02 ocorrências antecedendo nome próprio, nos textos em questão.  Esse 

uso do demonstrativo, encontrado em 57 ocorrências ao longo dos textos do FS, consiste em 

algo redundante, como se afere nos excertos a seguir, em que se parece praticar um 

reasseveramento ou autenticação da identidade do núcleo do SN: 

 

(169) (XIV FS 258:238) Esta manceba levarom a AQUEL Macario. 

 

(170) (XIV FS 3329-3332:107) E depois que salvarom o sancto bispo, asseentarom-se como 

era de custume e, dementre siiam e falavam muytas cousas, AQUEL Goterre de que suso falamos 

parou-se tras espadoas do governador Claudio e querendo tirar a espada da baynha pera matar o 

sancto bispo. 

 

(171) (XIV FS 3411-3412:110) [...] o sancto bispo Masono mandou logo AQUELE Vacrilo, 

contra que fora a sentença dada, com sa molher e com seus filhos viir ante sy. 

 
   (172) (XIV FS 3411-3412:110) “E entõ AQUELE Eucaristio com grande humildade lhis 

disse: / – Eu soo ovelheyro e aquesta é mha molher.  

 

(173) (XIV FS 79-83:03) E antre estes deostadores foy hi hu u que havia nome Filemon 

Coraula, que era de muy gram nomeada e muyto amigo do poboo. ESTE Filemõ Coraula o deostou 

muy mal de traedor e d'escomungado e de falso e que era enganador dos homens e, com dereito, que 

lhi devyam todos a querer mal. 
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(174) (XIV FS 220:08) ESTE Euagrio era de tã grande asteença que neguu nono poderia 

creer. 

 

De maneira geral, predominam os demonstrativos na função adjetiva, ou seja, na posição de 

determinante no SN, com 1.326 registros (60,4%), registrando-se 868 ocorrências (39,6%) para a 

posição nuclear no SN. No caso dos demonstrativos do tipo 1, as formas mais expressivas são: “estes”, 

32 registros na posição nuclear e 26 na adjetiva; “deste”, 03 nuclear, 37 adjetiva; “destes”, 03 nuclear, 

06 adjetiva; “daqueste”, 03 nuclear e 10 adjetiva; “esta”, 25 nuclear e 50 adjetiva; “estas”, 16 nuclear 

e 76 adjetiva; e “aquesta”, 04 nuclear e 11 adjetiva. Os neutros do tipo 1 concentram-se na posição 

nuclear no SN, com destaque para “esto”, com 310 ocorrências. As formas do tipo 2 centram-se na 

função de determinante, portanto adjetiva, com “esse”, mais expressivo, registrando 23 ocorrências. 

No caso da forma neutra, “esso”, as 39 ocorrências figuram na posição nuclear no SN, como nos 

exemplos: 

 

(175) (XIV FS 2259-2260:73) E tanto houvi gram coyta que me espertey. Desy {F25rC2} er 

torney-me a dormir e aveo-mi ESSO meesmo. E quando ja fuy bem esperto, dixi: – Senhor Jhesu 

Christo, pola ta misericordia amostra-mi per que padesco esta coyta, ca, Senhor, nõ posso saber que 

fiz por que cay em ta sanha.  

 
 (176) (XIV FS 2267-2268:73) A cabo de poucos dias, ESSO que tiinhamos pera comer 

acendeu-se fogo e queymou-o. E eu parti de mim aquele sergente. E morando aly, aveo-mi que criey 

huu meninho e fizi-lhi huu livro de castigos e como vivesse. 

 

 

7.1.1.2.3 Os demonstrativos nos DSG: aspectos quantitativos e morfológicos 

 

Apresentam-se no Quadro 13, que segue, as formas e as ocorrências documentadas dos 

pronomes demonstrativos nos quatro livros que integram os DSG. Tomam-se como fundamentos, para 

tanto, as disposições de Mattos e Silva (1989), notadamente no que dispõe sobre o inventário dos 

demonstrativos nos dois primeiros livros dos DSG, na versão por essa autora analisada, e os casos em 

que contempla no decorrer de sua análise, o conjunto dos quatro livros desse documento. Importa 

destacar que, reconhecendo os pronomes demonstrativos como situadores do “nome em relação à 

posição das pessoas envolvidas no processo da comunicação [...], ao campo mostrativo dos locutores” 

(idem, p. 153-154), a referida pesquisadora, observando a função dêitica desses itens, os distribui em 

três campos – o do emissor (E), ou 1ª. pessoa; o do receptor (R), ou 2ª. pessoa; e o campo nem de E 

nem de R, o de 3ª. pesssoa ou “delocutivo”. Tal orientação foi seguida no presente trabalho, na 
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confecção dos quadros, tendo em vista o caráter pedagógico e por promover uma melhor visualização 

dos dados extraídos do corpus deste trabalho. 

 

 N FORMAS SIMPLES FORMAS REFORÇADAS 

 Singular Plural Singular Plural 

1
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 1
/ 

C
a

m
p

o
 E

 

M
a

sc
u

li
n

o
 este 

deste 

neste 
em este 

227/11% 

89/3,75% 

03/0,12% 

47/2% 

estes 

destes 

 
em estes 

37/1,6% 

20/0,85% 

 

02/0,08% 

aqueste 

aaqueste 

daqueste 

de aqueste 

naqueste 

74/3,1% 

03/0,12% 

22/0,9% 

02/0,08% 

02/0,08% 

aquestes 

- 

daquestes 

- 

naquestes 

04/0,17% 

- 

04/0,17% 

- 

02/0,08% 

Total 366  59  103  10 

 
F

em
. 

esta 

desta 

em esta 

108/4,8% 

35/1,5% 

24/1% 

estas 

destas 
em estas 

46/1,9% 

06/0,25% 

01/0,04% 

aquesta 

daquesta 

naquesta 

19/0,8% 

02/0,08% 

12/0,5% 

aquestas 

- 

- 

04/0,17% 

- 

- 

Total 167  53  33  04 

 

N
eu

tr
o

 

 

esto 

isto 

desto 

edesto 

em esto 

 

178/7,5% 

04/0,17% 

11/0,5% 

04/0,17% 

03/0,12% 

aquesto 

 

em aquesto 

17/0,71% 

 

 

01/0,04% 

Total 200  18 

Total     =     1013   (42,6%) 

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 2
/ 

C
a

m
p

o
 R

 

M
a

sc
. 

esse 

desse 

em esse 

 08/0,45% 

05/0,2% 

01/0,04% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 14     

 

F
em

. 

essa 

dessa 

 03/0,12% 

01/0,04% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total  04 - - - - 

 

N
eu

tr
o

 

 

esso 

isso 

ysso 

18/0,75% 

10/0,4% 

01/0,04% 

- 

Total 29   

Total   =   47      (2%) 

3
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 3
/ 

C
a

m
p

o
 n

em
 d

e 
E

/R
 

M
a

sc
u

li
n

o
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 aquel 

aaquel 

aaquelle 

daquel 

naquel 

em aquel 

 

aquele 

aquelle 

 

daquele 

daquelle 

de aquelle 

naquele 
 

em aquelle 

151/6,3% 

24/1% 

21/0,88% 

67/2,8% 

55/2,4% 

15/0,7% 

 

17/0,71% 

117/5,17% 

 

07/0,3% 

39/1,65% 

02/0,08% 

01/0,04% 
 

04/0,17% 

 

aaqueles 

 

 

 

 

 

aqueles 

aquelles 

 

daqueles 

daquelles 

de aquelles   

naqueles 

naquelles 
em aquelles 

 

12/0,5% 

 

 

 

 

 

71/2,9% 

181/8,7% 

 

07/0,3% 

65/2,7% 

01/0,04% 

05/0,2% 

05/0,2% 

03/0,12% 

Total  520  350 
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 3

ª.
 P

E
S

S
O

A
/ 

T
ip

o
 3

/ 
C

a
m

p
o

 n
em

 d
e 

E
/R

 

F
em

in
in

o
 

   aaquela 

 

aquela 

aquella 

daquela 

daquella 

naquela 

naquella 

em aquela 

em aquella 

05/0,2% 

 

32/1,3% 

92/3,8% 

06/0,25% 

41/1,7% 

24/1% 

26/1,1% 

05/0,2% 

05/0,2% 

 

 

aquelas 

aquellas 

daquelas 

daquellas 

naquelas 

 

 

46/2% 

87/3,6% 

03/0,12% 

13/0,54% 

02/0,08% 

                                          Total  236  151 

  

N
eu

tr
o

 

   aquelo 

aquello 

daquelo 

daquello 

12/0,5% 

35/1,4% 

04/0,16% 

08/0,33% 

                                           Total  59 

 Total    =    1.316 (55,4%) 

  Total geral 2.376 ocorrências 

Quadro 13: Registros dos demonstrativos por formas simples e reforçadas nos Diálogos de S. Gregório 

 

Também no Quadro 13, assim como ocorrido nos Quadros 11, do FR, e 12, do FS, há 

a ausência da forma composta ou reforçada para o tipo 2. O destaque fica por conta da alta 

frequência das formas do tipo 1, com 1.013 ocorrências, perfazendo índice de 42,6%, e as do 

tipo 3, com 1.316 ocorrências e percentual de 55,4%. As do tipo 2, mais uma vez, portanto, 

logram a última posição na linha de preferência, com somente 47 ocorrências, cerca de 2%. 

As formas reforçadas do tipo 1 totalizam 113 ocorrências, 13 a mais do que o número 

registrado no FS. No entanto, quando tomadas em comparação com as formas simples nesse 

mesmo campo, nota-se que parecem, de fato, encontrar-se em declínio. Para sustentar tal 

afirmação, basta observar a frequência e o percentual de “este”, com 227 registros, 

respondendo por 11%; e o de “esta”, com 108 (4,8%). A ausência da forma reforçada para o 

campo R ou tipo 2, como já mencionado anteriormente aqui, também se mostra como fator de 

peso para a firmação das formas simples do campo E ou tipo 1 e o consequente decaimento 

das reforçadas nesse campo. 

Dentre as formas simples do tipo 1, além de “este”, tem-se em ordem “deste”, com 89 

registros (3,75%); “em este”, com 47 (2%); “estes”, com 37 (1,6%); “destes”, com 20 

(0,85%); e “em estes”, com 02 (0,08%). Como se pode notar, somando-se às 227 ocorrências 

de “estes”, há um quantitativo de 425 registros, perfazendo percentual de 17,8%, contra as 

113 ocorrências das formas reforçadas, o que sinaliza apenas 4,7%. 

As formas neutras de 1ª. pessoa chamam a atenção, por sua vez, pelo fato de “esto”, 

178 (7,5%) prevalecer sobre “isto”, 04 (0,17%). Juntas, as formas “desto”, com 11 registros 

(0,5%), seguida de “edesto”, com 04 (0,17%), e “em esto”, com 03 (0,12%), totalizam exatas 
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200 ocorrências, 8,4%. Superam, assim, as formas reforçadas “aquesto”, com 17 (0,71%), e 

“em aquesto”, com 01 (0,04%), que, reunidas, somam 18 registros, 0,75%. 

As formas de tipo 2 têm em “esse” seu maior representante, com 08 registros (0,45%), 

seguido de “desse”, com 05 (0,2%), e da forma feminina “essa”, com 03 (0,12%). No caso da 

forma masculina “em esse” e da feminina “dessa”, o registro é de 01 ocorrência (0,04%) para 

cada. As formas neutras foram “esso”, com 18 (0,75%), superando “isso”, que se veicula nos 

textos dos DSG com 10 (0,4%), como nos exemplos (177) e (178), abaixo. A forma “ysso” 

ocupa a última colocação, com apenas 01 registro (0,04%), como se apresenta no excerto 

(179). 

 

(177) (XIV DSG 7121-7122:305) E por que ESSO diz aescretura | e pos mujtos cujdados 

iutem os | sonhos . 

 
(178) (XIV DSG 6154-6157:269) Ca per | justiça de deus assy como queimaria | outro corpo 

qual quer como q | uer quese ella nõ des faça nem | possa tornar e póó nem e outra | cousa ne hua 

. como tornã os cor | pos que som queymados dofogo . e ISSO | dise nosso senhor no euamgelho | e 

que falla dorrico . que morreo e sote [f95r-c2] rrarõno no jmferno . 

 
(179) (XIV DSG 4611-4613:213) E por YSSO di | se opropheta jeremia mujtas partes | fezerõ 

os meus olhos das aguas que | sááe delles . Epor cada pecado deue | home fazer seu chanto . 

 

Considerando ainda os dados, ressaltam-se as 1.316 (55,4%) ocorrências de formas 

variáveis do tipo 3, com “aquelles”, no plural, com 181 (8,7%); seguida de “aquel”, com 151 

(6,3%); de “aquelle”, com 117 (5,1%); da forma feminina singular “aquella”, com 92 

ocorrências (3,8%); e de “aquellas”, com 87 (3,6%). No caso da forma “aquel” vs. “aquele”, 

examinando os contextos de ocorrência de ambas as formas, nota-se não parecer existir, de 

fato, como bem notou Mattos e Silva (1989, p. 159), um “condicionamento para a escolha de 

uma ou outra forma, havendo, portanto, uma variação livre entre elas”, como se evidencia nos 

excertos (180), (181) e (182): 

 

(180) (XIV DSG 6236-6240:272) E em quamto omoço | foy aegreia desam loureço rrecadar | 

AQUEL rreparado que tornara ia assy | meesmo e era e seu sisso e e seu rre | cado . dise que uira 

no outro mu | do aparelhar hua fugeira muy grã | de . E tomarõ AQUELL teburco clerigo de | misa 

. e meterõno em ella . e foy quey | mado muyto asinha . 
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(181) (XIV DSG 613-615:65) Contou ajnda  sam gre | gorio que na proença de ualerya | en 

que era omoesteiro de santo equicyo . etrarõ | os lonbardos pera destroyr AQUELE | moesteiro . Eos 

mõies quehi mora | uã fogirom / pera omoymeto desanto | equicio . 

 
(182) (XIV DSG 613-615:65) Edespois queo meny | no fez oquelhe mandarã . colheo | obispo 

em húú uasso AQUELE pouqui [f14v-c1]tinho daquele uinho que das huuas | saiu . 

 

 As formas de tipo 3 mais expressivas, em ordem decrescente de valores, listam-se a 

seguir: “aqueles”, com 71 (2,9%); “daquel” com 67 (2,8%); “daquelles”, com 65 (2,7%); 

“naquel”, com 55 (2,4%); “aquelas”, com 46 (2%); “daquelle”, com 39 (1,65%); “aquela”, 

com 32 (1,3%); “naquella”, com 26 (1,1%); “naquela”, com 24 (1%); e “daquellas”, com 13 

(0,54%). As menos expressivas nesse campo são: “naqueles”, “naquelles”, “aaquela”, “em 

aquela” e “em aquella”, cada uma com 05 ocorrências, perfazendo total 0,2%; “em aquelles” 

e “daquelas”, cada uma com 03 (0,12%); “de aquelle” e “naquelas”, cada uma com 02 

(0,08%); e “naquele” e “de aquelles”, com 01 registro (0,04%) cada. 

Os demonstrativos nos textos dos DSG figuram tanto na função nuclear quanto em 

função determinativa no SN. Contabilizam-se 632 ocorrências (26,6%) de demonstrativos em 

função substantiva, portanto nuclear no SN, e 1.744 (73,4%) para a função adjetiva. Com base 

na prospecção percentual, a predominância funcional nos DSG, tal como acontece no FS e 

diferentemente do que sucede no FR, a presença de demonstrativos na função adjetiva 

(determinante), com 1.326 registros (60,4%), supera a veiculação desses itens na função 

nuclear no SN, com 868 ocorrências (39,6%).  

Numa relação geral das formas pronominais na função substantiva, portanto, nuclear e 

na adjetiva, ou seja, de determinante no SN, mais produtivas, contam-se: nas do tipo 1 – 

“este” com 52 registros na posição nuclear e 225 na de determinante; “estes”, 13 nuclear e 24 

determinante; “deste”, com 05 como núcleo e 32 como determinante; “destes”, com 05 na 

nuclear e 10 na de determinante; “aqueste”, com 18 como núcleo e 56 na função de 

determinante; nas do tipo 2 – “esse”, 02 na função nuclear e 06  na de determinante; “desse”, 

com 02 na nuclear e 03 na de determinante; “essa”, com 01 na nuclear e 02 na de 

determinante; nas do tipo 3 – “aquel” tem 35 ocorrências na função nuclear e 116 na de 

determinante; “aaquel”, com 07 na nuclear e 17 na de determinante; “aquelle”, com 16 na 

nuclear e 81 na de determinante; “daquelles”, com 43 na de núcleo e 22 na de determinante; 

“aaquela”, com 04 registros na função nuclear e 88 na de determinante; e “daquella”, com 02 

na nuclear e 39 na de determinante. As formas neutras do tipo 1 somam 218 ocorrências, as 
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do tipo 2 são 29, enquanto as do tipo 3 aparecem em 59 ocorrências, todas na função 

substantiva, próprias às formas desse gênero.  

Seguem alguns exemplos de pronomes demonstrativos documentados na função 

substantiva, que teve a menor em frequência, como atestado também por Mattos e Silva 

(1989). 

 

(183) (XIV DSG 2199-2200:123) Emtal fecto | como ESTE diz sam gregorio . seme | lhame 

amj que sam beento ou | ue tal dom de nosso senhor [...]. 

 

(184) (XIV DSG 2199-2200:123) Comtou sam gregorio . que | e tempo derrey totillo . foy | 

huu godo que auia nome zalla | e era daseita d’ario . AQUESTE era | muy cruel comtra os 

christããos . a | sy que cada uez que amtel vijnhã | alguu creligo ou alguu monje . | nom lhe podia 

escapar . queo nõ | matase . 

 
(185) (XIV DSG 2676-2678:141) Eelle por que | nom podia sair da casa polla grã | de 

tempestade que fazia . ficou cõ | sua yrmáá contra sua uoontade | AQUEL que amte degrado nõ qui | 

sera ficar . 

 

(186) (XIV DSG 2676-2678:141) parece / que AQUELE que recebeo oe | mijgo em lugar 

depobre nõ ouue boa | entencõ . cao recebeo nom por am | or dedeus . mais por defamar do bispo da | 

cidade / 

 

Como se pode notar nos excertos (183), (184), (185) e (186), as formas demonstrativas 

precedem, na função nuclear, tanto verbos, quanto orações relativas. Uma consequência “do 

parco uso dos demonstrativos” em função substantiva, segundo Mattos e Silva, consiste no 

aumento da frequência desses itens “seguidos de nomes substantivos, onde antes se esperaria 

o artigo” (1989, p. 162), como se pode verificar a seguir, nos exemplos (187) e (188): 

 

(187) (XIV DSG 51-53:44)[...]  e sem AQUEL a | mor de deus que soya auer quando uj | uia 

em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per desuaira | dos cuydados das coussas tenpo | raaes 

e uããs [...]. 

 

(188) (XIV DSG 51-53:44) Porque crecia AQUEL sancto | mancebo honrrado cada dia debe 

| em milhor . e fezeo liure com to | dollos outros que com el morauã | na uilla . porque eram seus 

seruos . | como quer quesempre fosem chrisptááos . 
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O uso do demonstrativo seguido de nome próprio, como também figura no FS, consiste no 

emprego redundante de tal item, já que “um ou outro, demonstrativo ou nome próprio, seria suficiente 

para indicar o que se quer designar” (MATTOS E SILVA, 1989, p. 162). Enquanto no FS foram 

identificadas 57 (2,3%) ocorrências nesse sentido, nos quatro livros dos DSG, o total encontrado foi de 

125 ocorrências (5,2%), como se verifica nos exemplos (189), (190) e (191), com o demonstrativo 

seguido diretamente do nome próprio, e (192), com o demonstrativo seguido de nome comum e de 

nome próprio. Os exemplos são de escolha aleatória.  

 

(189) (XIV DSG 639-640:66)  [...]ESTE costancio . que | por pressa que ouue mudou auir | 

tude do ellemeto Pregunta pedro . 

 

(190) (XIV DSG 708-709:68) ESTE | anastasyo / auia huu seu ami | go mõie . que era 

preposto de | húú moesteiro que esta posto no monte | deseratis . e auia nome nõ noso | Eestes dous 

mõies amauãse. 

 

(191) (XIV DSG 7231-7232:309) [...] naquella noite e queo soterrarõ [f112v-c2] que sam 

faustino marter e cuia e | greia ocorpo DAQUELLE ualeriano | fora soterrado . 

 

(192) (XIV DSG 4331-4333:202-203) AQUELLE | monje bonifaçio me contou que | quamdo 

hua uez huu bispo dos lon | bardos que era daseita d’ario ueeo áá | çidade d’espollete e nõ achou 

lugar | guisado na çidade e quefezesse afesta | segundo seus errores 

 

 

7.1.1.2.4 Aspectos gerais dos demonstrativos nas CB 

 

Observe-se o Quadro 14, em que se concentram todas as ocorrências das formas 

pronominais demonstrativas identificadas nas CB. Nele, o fato que se ressalta, de imediato, 

consiste na ausência das formas reforçadas do tipo 1 para as formas dos três gêneros (masc., 

fem., e neutro). 

 

Formas N. FORMAS SIMPLES FORMAS REFORÇADAS 

  Singular Plural Singular Plural 

1
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 

T
ip

o
 1

/ 
C

a
m

p
o

 

E
 

M
a

sc
u

li
n

o
 este 

deste 

neste 

164/16,8% 

62/6,2% 

69/6,9% 

estes 

destes 

nestes 

39/3,9% 

17/1,7% 

11/1,1% 
- - - - 

Total 295  67     
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F
em

. 

esta 

desta 

nesta 

175/17,5% 

61/6,1% 

88/8,7% 

estas 

destas 

nestas 

44/4,4% 

09/0,9% 

04/0,4% 
- - - - 

Total 324  57     
 

N
eu

tr
o

 isto 

disto 

nisto 

48/4,8% 

04/0,4% 

03/0,3% 
- - 

Total 55   

Total    =   798  (78,8%) 

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 2
/ 

C
a

m
p

o
 R

 

M
a

sc
. esse 

desse 

nesse 

06/0,6% 

12/1,2% 

04/0,4% 

esses 

desses 

01/0,1% 

01/0,1% - - - - 

Total 22  02     

 

F
em

. 

essa 

dessa 

nessa 

11/1,1% 

08/0,8% 

11/1,1% 

- - 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Total 30   - - - - 

 

N
eu

t 

isso 

disso 

nisso 

29/2,9% 

01/0,1% 

02/0,2% 

- 

Total 32   

Total   =   86  (8,6%) 

 M
a

sc
. 

- - 

 aquele 

daquele 

naquele 

 

30/2,9% 

15/1,5% 

10/0,9% 

 

aqueles 

daqueles 

naqueles 

06/0,6% 

05/0,5% 

05/0,5% 

                                                               Total  55  16 
 

 

  
  

  
  

  
  

3
ª.

  
P

E
S

S
O

A
/ 

T
ip

o
  

  
 

  
  

  
  

  
 3

/ 
C

a
m

p
o

 n
em

 E
/R

 

F
em

. - - 

 aquela 

daquela 

naquela 

 

 

19/1,9% 

12/1,2% 

13/1,3% 

aquelas 

daquelas 

 

10/0,9% 

02/0,2% 

                                          Total  44  12 

  

N
eu

t.
 

- - 
 aquilo 

 
01/0,1% 

                                            Total  01 

  Total   =    128  (12,6%) 

  Total geral 1.012 

Quadro 14: Frequência dos demonstrativos por formas simples e reforçadas nas Cartas da Baía 

 

O Quadro 14 mostra as formas pronominais plenamente definidas em aspecto gráfico, 

com a ausência das formas sincopadas, como “aquel”, “daquel”, “naquel” ou mesmo das 

alongadas, como “em este”, “em aquela”. Prevalecem apenas as formas reforçadas de 3ª. 

pessoa ou tipo 3. Numa visão geral, percebe-se que as formas do tipo 1, com 798 ocorrências, 

num percentual de 78,8%, ocupam a primeira posição nas frequências de uso no documento 

em questão, com as formas do tipo 3 em segundo lugar, com 128 registros (12,6%) e as do 

tipo 2, assim como nos textos do PA examinados, ocupando a última colocação, com 86 
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ocorrências (8,6%). As formas femininas do tipo 1 consistem nas mais utilizadas nos textos 

das CB, contabilizando 381 registros (37,6%), contra os 362 (35,7%) na forma masculina. As 

formas neutras do tipo 1 figuram com 55 registros (5,4%) e as do tipo 2, com 32 (3,1%), 

ocupam o segundo lugar. Desta vez, a última posição é a dos demonstrativos neutros de 3ª. 

pes., com apenas 01 registro (0,1%). A forma neutra “isto”, com 48 ocorrências (4,8%), 

prevalece sobre a forma neutra de tipo 2, “isso”, que conta com 29 registros (2,9%).  

A forma feminina “esta” desponta com maior índice de frequência, com 175 

ocorrências, com percentual de 17,5%, e a forma masculina “este” ocupa a segunda colocação 

na ordem de usos, com 164 registros, o que totaliza 16,8%. Em ordem frequencial 

decrescente, registram-se: "nesta” 88 (8,7%), “neste” 69 (6,9%), “deste” 62 (6,2%), “desta” 

61 (6,1%), “estas” 44 (4,4%),“estes” 39 (3,9%), “destes” 17 (1,7%), “nestes” 11 (1,1%), 

“destas” 09 (0,9%) e “nesttas” 04 (0,4%). As formas de tipo 2 figuram com: “desse”, numa 

frequência de 12 ocorrências (1,2%); “essa” e “nessa”, com 11 ocorrências (1,1%) cada; 

“dessa”, com 08 (0,8%); “esse”, com 06 registros (0,6%).  

Quanto às formas de tipo 3, “aquele” é a mais expressiva, com 30 ocorrências (2,9%); 

“aquela” com 19 (1,9%); “daquele”, 15 (1,5%); “naquela”, 13 (1.3%); “daquela”, 12 (1,2%), 

“naquele” e “aquelas”, ambas com 10 registros (0,9%) cada; “aqueles”, 06 (0,6%); 

“daqueles” e “naqueles”, com 05 ocorrências (0,5%) cada uma. 

As formas no singular predominam sobre as formas no plural do mesmo modo que as 

femininas são mais frequentes que as masculinas e as neutras. As masculinas somam 457, 

respondendo por 45,1% das ocorrências, enquanto que as femininas marcam 467 registros, 

alcançando 46,1%, e as neutras com 88, com percentual 8,6%. 

No que diz respeito às funções substantiva/nuclear e adjetiva/determinante, esta 

última, com 859 ocorrências (84,9%), predomina sobre a primeira, que, por sua vez, alcança 

com 153 registros a marca de 15,1%. De maneira geral, as formas com registro mais 

significativo são: nas do tipo 1 – “este”, com 22 registros na função nuclear e 142 na 

determinante; “estes”, 12 na nuclear e 27 na determinante; “deste”, 03 na nuclear e 59 na 

determinante; “destes”, 02 na nuclear e 15 na determinante; “neste”, 02 na nuclear e 67 na de 

determinante; nas de tipo 2 – “esta”, 16 na nuclear e 159 na de determinante; “’estas”, 07 na 

nuclear e 37 na de determinante; “desta”, 08 na nuclear e 53 na de determinante; “destas”, 02 

na nuclear e 07 na de determinante; “nesta”, 03 na nuclear e 85 na de determinante; nas do 

tipo 3 – “aquele”, 02 na nuclear e 28 na de determinante; “aqueles“, 01 na nuclear e 05 na de 

determinante; “daquele”, 01 na nuclear e 14 na de determinante; “daqueles”, 01 na nuclear e 

04 na de determinante; “aquela”, 05 na nuclear e 14 na de determinante; e “aquelas”, com 01 
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na nuclear e 09 na de determinante. Seguem alguns excertos com formas pronominais na 

função nuclear. 

 

(193) (XVII CB 672-675:12) ESTA é, Senhor, a história. ESTA é a terra de que com razão 

fogem todos quantos podem; e ESTE, enfim, sou eu, tão mau sacerdote, tão mau religioso, tão mau 

cristão e tão mau homem, que deixei Roma e Portugal, em idade de 75 anos, para vir ao Brasil 

mandar matar homens. 

 

(194) (XVII CB 1101-1102:99) e ESTE é o estado cm que considero nessa corte a meu 

sobrinho, cuja inocência no que lhe impõem é mais clara que a luz do Sol. 

 

(195) (XVII CB 1492-1494:27)[...] AQUELA em que os discursos políticos pouco reparam, e 

todos os que se governam pelos ditames da Fé e sucessos da experiência reconhecem por tal. 

 

(196) (XVII CB 1574-1575:28) Deus pague ESTA a V. S.ª, pois não é a menor obra de 

misericórdia consolar os tristes, nem há, segundo as opiniões do munido, quem maiores razões tenha 

que eu de se contar neste número. 

 

Registram-se 22 ocorrências de pronomes demonstrativos precedendo nome próprio, 

número menor do que o registrado no FS e nos DSG. Os substantivos próprios precedidos 

pelos demonstrativos são todos designativos de instituição ou localidade. Vieira não utiliza o 

demonstrativo antecedendo nomes de pessoas, como se percebe pelos excertos a seguir: 

 

(197) (XVII CB 3734-3736:28) Para se fazer a mesma baixa NESTA Baía se espera pela 

partida da frota, e entretanto não se pode crer a confusão que há em tudo [...]. 

 

(198) (XVII CB 2656-2658:47)[...] vendo hoje NESTE porto da Baía, onde o combói consta 

de uma só fragata pequena, e as naus mercantis, quase todas maiores que ela, são trinta a que deram 

escolta a mesma fragata e as duas naus, da Índia. 

 

(199) (XVII CB 3734-3736:28) Sobretudo chegou dessa corte a ESTA Baía um padre que lá 

tinha sido procurador da Província, o qual particularmente me contou o grande respeito e grande 

veneração com que el-rei,[...]. 

 

Enquanto as formas “este” e “esse” se mostram em variação, ora ocupando a função de 

1ª. ora a de 2ª. pessoa, as formas de 3ª. pessoa permanecem fixas. Os usos da 3ª. pes. fazem 

menção nos textos das CB sempre a indivíduos ou situações notadamente em posição 
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distancial em relação aos envolvidos no processo comunicativo que se pretende estabelecer 

através das missivas, na relação emissor (remetente) e receptor (destinatário), ou seja, fora do 

campo do emissor e do receptor, como se verifica nos excertos (200), (201) e (202), que 

seguem.  

 

(200) (XVII CB 3339-3345:49) Meu senhor, e verdadeiramente meu; pois do Sr. Francisco 

Barreto se não verifica o que dos outros senhores disse AQUELE discreto desenganado, que tão bem 

os conhecia: [...] 

 

(201) (XVII CB 3429-3433:61) O mesmo me sucedeu com a carta não esperada nem 

merecida, em que V. Ex.ª tanto me honra. O primeiro fruto dela seja: «Ne de me multum famae 

crederet», devendo V. Ex.» seguir nela o juízo próprio, e não AQUELE de quem disse um dos 

maiores: «Argumentum pessimi turba est.» 

 

(202) (XVII CB 3816-3818:67) AQUELE Estado e ESTE ficam na mesma miséria em que V. 

Rev.ma me descreve e lamenta o Reino. 

 

Chama a atenção o excerto (202), no qual a oposição 1ª. e 3ª. pessoas fica evidente, 

quando se evocam dois lugares distintos: o Estado indiano e o baiano, por extensão, o 

brasileiro. A variação se mostra efetivamente entre a 1ª. e 2ª. pessoas, sobretudo com a forma 

de 1ª. pes. ocupando a posição de 2ª. pes., de maneira geral, quando em função endofórica, 

retomando informações veiculadas ao longo do parágrafo que precede a forma demonstrativa, 

como se verifica em (203) e (204): 

 

(203) (XVII CB 2442-2448:43) [...] também leiva comissão minha o dito padre visitador para 

alcançar de V. Il.ma seja servido, por sua benignidade e justiça, de julgar por justificados os ditos 

procedimentos, e restituir a Companhia, tão afrontada, o seu crédito, com a mesma publicidade com 

que foram públicas suas afrontas. DESTA maneira, senhor, os mesmos poderes e dobrada autoridade 

de V. Il.ma sossegarão facilmente uma tempestade acidental, que tanto nos tem descomposto a nós e 

alterado esse povo [...]. 

 

Há empregos em que 1ª. e 2ª. pessoas se mostram no plano tricotômico, assentadas, sem 

comportamento em variação, como se pode verificar em (204). 

 

(204) (XVII CB 3952-3956:70) [...] aqui faço o DESTA carta, parando sem parar, como V. 

M.cê também diz, no que para todos há-de ser eterno.Deus guarde a V. M.e muitos anos, e a todos os 
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senhores DESSA casa, de que sou tão antigo criado, com todas as verdadeiras felicidades que muito 

do coração desejo, e ao mesmo Senhor peço em todas minhas orações e sacrifícios. 

 

 

7.1.1.2.5 Os pronomes demonstrativos nas CM 

 

O Quadro sinóptico 15, a seguir, concentra todas as formas pronominais identificadas 

nas CM. Nele, a exemplo do que acontece no quadro das CB, registram-se a ausência das 

formas reforçadas do tipo 1, numa evidência de que o século XVII é marcado pelas formas 

demonstrativas no modelo que se estende à contemporaneidade. 

 

Formas N. FORMAS SIMPLES FORMAS REFORÇADAS 

  Singular Plural Singular Plural 

1
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 1
/ 

C
a

m
p

o
 E

 

M
a

sc
u

li
n

o
 este 

deste 

neste 

278/14% 

117/5,9% 

105/5,3% 

estes 

destes 

nestes 

122/6,1% 

45/2,3% 

16/0,8% 
- - - - 

Total 500  183     
 

F
em

. 

esta 

desta 

nesta 

322/16% 

143/7% 

128/6,19% 

estas 

destas 

nestas 

128/6,19% 

60/3,1% 

38/2% 
- - - - 

Total 593  226     
 

N
eu

tr
o

 isto 

disto 

nisto 

114/5,8% 

09/0,4% 

10/0,51% 
- - 

Total 133   

                                                                                  Total      1.635  (82%) 

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

/ 
T

ip
o

 2
/ 

C
a

m
p

o
 R

 

M
a

sc
. esse 

desse 

nesse 

17/0,85% 

28/1,5% 

09/0,4% 

esses 

 

nesses 

15/0,75% 

 

01/0,05% 
- - - - 

Total 54  16     

 

F
em

. 

essa 

dessa 

nessa 

10/0,51% 

12/0,6% 

05/0,25% 

essas 

dessas 

nessas 

06/0,3% 

01/0,05% 

02/0,1% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Total 27  09 - - - - 

 

N
eu

t 

isso 

disso 

nisso 

33/1,7% 

06/0,3% 

05/0,25% 

- 

Total 44   

                                                                            Total 150  (7,5%) 

 M
a

sc
. 

- - 

 aquele 

daquele 

naquele 

 

34/1,8% 

17/0,9% 

27/1,4% 

aqueles 

daqueles 

naqueles 

25/1,25% 

05/0,25% 

03/0,14% 

                                                               Total  78  33 
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3
ª.

  
P

E
S

S
O

A
/ 

T
ip

o
 3

/ 

C
a

m
p

o
 n

em
 d

e 
E

/R
 

F
em

. - - 

 aquela 

daquela 

naquela 

 

 

28/1,5% 

24/1,3% 

15/0,75% 

aquelas 

daquelas 

naquelas 

13/0,7% 

10/0,51% 

03/0,14% 

                                          Total  67  26 

  

N
eu

. 

- - 
 aquilo 

 
04/0,2% 

                                            Total  04 

                                           Total     208   (10,5%) 
    

 Total geral 1.993   ocorrências  

Quadro 15: Dados quantitativos dos demonstrativos por forma simples e reforçada nas Cartas do Maranhão 

 

As formas do tipo 1 contam com 1.635 ocorrências de pronomes demonstrativos, o 

que corresponde a 82% quando confrontadas com as formas do tipo 3, com 208 ocorrências, 

ocupando o segundo lugar, com percentual de 10,5%, e, em terceiro lugar, com as do tipo 2, 

com apenas 150 registros, num índice de 7,5%. As formas mais expressivas são a feminina de 

1ª. pessoa “esta”, com 322 ocorrências (16%), e a masculina “este”, com 278 registros (14%). 

Em seguida, em ordem de frequência, encontram-se as formas: “esta”, com 143 (7%); “estas” 

e “nesta”, cada uma com 128 (6,19%); “estes”, 122 (6,1%); “deste”, 117 (5,9%); “destas”, 

com 60 (3,1%); “destes”, com 45 (2,3%); “nestas”, com 38 (2%); “nestes”, com 16 (0,8%). 

Das formas neutras do tipo 1, “isto” predomina com 114 registros (5,8%), “disto” com 09 

(0,4%) e “nisto” com 10 (0,51%). 

Quanto às formas do tipo 2, “desse” possui maior frequência com 28 ocorrências e 

percentual de 1,5%; seguido de “esse”, com 17 (0,85%); “esses”, com 15 (0,75%); “dessa”, 

com 12 (0,6%); “essa”, com 10 (0,51%); “nesse”, com 09 (0,4%); “essas”, com 06 (0,3%); 

“nessa”, com 05 (0,25%); “nessas”, com 02 (0,1%); e “dessas”, com 01 (0,05%). A forma 

neutra do tipo 2 tem em “isso” a mais produtiva, com 33 registros (1,7%), enquanto as formas 

“disso”, com 06 (0,3%), e “nisso”, com 05 (0,25%), vêm logo em seguida. 

As formas do tipo 3 têm em “aquele” a mais produtiva, com 34 registros (1,8%); 

“aquela”, com 28 (1,3%); “naquele”, com 27 (1,4%); “aqueles”, com 25 (1,25%); “daquela”, 

com 24 (1,3%); “daquele”, com 17 (0,9%); “naquela”, 15 (0,75%); “daquelas”, com 10 

(0,51%); “daqueles”, com 05 (0,25%); “naqueles” e “naquelas”, cada uma com 03 

ocorrências (0,14%). A forma neutra “aquilo” tem apenas 01 registro, com percentual de 

0,2%. Como se percebe pelo exposto, só os demonstrativos do tipo 3 apresentam as formas 

reforçadas, com preferência de uso das ocorrências no singular sobre os registros no plural. 
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Como sinaliza Mattos e Silva (1989, p. 157), as formas reforçadas do tipo 3 se firmaram no 

sistema pronominal demonstrativo no português. 

Do mesmo modo que acontece nas CB, as formas “este” e “esse” se mostram em 

variação ao longo dos textos que configuram as CM, variando na função de 1ª. e de 2ª. 

pessoas, com apenas as formas de 3ª. pessoa em posição firmada no sistema pronominal. Os 

usos da 3ª. pes. aludem nos textos das CM, tal como nos das CB, também a indivíduos ou 

situações notadamente em posição distancial em relação ao campo do emissor (remetente) e 

do receptor (destinatário), como se verifica nos excertos (205), (206) e (207), que seguem:  

 

(205) (XVII CM 999-1001:18) [...] prometendo a V. M., em nome DAQUELE Senhor que dá e 

conserva os remos, que esta obra de tanta piedade e justiça será o mais sólido fundamento sobre que 

V. M. pode estabelecer Portugal [...]. 

 

(206) (XVII CM 1072-1074:19) Rodeámos toda a Gomeira e ilha da Palma; vimos de 

muito perto Lancerote, e todas AQUELAS praias e mares santificados com o sangue dos 

nossos mártires do Brasil, com cujas memórias muito nos consolámos; 

 

(207) (XVII CM 1971-1973:35) mas eu respondi que me parecia muito justo, e que me 

edificava muito o zelo que AQUELES religiosos tinham de ir às missões, e que o campo era 

tão largo que podíamos todos trabalhar na seara, sem nunca se encontrarem os arados. 

 

A variação se mostra entre a 1ª. e 2ª. pessoas, principalmente com a forma de 1ª. pes. 

desempenhando a função de 2ª. pes., em situação na qual predomina com papel endofórico, 

como se verifica em (208), (209) e (210): 

 

(208) (XVII CM 7778-7781:137) [...] e alguns dos que foram mandados a esta missão nem 

vieram nem vivem cá voluntários, entendo que há entre eles quem trate de se tornar para a Província, 

e que assim o requer diante de V. P. ou do padre provincial. V. P. ordenará o que for melhor NESTE 

caso[...]. 

 

 (209) (XVII CM 7809-7815:137-138) O padre provincial do Brasil me ordena que aos padres 

que não tem acabado sua Teologia se lhes leia uma lição podendo ser, e o mesmo parece que se supõe 

da Filosofia, pois recebemos irmãos estudantes, e esperamos outros já recebidos, que pode ser a não 

tenham acabado. NESTA suposição se tem ordenado que depois de acabar o noviciado o irmão 
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António Soares, que entrou de fora com a lógica, vá para o Pará ouvir uma lição de Filosofia, que ali 

lhe lerá o padre Manuel de Sonsa, sem esta ocupação lhe impedir as outras. 

 

(210) (XVII CM 7159-7163:126) Afligiu-me tanto que logo ofereci alguns sacrifícios pela 

intenção que Deus, que tudo sabe, sabia havia de ser tida por mim; e foram algumas delas pelos 

defuntos. Comunicando ISTO com um amigo, fiz com ele que observasse bem aqueles dias, que não 

podia ser sem que alguma cousa de desgraça sucedesse, ou contra Portugal[...]. 

 

A ainda mais evidente com a forma de 2ª. pessoa sendo utilizada na função de 1ª. 

pessoa, também em papel endofórico, (211): 

 

(211) (XVII CM 4995-4997:88) [...] e que a causa de ser tirado haviam de ser suspeitas 

de infidelidade; mas que ESSA infidelidade não havia de estar no seu escudo [...]. 

 

Ocorrem empregos em que 1ª. e 2ª. pessoas não se mostram em variação, portanto, 

obedecendo o plano ternário, como se pode verificar em (212): 

 

(212) (XVII CM 338-342:06 )[...] o exercício DESTE cargo é de mui dificultosa execução e 

mui odiosa, não nos pareceu que convinha que a levássemos, principalmente quando imos fundar de 

novo, para o que nos é tão necessária a benevolência dos povos; e também porque, sendo o nosso 

principal intento abrir novas conversões pelo sertão e rio a cima, não serviria ESSE ofício [...]. 

 

São registradas apenas 08 ocorrências de pronomes demonstrativos antecedendo 

nomes próprios, como se exemplifica em (213) e (214): 

 

(213) (XVII CM 1297-1300:23) Por me livrar DESTE Cila e Caríbides, procurei quanto pude 

não me achar na junta, mas foi força ir a ela, onde os pareceres dos prelados inclinavam todos para a 

parte onde estava o desejo do povo, e só um houve que pediu tempo para estudar o caso, como se 

ainda o não soubesse sendo tão público. 

 

(214) (XVII CM 2171-2172:39)[...] que vêm criar nos areais de algumas ilhas que pelo meio 

DESTE Tocantins estão lançadas. 
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7.1.2 Por uma sistematização dos dados 

 

Após o levantamento das formas e das frequências a elas concernentes, torna-se 

necessária uma sistematização mais apurada dos dados, conforme segue. 

 

7.1.2.1 Síntese dos demonstrativos por forma 

 

A tabela que segue apresenta uma sistematização das ocorrências dos pronomes 

demonstrativos no conjunto de textos que compõem o corpus do presente trabalho. Nela é 

possível observar a disposição quantificada das formas distribuídas em cada texto.  

 

 FR FS DSG CB CM 

Total 

no corpus 

Q % Q % Q % Q % Q % 

Forma 
 

 

 
T1 

 

313 34,1% 1088 49,6% 1013 42,6% 798 78,8% 1635 82% 4847 

 
T2 

 

21 2,3% 93 4,2% 47 2% 86 12,7% 150 7,5% 397 

 
T3 

 

583 63,6% 1013 46,2% 1316 55,4% 128 8,5% 208 10,5% 3248 

Total por 
doc. 

 

917 100% 2194 100% 2376 100% 1012 100% 1993 100% 8492 

Tabela 5: Quantitativo e índice frequencial dos demonstrativos por forma no corpus 

 

De acordo com a Tabela 5, no que concerne ao PA, nos textos do FR, foram 

registradas as formas do tipo 3, “aquele” e suas variantes, com 583 ocorrências (63,6%), 

numa frequência de uso maior que a das formas do tipo 1, “este” e variantes, que contam com 

313 ocorrências (34,1%). Fenômeno idêntico também procede nos DSG, com 1.316 registros 

(55,4%) para as formas do tipo 3, enquanto que as do tipo 1 atuam com 1.013 ocorrências 

(42,6%). Apenas o FS apresenta as formas do tipo 1 com percentual maior – 1.088 (49,6%) – 

que as do tipo 3 – 1.013 (46,2%). No PCl, o tipo 1 prevalece tanto nas CB quanto nas CM, 

com o registro de um distanciamento quantitativo/percentual em ambos os documentos maior 

do que o observado nos textos do PA. A Tabela 5 mostra que, no caso das CB, o tipo 1 supera 

o tipo 3 em mais de 70%, mesmo percentual apontado quando se analisam os dados 
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concernentes às CM. Nas CB, T1 marca 798 ocorrências (78,8%) contra 128 registros (8,5%) 

de T3; nas CM , T1 alcança 1.635 registros (82%) contra as 208 ocorrências (10,5%) de T3. 

Em todos os textos, tanto na amostra do PA quanto na do PCl, as formas do tipo 2 são 

as de menor índice computado. Na primeira constam: no FR, a marca de 21 registros (2,3%), 

no FS chega a 93 ocorrências (4,2%) e nos DSG contam-se 47 registros (2%); para o PCl, as 

CB registram 86 ocorrências (12,7%) e as CM contam com 150 (7,5%). Seguem alguns 

excertos exemplificativos, conforme se especifica: o (215), o (216) e o (217) apresentam 

formas do T1, enquanto os (218) e (219) reúnem formas do T2; para o T3, apresentam-se o 

(220) e o (221), o primeiro com forma sincopada e o segundo em registro gráfico já firmado. 

 

(215) (XIII FR 979-981:22) [...] ESTA cousa ou por cada hũa dellas, o que deu a cousa pos- 

saa tolher a quẽna deu se quiser; pero se lha el nõ quiser tolher nẽ seus herdeyros nõ lha tolhã. 

 

(216) (XVII CM 116-118:03) Estas cartas foram por via do Porto com Filipe Bandeira; e, 

porque não tenho aviso de haverem chegado às mãos de V. Rev.a, farei que se multipliquem as vias. 

 

(217) (XIV DSG 54-55:44) [...]e em como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo 

denehuu . | queme detodo ESTO quitasse[...]. 

 

 (218) (XIV DSG 1505-1506:97) Eporque aas uezes | oachauam iazer antre as mou | 

teiras . vestido de pelles d’anj | malias / que em ESSE monte an | dauam 

 

(219) (XVII CM 2171-2172:39) Ex.mo Senhor: Deus guarde a excelentíssima pessoa de V. Ex. 

muitos anos, como ESSE reino e os criados de V. Ex.ª  havemos mister. 

 

(220) (XIII FR 981-983:22) Se AQUEL que deu a outro algũa cousa e lha meter en seu poder, 

se lhy der ende carta, nõ lha possa poys tolher se nõ per algũa cousa das que manda a ley. 

 

(221) (XIV FS 3780-3781:121) E AQUELE que era meor, per cada huu dos vessos que dezia 

saya da sa boca hua lampada de fogo e subia ao ceo. 

 

7.1.2.2 Síntese dos demonstrativos por número (singular e plural) 

 

A Tabela 6, a seguir, apresenta uma sistematização das ocorrências dos pronomes 

demonstrativos obedecendo-se ao fator número, no conjunto de textos que compõem o corpus 

do presente trabalho. Nela é possível observar a disposição quantificada das formas 
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distribuídas em cada texto e a organização também permite comparar melhor a situação e a 

ordem de usos – se pelo singular, se pelo plural – nos documentos analisados. 

 

  
PORTUGUÊS ARCAICO 

 

 
PORTUGUÊS CLÁSSICO 

 FR FS DSG CB CM 
      

NÚMERO Sing. Pl. Sing. Pl. Sing. Pl. Sing. Pl. Sing. Pl. 
           

este 
56 

6,1% 
24 

2,6% 
393 
18% 

75 
3,4% 

469 
19,7% 

69 
2,9% 

295 
29,1% 

67 
6,6% 

500 
25% 

183 
9,4% 

esta 
55 
6% 

47 
5,1% 

141 
6,4% 

108 
5% 

200 
8,4% 

57 
2,4% 

324 
32% 

57 
5,6% 

593 
29,7% 

226 
11,3% 

isto 
131 

14,3% 
- 371 

17% 
- 218 

9,4% 
- 55 

5,4% 
- 133 

6,7% 
- 

esse 
03 

0,3% 
- 26 

1,2% 
05 

0,2% 
14 

0,6% 
- 22 

2,2% 
2 

0,4% 
54 

2,7% 
16 

0,8% 

essa 
10 
1% 

01 
0,1% 

17 
0,8% 

06 
0,3% 

04 
0,2% 

- 30 
3% 

- 27 
1,3% 

09 
0,4% 

isso 
07 

0,7% 
- 39 

1,8% 
- 29 

1,2% 
- 32 

3,1% 
- 44 

2,2% 
- 

aquele 
351 

38,5% 
75 

8,2% 
480 

21,6% 
217 
9,9% 

520 
21,8% 

350 
14,7% 

55 
5,4% 

16 
1,6% 

78 
4% 

33 
1,6% 

aquela 
77 

8,3% 
19 

2,1% 
180 
8,2% 

87 
4% 

236 
9,9% 

151 
6,3% 

44 
4,3% 

12 
1,2% 

67 
3,4% 

26 
1,3% 

aquilo 
61 

6,7% 
- 49 

2,2% 
- 59 

2,5% 
- 01 

0,1% 
- 04 

0,2% 
- 

              Tabela 6: Distribuição das formas dos demonstrativos por número (singular e plural) 

 

A Tabela 6 apresenta a distribuição das formas dos tipos 1, 2 e 3 na perspectiva 

quantitativo + índice percentual. O destaque tanto no PA quanto no PCl é para o emprego dos 

demonstrativos no singular, algo comum nos textos religiosos latinos. Ressaltam-se para o 

PA: “aquele” e variantes masculinas, que alcançam os índices mais representativos nos três 

textos desse período – 351 (3,8%) no FR; 480 (21,6%) no FS e 520 registros (21,8%) nos 

DSG. No PCl a situação também é do uso do singular para todas as formas, com 

predominância de “este” e variantes masculinas, com 295 (29,1%) nas CB e 500 (25%) nas 

CM.  Os excertos a seguir apresentam algumas formas no singular (222) e outras no plural, 

respectivamente, (223) e (224). 

 

(222) (XIV FS 4412-4413:141) Creo eu em meu senhor Jhesu Christo que ante que eu beva 

ESTE vaso DESTE vinho, ante sayrás tu, Spiritu Mao, DAQUESTE corpo em que andas. 

 

(223) (XVII CM 971-972:18) [...] e com as novas do bom tratamento dos primeiros trarão 

ESTES após de si muitos outros [...]. 
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(224) (XIII FR 971-972:18)[...] o quer deytar per algũa DESTAS razoes e nõ lho razuaar eno 

começamẽto do preyto e sobre esto entrar en uoz, nõ possa depoys deytarllo per nenhua DESTAS 

razoes [...]. 

 

A Tabela 7 exibe o painel da distribuição dos demonstrativos por número tanto no PA 

quanto no PCl, ofertando melhor perspectiva de visualização dos dados quanto a esse fator. 

 

 
 
 
 
 

 
PORTUGUÊS  

ARCAICO 
 

 
PORTUGUÊS  

CLÁSSICO 

FR FS DSG CB CM 
        

Número S P S P S P S P S P 
           

F
o

rm
a

 

T1 242 
26,3% 

71 
7,7% 

905 
41,4% 

183 
8,4% 

887 
37,5% 

126 
5,3% 

674 
66,5% 

124 
12,2% 

1226 
61,4% 

409 
20,7% 

T2 20 
2,3 

01 
0,1% 

82 
3,8% 

11 
0,5% 

47 
2% 

- 84 
8,3% 

2 
0,4% 

125 
6,2% 

25 
1,2% 

T3 489 
53,3% 

94 
10,3% 

709 
32% 

304 
13,9 

815 
34,2% 

501 
21% 

100 
9,8% 

28 
2,8% 

149 
7,6% 

59 
2,9% 

           

TOTAL 751 
81,9% 

166 
18,1% 

1696 
77,2% 

498 
22,8% 

1749 
73,7% 

627 
26,3% 

858 
84,6% 

154 
15,4% 

1500 
75,2% 

493 
24,8% 

         Tabela 7: Resumo da distribuição dos demonstrativos por número no PA e no PCl 

 

Como se observa na Tabela 7, as formas do T1, no singular, para o PA, despontam no 

FS (905/41,4%) e nos DSG (887/37,5%); no FR, as do tipo 3 predominam (489/53,3%). No 

PCl, as formas do T1 atuam sobremaneira nas CB (674/66,5%) e nas CM (1.226/61,4%). O 

Gráfico 3 dá uma dimensão sintetizada das formas no PA e no PCl quanto ao fator número 

dos demonstrativos. Em ambos, como se pode notar, frequência maior no uso das formas 

pronominais demonstrativas no singular, o que alcança 49,5% no PA e 27,7% no PCl: 

 

 

Gráfico 3:  Plano dos demonstrativo no singular e no plural, nas fases do PA e do PCl. 

Singular 

Plural 

4.196    (49,5%) 

1.291    (15,2%) 

2.358    (27,7%) 

647    (7,6%) 

PORTUGUÊS  CLÁSSICO PORTUGUÊS ARCAICO 
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7.1.2.3 Os demonstrativos: constituição por formas simples e reforçadas 

 

A Tabela 8 e a Tabela 9 apresentam as frequências dos demonstrativos por formas 

simples e reforçadas reunindo dados de toda a amostragem selecionada para o PA e para o 

PCl. Inicialmente, apresentam-se as quantificações para a fase arcaica e depois para a clássica, 

a fim de contemplar, de forma particularizada, os dados extraídos de cada texto, como se 

verifica a seguir.  

 

Forma FR FS DSG 

 FoS FoR FoS FoR FoS FoR 

 s p s p s p s p s p s p 

             

este 239 71 03 - 765 175 140 08 733 112 154 14 

esse 20 01  - 82 11 - - 47 - - - 

aquele - - 489 94 - - 709 304 - - 815 501 
             

Subtotal  259 72 492 94 847 186 849 312 780 112 969 515 
       

Total  331 586 1033 1161 892 1484 

% 6,8% 11,8% 20,8% 23,4% 17,9% 19,3% 

  

Total geral 5.487 ocorrências 

           Tabela 8: Os demonstrativos por constituição simples e reforçada no PA 

 

Como se mostra na Tabela 8, que consta de 5.847 registros, as formas reforçadas 

(FoR) predominam nos textos do FR, do FS e dos DSG, sobretudo no singular. A seguir, 

relacionam-se os índices por FoR na totalidade de cada documento, reunindo tais formas no 

singular e no plural, a saber: 11,8% para o FR, 23,4% para o FS e 19,3% para os DSG. Os 

índices mais robustos de uso das formas simples (FoS) concentram-se em ordem: no FS com 

20,8%, nos DSG com 17,9% e, por fim, no FR com 6,8%.  

Destaque-se a diferença percentual entre as FoS e as FoR nos textos: do FS, 23,4%  e 

20,8%; e dos DSG, 17,9% e 19,3%, respectivamente, numa nítida percepção de que – 

sobretudo quando se tomam as frequências para as FoR do tipo 1 – o caminho aponta para o 

desaparecimento das formas reforçadas do tipo 1, fato que deve ter se dado, possivelmente 

entre o PA e o PCl, o que não se pretende abordar aqui, pois a amostragem selecionada para o 

presente trabalho não permite fazer tal generalização, requerendo-se a seleção de mais textos 

concernentes a cada época. Há ainda a ausência nos três documentos de FoR, tanto no 

singular quanto no plural, para o tipo 2, o que se mantém na Tabela 9, no PCl. O FR consiste 

no documento com menor incidência das FoR, com apenas 03 (0,05%) registros no singular 

para o tipo 1 e 592 ocorrências (10,7%) para o tipo 3. Os índices mais significativos, nesse 
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ponto, detêm-se no FS, com 148 registros (2,7%) para o tipo 1 e 1013 (18,4%) para o tipo 3; e 

nos DSG, com 168 (3%) para as FoR do tipo 1 e 1316 (23,9%) para o tipo 3. 

A seguir apresenta-se a Tabela 9, em que se disponibilizam os quantitativos e os 

percentuais voltados para o conjunto dos textos do PCl, ou seja, para as CB e as CM, 

documentos que, juntos, totalizam 3.005 ocorrências, como se pode observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Tabela 9: Os demonstrativos por constituição simples e reforçada no PCl 

 

No PCl, através da amostra em questão, abrangendo as CB e as CM, percebe-se quanto 

é reduzido o quantitativo das formas do tipo 2 mesmo no plano das FoS, com 86 ocorrências 

(2,8%) para o primeiro documento e 130 (4,3%) para o segundo. As do tipo 3, 

caracteristicamente FoR, têm registro menor no plural, 28  (0,9%)% para as CB e 59 (2%) 

para as CM, respectivamente. De modo geral, a predominância é das FoS no singular, com 

2.109 ocorrências (70%) sobre as FoR no singular, que, por sua vez, somam de 249 (8,2%) 

ocorrências. 

A Tabela 10 consiste na reunião dos dados concernentes ao PA e ao PCl e possibilita, 

num só plano, visualizar melhor a disposição das ocorrências por FoS e por FoR bem como os 

percentuais aferidos para cada texto do corpus. Através dela, fica mais evidente a inversão 

que se registra numa comparação entre o PA e o PCl. Enquanto no primeiro, as FoR superam 

as FoS, com 54,5% e 45,5%, respectivamente; para o PCl, em razão inversamente 

proporcional, apresentam-se 88,7% para as FoS e 11,3% quanto às FoR. Convém lembrar que 

o montante quantitativo pleno trabalhado corresponde a 8.492 ocorrências pronominais. 

 

  

CB 

 

CM 

 

FoS 

 

FoR FoS FoR 

 

Forma 

 

sing. pl. sing. pl. sing. pl. sing. pl. 

         

este 674 124 - - 1226 409 - - 

esse 84 02 - - 125 25 - - 

aquele - - 100 28 - - 149 59 

         

Subtotal 758 126 100 28 1351 434 149 59 
 

 

    

Total  884 128 1785 208 

% 29,4% 4,3% 59,3% 7% 

     

Total geral 3.005 ocorrências 
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 PORTUGUÊS ARCAICO 

(PA) 

PORTUGUÊS CLÁSSICO 

(PCl) 
      

Forma FR FS DSG CB CM 

 FoS FoR FoS FoR FoS FoR FoS FoR FoS FoR 
           

TOTAL 

 

331 

 

586 1033 1161 892 1484 884 128 1785 208 

% 6,8 11,8 20,8 23,4 17,9 19,3 29,4 4,3 59,3 7 
 

 

  

 

PA PCl 

   

Forma 

Simples 

 

2256   (45,5%) 

 

 

2669   (88,7%) 

Forma 

Reforçada 

 

3231  (54,5%) 

 

 

336    (11,3%) 

   

Total 5.487 3.005 

          Tabela 10: Resumo dos demonstrativos  por constituição simples e reforçada no PA e no PCl 

 

A seguir, os excertos (225) e (226) apresentam formas simples e os (227) e (228) 

mostram formas reforçadas. 

 

(225) (XIII FR 1450-1453:32) [...] d'ataes cousas como ESTAS possansse demãdar per 

accusaçoes. E se for preyto de uenda qualquer ou de conpra ou de lauor alguũ que á de fazer ou de 

qual cousa quer per que nõ deue auer justiça no corpo nẽ deytamẽto da terra nẽ perdimẽto d'auer, 

ESTAS se possã demandar per querelhas e nõ per outras accusaçoes. 

 

(226) (XVII CM 5231-5232:92) [...] e que ESSAS daí por diante haviam de estar firmes, sem 

nenhuma vacilar nem retroceder? 

 

(227) (XIV FS 2250-2251:72) Eu morando em cima DAQUEL monte, veo a mim huu clerigo 

grande e arrizado e rogou-me que mi prouguesse de ficar comigo. 

 

(228) (XIV DSG 52-58:44-45)[...] em meu moesteiro e nõse par | tya aminha alma per 

desuaira | dos cuydados das coussas tenpo | raaes e uããs DAQUESTE mun | do . mais toda era iunta 

cõ todo | los poderes que em ella ha . conte | plando em meu senhor ihesu christo . [f1v-c2] e em 

como oseruisse compridamente . | nom recebia embargo denehuu . | queme detodo esto quitasse . 

Apartey | me em huu lugar . omais ascon | dido que pude achar . em que podesse | chorar todas 

AQUELLAS coussas .  



304 

 

7.1.2.4 Das formas e índices dos demonstrativos por gênero (masculino, feminino e neutro) 

 

No que diz respeito ao gênero – M (masculino), F (feminino) e N (neutro) –, a 

distribuição das formas é a que se detalha na tabela que segue. 

 

 

FORMA 

 
T1 T2 T3 

 

          

Gênero  M F N M F N M F 

 

N 

 

Total 

            

P
.A

rc
a

ic
o
 FR 80 

8,7% 
102 

11,1% 
131 

14,5% 
03 

0,3% 
11 

1,2% 
07 

0,8% 
426 

46,4% 
96 

10,4% 
61 

6,6% 
917 

100% 

FS 468 
21,3% 

249 
11,3% 

371 
17% 

31 
1,7% 

23 
1% 

39 
1,8% 

697 
31,7% 

267 
12% 

49 
2,2% 

2194 
100% 

DSG 538 
22,7% 

257 
10,8% 

218 
9,2% 

14 
0,6% 

4 

0,2% 
29 
1% 

870 
36,7% 

387 
16,3% 

59 
2,5% 

2376 
100% 

P
.C

lá
ss

. CB 362 
35,7% 

381 
37,6% 

55 
5,6% 

24 
2,4% 

30 
3% 

32 
3,1 

71 
7% 

56 
5,5% 

1 

0,1% 
1012 
100% 

CM 683 
34,3% 

819 
41% 

133 
6,7% 

70 
3,6% 

36 
1,8% 

44 
2,2% 

111 
5,5% 

93 
4,7% 

04 
0,2% 

1993 
100% 

 

Total  de 

ocorrências 

 

2131 
25,1% 

1808 
21,2% 

908 
10,6% 

142 
1,7% 

104 
1,3% 

151 
1,9% 

2175 
25,5% 

899 
10,65 

174 
2,05% 

8492 

      Tabela 11: Distribuição dos demonstrativos por gênero (masc., fem. e neutro) no PA e no PCl 

  

A frequência dos demonstrativos por gênero distribuída ao longo de cada texto que 

compõe o corpus da presente pesquisa evidencia, conforme se observa na Tabela 11, a 

predominância das formas masculinas do T1, no FS (21,3%) e nos DSG (22,7%). No que 

tange ao FR, predominam as formas neutras (14,5%). As CB e as CM apresentam índices 

maiores de formas femininas do T1, 37,6% e 41%, respectivamente. As formas neutras do T2 

são mais expressivas no FS (1,8%), nos DSG (1%) e nas CB (3,1%); no FR predominam as 

formas femininas do T2 (1,2%), enquanto que nas CM as formas masculinas do T3 registram 

maior frequência (3,6%). No que diz respeito às formas do T3, predominam as masculinas em 

todos os textos, com índices, a saber: FR (46,4%), FS (31,7%), DSG (36,7%), CB (7%) e CM 

(5,5%). Seguem alguns exemplos extraídos aleatoriamente: o (229), com forma no gênero 

masculino, o (230), com uma forma no feminino, e o (231), no neutro. 

 

(229) (XIV FS 55-56:02) ESTES lavravam e gaanhavam e colhiam seu pam e envyavam ende 

a muy mayor parte a este abade que a metesse em prol dos pobres. 

 



305 

 

(230) (XIV DSG 2728-2730:143) [...] e estaua e castro casy nõ que | mandase logo e ESSA 

noite aaçidade | de capula pera saber que era do bispo . e que | lhe mandase dizer as nouas que del a 

| chase . 

 

(231) (XVII CB 2596-2599:46) Disse-me el-rei que lhe pusesse AQUILO tudo num papel, 

«sem lábia», que foi o termo de que usou S. M.; e, fazendo eu assim, me disse daí a poucos dias que, 

mandando consultar o dito papei, responderam os ministros que aquele negócio estava muito cru. 

 

No Quadro 16 reúnem-se dados das formas T1, T2 e T3 no PA e no PCl, permitindo 

melhor interpretar o conjunto de ocorrências por gênero no corpus, como se pode verificar a 

seguir. 

 

 

Forma 

 

T1 T2 T3 

 

          

Gênero M. F. N. M. F. N. M. F. N. Total 
           

P
o

rt
. 

A
rc

a
ic

o
 

1086 
19,7% 

608 

11,1% 
720 

13,1% 
48 

0,9% 
38 

0,7% 
75 

1,4% 
1993 

36,3% 
750 

13,7 % 
169 

3,1% 
5487 
100% 

  

Total de 

formas  

Masc. 3127   (56,9%)  

Fem. 1396 (25,5%) 

Neutras 964 (17,6) 
 

 

 

 

 T1 T2 T3  
           

 

Forma 

 

M. F. N. M. F. N. M. F. N. Total 

           

P
o

rt
. 

C
lá

ss
ic

o
 

1045 

34,85% 
1200 

40% 
188 

6,25% 
94 

3,1% 
66 

2,2% 
76 

2,5% 
182 

6% 
149 

5% 
05 

0,1% 
3005 

100% 

  

Total de 

formas 

Masc. 1321 (43,95%)  

Fem. 1415 (47,2)  

Neutras 269  (8,85)  

     Quadro 16: Resumo da frequência dos demonstrativos por gênero (masc., fem.e neutro) no PA e no PCl 

 

 Tomadas em sua totalidade, as formas demonstrativas mais expressivas no PA, quanto 

ao gênero, são as masculinas, com 3.127 ocorrências (56,9%), como também ocorre no PCl, 

com 1.321 (43,95%). Também nessa perspectiva, as formas femininas vêm em segundo lugar, 
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com 1.396 (25,5%) para o PA e 1.415 (47,2%)  para o PCl; as neutras logram a última 

posição, com 964 (17,6%) para a fase arcaica e 269 (8,85%) para a clássica.  

Os dados mostram maior frequência de uso das formas masculinas do T3 no PA, com 

1.993 (36,3%), seguidas das formas masculinas do T1, com 1.086 registros (19,7%) e das 

neutras do T2, com 75 (1,4%). No PCl, há o predomínio do gênero masculino nos três tipos, 

como se verifica em ordem de registro: 1.045 (34,85%) para as do T1, seguidas de 182 (6%) 

para o T3 e 94 (3,1%) para o T2. As formas menos frequentes são as neutras do T2, com 76 

ocorrências (2,5%) e 05 registros (0,1%) para o T3. 

 

7.1.2.5 Resultados gerais dos demonstrativos por formas variáveis e invariáveis 

 

Das 8.492 ocorrências dos pronomes demonstrativos variáveis e invariáveis 

identificadas na amostra tomada para o presente trabalho, 5.487 correspondem aos pronomes 

do PA e 3.005, do PCl. Ao separar os dois períodos em demonstrativos variáveis e 

invariáveis, de acordo com o contabilizado no corpus, é possível observar que tanto no PA 

quanto no PCl os pronomes demonstrativos variáveis apresentam maior número de 

ocorrências, como se especifica na Tabela 12, a seguir. 

 

 

                              

             

       

 

 

 

      

 

 

 

            

Tabela 12: Frequência dos demonstrativos por formas variáveis e invariáveis no PA e no PCl 

 
 

Como se pode observar na tabela em questão, há no PA e no PCl maior frequência, em 

valores absolutos, de registro das formas pronominais demonstrativas variáveis nos dois 

períodos, com 4.523 (53,2%) para o primeiro e 2.736 (32,3%) para o segundo. Quanto às 

invariáveis, o PA apresenta registro mais significativo, com 964 ocorrências, respondendo por 

11,3%. No PCl evidenciou-se uma diminuição no uso das formas invariáveis, com registro 

quantitativo de 269 ocorrências, cerca de 3,2% apenas. O Gráfico 4 ajuda a contemplar a 

FORMAS 

PORTUGUÊS 

ARCAICO 

PORTUGUÊS 

CLÁSSICO 

 

 

     

 FR FS DSG Total CB CM Total 
        

VARIÁVEIS 718 1735 2070 
4523 

53,2% 
924 1812 

2736 

32,3% 
    

 

  

 

INVARIÁVEIS 199 459 306 
964 

11,3% 
088 181 

269 
3,2% 

 

TOTAL DAS OCORRÊNCIAS 

 

5487 

 

3005 
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situação vigente no corpus quanto ao painel de usos das formas pronominais demonstrativas 

variáveis e invariáveis. 

 
 

 

              Gráfico 4:  Formas variáveis e invariáveis dos demonstrativos no PA e no PCl 

 

Os exemplos a seguir arrolam alguns demonstrativos variáveis e invariáveis, a fim de 

ilustrar melhor o disposto até aqui. Dessa forma, os excertos (232) e (233) ilustram formas 

variáveis desses pronomes, enquanto o (234) e (235) contemplam as invariáveis. 

  

(232) (XVII CB 2616-2617:46) Ora eu com ESTA roupeta remendada espero em Deus que 

hoje hei-de dar a V. M. toda ESTA quantia. 

 

(233) (XIV FS 2760-2762:89) E foy o mais rico homem e mais poderoso de toda a provincia 

de Lusitania, ca todas as requezas do seu Bispado nõ eram nemigalha apos as requezas que a ele 

ficarom DAQUELES homeens nobres de que suso falamos. 

 

(234) (XIV DSG 3828-3830:184) Euemdo amolher ISTO começouse | d’aqueixar e dizerlhe 

que onõ fezesse e | marauilhauase que queria fazer . [...]|  

 

(235) (XIV DSG 3833-3836:184) [...]e maraujlhouse que era AQUELLO que | faziam . e assy 

acordou como seo es | pertassem degrã sono . E quamdo a | molher ESTO uyo começou achorar . | cõ 

grã prazer que auya e dar gramdes | uozes ao louuor de deus. 

 

718 
8,4% 

1735 
20,3% 

2070 
  24,6% 

924 
11% 

1812    
21,3% 

199 
2,3% 

459 
5,4% 

306 
3,6% 88 

1% 

181 
2,1% 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

FR FS DSG CB CM 

PORTUGUÊS ARCAICO  PORTUGUÊS CLÁSSICO 

VARIÁVEIS INVARIÁVEIS 
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Procedendo a uma separação mais detalhada dos pronomes demonstrativos em formas 

variáveis e invariáveis no PA e no PCl, se chega aos seguintes números: 

 

FORMAS 

PORTUGUÊS  
ARCAICO (PA) 

 
 PORTUGUÊS  

CLÁSSICO (PCl) 

   

 FR FS DSG Total CB CM Total 
        

VARIÁVEIS 
(V) 

este 
80 

8,7% 
468 

21,3% 
538 

22,7% 
1086 

12,8% 
362 

35,7% 
683 

34,3% 
1045 

12,3% 

esta 
102 

11,1% 
249 

11,3% 
257 

10,8% 
608 

7,1% 
381 

37,6% 
819 

41% 
1200 

14,1% 

esse 
03 

0,3% 
31 

1,7 
14 

0,6% 
48 

0,6% 
24 

2,4% 
70 

3,6% 
94 

1,1% 

essa 
11 

1,2% 
23 

1% 
4 

0,2% 
38 

0,5% 
30 

3% 
36 

1,8% 
66 

0,8% 

aquele 
426 

46,4% 
697 

31,7% 
870 

36,7% 
1993 

23,4% 
71 

7% 
111 

5,5% 
182 

2,1% 

aquela 
96 

10,4% 
267 

12% 
387 

16,3% 
750 

8,85% 
56 

5,5% 
93 

4,7% 
149 

1,8% 

 718 1735 2070 
4523 

924 1812 
2736 

Total  (V) Total (V) 
     

INVARIÁVEIS 
(I) 

isto 
131 

14,5% 
371 

17% 
218 

9,2% 
720 

8,4% 
55 

5,6% 
133 

6,7% 
188 

2,2% 

isso 
07 

0.8% 
39 

1,8% 

29 

1% 
75 

0,9% 
32 

3,1% 
44 

2,2% 
76 

1% 

aquilo 
61 

6,6% 
49 

2,2% 
59 

2,2% 
169 

2% 
01 

0,1% 
04 

0,2% 
05 

0,05% 

  199 459 306 
964 

088 181 
269 

                                               Total (I) Total (I) 
     

 
TOTAL DE FORMAS 

(V) e (I) no PA 
5487 

TOTAL FORMAS 

(V) e (I) no PCl 
3005 

             Quadro 17: Os demonstrativos por formas variáveis e invariáveis no PA e no PCl 

 

Ao analisar as ocorrências disponibilizadas no Quadro 17, fica evidente, considerando-

se os percentuais, que, dentre os demonstrativos variáveis, o uso de “este” e variantes é mais 

expressivo que “esse” tanto no PA quanto no PCl. Só para “este” isoladamente nos textos do 

PA há 1.086 registros (12,8%) contra 48 ocorrências (0,6%) de “esse”. Das formas 

invariáveis, “isto” consegue marca de 720 registros, com percentual de 8,4%, superando 

“isso”, com 75 (0,9%), e “aquilo”, com 169 (2%). No PCl, a forma feminina “esta” detém o 

primeiro lugar em usos, com 1200 registros (14,1%); a forma “essa” alcança menor 

percentual de frequência de usos com 66 registros (0,8%). A forma “isto” concentra, como 

ocorrido nos textos do PA, percentual significativo de usos com 188 ocorrências (2,2%); em 

último plano encontra-se a forma “aquilo”, com 05 registros (0,05%). 
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7.1.2.6 Os demonstrativos por posição nuclear e marginal no SN 

 

Outro fator observado nos textos selecionados do PA e do PCl consiste na verificação 

da posição e da função exercida pelos pronomes demonstrativos no SN. Desse modo, analisa-

se quando os pronomes demonstrativos ocupam a posição central ou nuclear e a marginal no 

SN, despenhando as funções de substantivo e adjetivo, respectivamente. Na tabela a seguir, 

apresenta-se o quadro sinóptico dos demonstrativos dos tipos 1, 2 e 3 nessa perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Tabela 13: Os demonstrativos no SN: T1, T2 e T3 no PA e no PCl 

 

Analisando o disposto na Tabela 13, abarcadas todas as manifestações dos 

demonstrativos de T1, T2 e T3, verifica-se a predominância desses itens pronominais na 

função de determinante do núcleo do SN, ou seja, transportando valor adjetivo. Enquanto 

determinante do nome, registram-se 5.825 ocorrências de demonstrativos, contra 2.667 

registros na função substantiva, portanto, no conjunto de textos que integram o corpus do 

presente trabalho, há o predomínio de tais pronomes na qualidade de determinantes no SN. 

O FR consiste no documento com registro superior de demonstrativos na função 

nuclear. Na realidade, são 674 ocorrências (73,5%) desses pronomes como núcleo e 243 

(26,5%) como determinantes. Nos demais textos do corpus, prepondera o papel determinativo 

com largo distanciamento entre esse valor e os percentuais encontrados para os 

demonstrativos em função nuclear. Os textos dos DSG são os que registram maior índice de 

 
POSIÇÃO DOS 

DEMONSTRATIVOS NO SN 

Nuclear Determinativa 
   

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

A
R

C
A

IC
O

 

 

FR 674   (73.5%) 243  ( 26,5%) 

   

FS 868 (39,6%) 1326 (60,4%) 

   

DSG 632 (26,6%) 1744 (73,4%) 

SUBTOTAL 2.174 3.313 
   

P
O

R
T

. 

C
L

Á
S

S
IC

O
 CB 153  (15,1%) 859  (84,9%) 

   

CM 340  (17%) 1.653  (83%) 

   

SUBTOTAL 493 2.512 
    

TOTAL 8.492 
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demonstrativos na função adjetiva, com 1.744 ocorrências, o que corresponde a 73,4% em 

todo esse documento. Em seguida, figura o FS, com 1.326 registros (60,4%), e as CB, com 

859 (84,9%). 

O excerto (236) apresenta o pronome do T1, “esta”, em posição nuclear no SN, 

enquanto o (237) mostra o demonstrativo do T3, “aquela”, na posição marginal ou de 

determinante também no SN. 

 

(236) (XIII FR 45-46:01) E ESTA é a nossa fe catholica que firmemente teemos e cremos. 

 

(237) (XVII CB 2508-2510:45)[…] podia caber AQUELA proposição universal, metida, 

como ali se vê, entre os três navios do Varejão mandados a França, e a partida do duque de Guisa 

para Nápoles? 

 

Fazendo uma separação mais detalhada das formas pronominais em função adjetiva e 

substantiva no PA e no PCl, alcançam-se os seguintes resultados para as do T1 e as do T2, 

conforme se constata a partir da tabela abaixo: 

 

 

 

T1 (Este e flexões) T2 (Esse e flexões) 
Total 

Posição  no SN Posição no SN 

Nuclear Determ. Nuclear Determ.  

PERÍODO    

PA  
1110 

21% 

1389 

26,3% 

85 

1,6% 

78 

1,4% 
 

Total ocorrências 

por formas 
2499 (47,4%) 163 (3%) 2662 

    

    

PCl  
323 

6,2% 

2057 

39% 

96 

1,8% 

140 

2,7% 
 

Total ocorrências 

por formas 
2380 (45,1%) 236 (4,5%) 2616 

  

                                                                                Total Geral                                            5278 

              Tabela 14: Posição sintática dos demonstrativos no SN: T1 (este e flexões) e T2 (esse e flexões)  

                                 no PA e no PCl 

 

Das 5.278 ocorrências das formas T1 e T2, as formas do T1 despontam em função 

determinante tanto no PA quanto no PCl, com 1.389 registros (26,3%) para o primeiro e 2.057 

(39%) para o segundo. No total, as formas T1 respondem por 92,5% de todas as ocorrências 

de demonstrativos no corpus. As formas do T2 ou de 2ª. pessoa, marcadamente, despontam 

no PA em função, sobretudo, nuclear, com 85 registros (1,6%); no PCl há uma inversão 

significativa, com a função determinativa superando a nuclear, com 140 (2,7%) e 96 (1,8%), 
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respectivamente. As formas do T2, juntas, compreendem apenas 7,5% do montante dos 

demonstrativos nos textos do PA e do PCl. A seguir, o mapa dos registros mais detalhado das 

formas T1 e T2 por documento no corpus. 

 

 
FORMAS 

POSIÇÃO DOS  

DEMONSTRATIVOS NO SN 

 

 Nuclear Determinativa 

  

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
  

A
R

C
A

IC
O

 

 

FR 

T1 
247 

9,3% 
136 

5,1% 

T2 
11 

0,41% 
12 

0,45% 

 Subtotal 1 258 148 

FS 

T1 
521 

19,6% 
565 

21,39% 

T2 
39 

1,4% 
54 

2% 

 Subtotal 2 560 619 

DSG 

T1 
342 

12,8% 
688 

25,8% 

T2 
35 

1,3% 
12 

0,45% 

  Subtotal 3 377 700 
     

  SUBTOTAL  1.195 1.467 

  

Total  PA 

 

2.662 ocorrências 

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

C
L

Á
S

S
IC

O
 CB 

T1 
77 

3% 
666 

25,4% 

T2 
32 

1,2% 
54 

2% 

 Subtotal 1 109 720 

CM 

T1 
246 

9,4% 
1391 

53,3% 

T2 
64 

2,4% 
86 

3,3% 

  Subtotal 2 310 1.477 

  SUBTOTAL 419 2.197 

    

Total  PCl 

 

2616 ocorrências 

   

TOTAL ocorências PA + PCl 

 

5.278 

                           Tabela 15: Função substantiva e adjetiva das formas do T1 e T2 no PA e no PCl 

                       

 

 

A seguir, os excertos (238) e (239) apresentam duas formas demonstrativas do T2 e o 

(240), uma forma do T1, todas atuando na função adjetiva. 
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(238) (XIV FS 3524-3526:113)[...]andavam com el pelas eigrejas dos sanctos que em ESSA 

cidade ha e logo Deus pelos merecimentos dava tanta chuvha quanta aa terra fazia mester. 

 

(239) (XIV FS 3524-3526:113)[...] mas eles, com grande edificação, se renderam logo ao que 

entenderam ser vontade dos superiores DESSA Província. 

 

(240) (XIV DSG 3091-3093:157)[...] mujto por be essa mãão . e | DESTA palaura ficou 

elrrey muy ledo . | pero que ouue uergonha do sancto home |. 

 
 

A Tabela 15 permite identificar que, no cômputo geral, o quantitativo das formas T1 e 

T2, delineadamente no PA e no PCl, em função determinativa, é superior ao da função 

nuclear, como dito, com concentração maior da função determinativa no PCl em que num 

montante de 2.616 ocorrências, apenas 419 (8%) exercem função nuclear no SN, registrando-

se 2.197 (41,6%) na posição de determinante (função adjetiva), numa diferenciação, portanto, 

significativa. No PA a diferença entre as duas funções é menor, como se constata pelos 

valores: 1.467 (27,8%) e 1.195 (22,6%).  

A próxima tabela sintetiza o quadro das funções substantiva e adjetiva para as formas 

do T3 no PA e no PCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabela 16: Os demonstrativos no SN: T3 (aquele e flexões) no PA e no PCl 

 

 
POSIÇÃO DOS 

DEMONSTRATIVOS T3 NO SN 

Nuclear Determinativa 
  

P
O

R
T

U
G

U
Ê

S
 

A
R

C
A

IC
O

 

 

FR 416   (13%) 167  ( 5,1%) 

   

FS 333 (10,2%) 677 (20,8%) 

   

DSG 260  (8%) 1056 (32,5%) 

 SUBTOTAL 1.009 1.900 
   

P
O

R
T

. 

C
L

Á
S

S
IC

O
 CB 21  (0,6%) 107  (3,3%) 

   

CM 30  (1%) 178 (5,5%) 

   

SUBTOTAL 51 285 
   

TOTAL 3.245 
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No quantitativo de frequência das formas dos demonstrativos do T3, tomadas as 3.245 

ocorrências identificadas no corpus, prepondera, em sua totalidade, a função adjetiva, ou seja, 

com esses itens pronominais executando papel de determinante no SN. Nos textos da 

amostragem do PA há 1.900 ocorrências (58,5%) dos demonstrativos em função 

determinativa e 1.009 (31%), na nuclear. No PCl, o quantitativo do T3 é menor em relação do 

PA, mas nem por isso deixa de ser significativo, com 285 registros (8,8%) na determinativa e 

51 (1,6%) na nuclear. 

 

7.1.3 Dos usos e funcionalidades dos demonstrativos: os valores dêiticos e anafóricos 

 

A distribuição dos demonstrativos por valor referencial, de forma geral, não apresenta 

surpresa, conforme aponta Marine (2009) em pesquisa sobre o Português Contemporâneo. Tal 

como acontece nessa fase, o PA e o PCl também apontam a predominância do valor 

endofórico (51%) sobre o exofórico (49%), um reflexo certamente do próprio gênero textual 

dos documentos que compõem o corpus deste trabalho, afinal há: no caso do FR, um texto 

jurídico; no caso do FS e dos DSG, textos de caráter literário-religioso; e, no que diz respeito 

às CB e às CM , textos epistolares, que favorecem a primazia endofórica, conforme postulam 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005).  

 Os pronomes demonstrativos registram maior frequência de uso no âmbito da 

construção da coesão referencial nos textos sob análise. As ocorrências de exofóricos, 

sobretudo de T1, consistem, sobretudo, em referência do emissor (o jurista/legislador nos 

textos dos quatro livros jurídicos do FR e o doutrinador nos textos religiosos do FS e dos 

DSG, ou o do escrevente nos textos epistolares das CB e das CM) ao mundo — numa relação 

espacial ou temporal — em que está inserido ou a elemento que lhe diz respeito, como se 

verifica em (241) e (242): 

 

(241) (XIV FS 175-176:06) Em ESTE logar havia dous frades, o huu havia nome Eusebio e o 

outro Eutimios; e eram irmããos 

 

(242) (XVII CM 347-352:07) Os do Conselho Ultramarino, e todos os mais ministros por 

cujas mãos passaram estes dois requerimentos, se edificaram muito deles, e esperamos que, 

constando-lhe, como há-de constar, aos moradores do Maranhão e Pará, DESTAS nossas 

resistências e réplicas, acabarão de entender a verdade do zelo que lá nos leva, e desenganar-se quão 

errado é o conceito que têm de nós, em cuidarem que queremos mais os índios que suas almas. 
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Em função do gênero textual, compreende-se a frequência significativa de exofóricos 

para T2 e para T3. Nas ocorrências de T2, como exofórico nos textos do corpus, sempre se 

faz remissão a algo não presente no texto, mas de conhecimento partilhado pelos 

interlocutores, conforme se comprova nos excertos (243) e (244), extraídos da CM de Vieira, 

abaixo.  

 

(243) (XVII CM 1444-1446:26) Enquanto no Maranhão corria a Companhia com esta 

tormenta, caminhavam felizmente no Pará os princípios dela, como V. Rev.ª verá DESSA carta do 

Padre João de Sotomaior. 

 

(244) (XVII CM 5979-5980:105) [...] e El-Rei D. João, depois de aclamado, é certo que o não 

seguiram com os corações ao menos AQUELES a que ele tirou as cabeças. 

 

Quanto ao valor endofórico, têm-se para T1 e T2 o predomínio da anáfora, mas para 

T3 a catáfora alcança resultados bastante representativos. Para esse tipo de pronome, a 

catáfora acontece apenas em estruturas relativas, como no exemplo (245):  

 

(245) (XIV DSG 95-96:46) Ca do bem que perdeo . AQUEL | que em religiam uiuia . tam to | 

ste mais pouco acorda . quanto | mayor tempo uiue eno bees | e nos plazeres domundo 

  

Dentro da perspectiva dos usos e funcionalidade, a fim de melhor apresentar os valores 

dêiticos e anafóricos dos demonstrativos no corpus, optou-se por seguir aqui o mesmo 

esquema observado no item 6.3.3. Nesse sentido, a seguir, retomam-se de modo sumarizado 

os conceitos e elencam-se algumas exemplificações para cada tipo de dêixis – espacial, 

temporal, textual e de memória – com quadro sinóptico ao final, a fim de sistematizar os 

dados nessa perspectiva. Em seguida, procede-se da mesma forma para com os tipos 

anafóricos.  

 

7.1.3.1 Os demonstrativos por valor dêitico espacial 

 

A dêixis espacial ou “de lugar” consiste na codificação da localização no plano do 

espaço ou posição dos participantes do discurso, a partir de um ponto de referência. No 

sistema triádico, a localização espacial manifesta-se apontando proximidade do falante ou do 

ouvinte; e ainda num indicativo de distanciamento em relação ao falante e ao ouvinte. No 
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corpus em questão, prevalece o sistemas binário, com a oposição esquemática [este/esse : 

aquele], com este/esse marcando proximidade do falante e  aquele, distância, como observado 

nos exemplos (66), (67), (68) anteriormente arrolados e como se presentifica nos excertos 

(246) e (247). 

 

(246)(XIV FS 657-661:22) Desi chamou todos seus servos e todas sas mancebas e deu a cada 

huu gram cousa d'aver e mandou-lhis que o guardassem bem e outrossi que se guardassem dos laços 

do enmiigo que pára em ESTE mundo de muytas guysas, per que possa homem deceber.. 

 

(247)(XIV DSG 786-787:29) Eque a | confortes pollos exenplos dos bóós | que em ESTE 

mundo uiuerõ Resposta / | [de] gregor[io]. 

 

 

7.1.3.2 O valor dêitico temporal dos demonstrativos 

 

A dêixis temporal ou “de tempo” compreende o uso do instante enunciativo como 

ponto de referência para a localização do enunciado no tempo. No item 6.3.3.1.2, tal tipo foi 

contemplado através dos excertos (69), (70), (71) e (72). A seguir apresenta-se mais um 

exemplo desse valor transportado pelos pronomes demonstrativos.  

 

(248) (XIV DSG 6031-6033:265) E diselhes eu fuy no çééo e sey | aquelles que ham de morrer 

desta / | casa fuaa e fuãão hã demorrer | mais tu nõ temas que nõ as ora | demorrer NESTE tempo . 

 

O demonstrativo “neste”, em (248), atua como autêntico ponto de referência para a 

localização do enunciado no tempo presente – tomado em relação ao momento em que a 

informação era disposta pelo emissor/enunciador no texto dos DSG, portanto no instante 

vivencial/proximal em relação a quem o escreveu e distancial em relação a quem lê, por 

exemplo, neste exato instante em que aqui se registra tal informação, no século XXI.  

 

7.1.3.3 Os demonstrativos e a dêixis textual 

 

Esse tipo de dêixis é operada no plano interior do próprio texto, servindo de norte ao 

ouvinte/leitor, de modo a situá-lo ao longo desse mesmo texto, conforme Apothéloz (2003, p. 

69), numa função metatextual (CONTE, 1981), muito comum em textos formais, jurídicos, 
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científicos e religiosos, como os do presente corpus. No item 6.3.3.1.3, traçou-se comentário 

analítico sobre tal tipo de dêixis, através dos excertos (73), (74), (75) e (76). Eis mais um 

exemplo, deste tipo de dêixis: 

 

(249) (XVII CB 504-508:09) Muito estimara poder remeter a V. Ex.ª com ESTA todas as 

cartas, que grandes e pequenos e eclesiásticos escreveram nesta ocasião ao Brasil, e as vozes 

universais sem excepção, com que V. Ex.ª é aclamado por única coluna e pai da Pátria, e em anos que 

todos desejam  não só perpetuados muito largamente, mas que sejam imortais. [...]Guarde Deus a V. 

Ex.ª muitos anos./ Baía, 23 de Junho de 1683. - Criado de V. Ex.ª 

 

No excerto (249), Vieira recorre ao uso dêitico do pronome, “com ESTA todas as 

cartas,”, orientando o leitor no texto quanto ao tempo, ao espaço e ao meio/instrumento de 

onde o escritor/remetente, Vieira, comunica/fala. O tempo é o presente – quando o remetente 

escreve a carta –, o espaço corresponde à “Baía”, como se firma no final da missiva – numa 

outra leitura, o espaço também poderia ser o papel, local onde o texto é registrado –, e o 

instrumento corresponde ao meio utilizado para comunicar/expressar, ou seja, a carta 

enquanto gênero textual.  

 

7.1.3.4 A expressão dos demonstrativos na dêixis de memória 

 

Para Apothéloz (2003), a dêixis de memória remete a um antecedente ausente. O texto 

acaba operando de modo a tornar presente o ausente, como numa espécie de representação 

teatralizada. Requer, em geral, conhecimento partilhado pelos interlocutores. Processa-se por 

meio de inferências que tentam, dessa forma, produzir/gerar a compreensão quanto à 

mensagem veiculada. 

No item 6.3.3.1.4, foram elencados os exemplos de (77) a (82) como representativos 

da dêixis de memória. A seguir disponibilizam-se mais dois, o (250) e o (251): 

 

(250) (XVII CB 542-543:10) Ex. Sr. - Como outras das que escrevo NESTA ocasião a V. Ex.ª 

são de diferentes matérias, seja esta toda eclesiástica. 

 

(251) (XIII FR 865-867:19)E seya ben catada que nõ possa fazer y outro engano. E se a 

creatura morrer ante que seya baptizada, herden AQUELL[O] que perteece (a) sa bõa os 

parentes mays prouincos da parte do padre e nõ da madre. 
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Observe-se que, em (250), com o demonstrativo de 1ª. pessoa na forma derivada, 

“nesta”, em “nesta ocasião”, o SN, como pontua Apothéloz (2003, p. 71), apresenta-se 

devidamente caracterizado pelo pronome, atuando em função adjetiva, como determinante do 

nome “situação”, conferindo-lhe certa “definitude situacional”. A referenciação dêitica, em 

questão, opera-se in absentia, assim como acontece em (251) com o pronome “aquello”. Em 

ambos os excertos, a ideia veiculada se manifesta via representação processada mentalmente 

pelo interlocutor, daí se poder afirmar que, “nesta ocasião” e “aquello” evocam a referentes 

espaço-temporais, discursivamente construídos, objetivando aproximar o leitor/ouvinte do 

momento da situação enunciativa, presentificando o que está sendo contado/narrado. O 

interlocutor acaba sendo envolvido pela narrativa da missiva e “mergulha” imaginariamente 

no cenário dos acontecimentos que lhe são apresentados, como se os tivesse presenciado ou 

vivido. 

7.1.3.5 Sistematização do uso dêitico dos pronomes demonstrativos no PA e no PCl 

 

Com o intuito de traçar uma análise mais sofisticada das ocorrências dos pronomes 

demonstrativos no corpus em questão, estabelece-se aqui uma subdivisão dos usos dêiticos 

desses pronomes, seguindo a discussão elaborada ao longo da seção 6.3.3. deste trabalho. 

Desse modo, de acordo com os quatro tipos dêiticos considerados no presente estudo, aferidos 

os quantitativos a eles concernentes, tem-se a seguinte distribuição de usos: 

 

  

PORTUGUÊS ARCAICO 

 

 

PORTUGUÊS CLÁSSICO 

  Total     Total 

 T1 T2 T3  T1 T2 T3  
         

Dêixis espacial 
85 

5,8% 
42 

2,8% 
206 
14% 

333 

23% 
78 

5,3% 
23 

1,6% 
75 

5,1% 
176 

12,1% 

Dêixis temporal 
76 

5,2% 
32 

2,2% 
134 

9,1% 
242 

16,6% 
73 
5% 

16 
1,1% 

83 
5,7% 

172 

11,8% 

Dêixis textual 
19 

1,3% 
07 

0,5% 
32 

2,2% 
58 

4% 
34 

2,4% 
12 

0,8% 
32 

2,2% 
78 

5,3% 

Dêixis de 

memória 

53 
3,6% 

13 
0,9% 

121 
8% 

187 

12,8% 
75 

5,1% 
45 

3,1% 
85 

5,8% 
205 

14,4% 

 
233  

16% 
94 

6,4% 

493  

34% 
 260 

18% 

96 

6,6% 
275 

19% 

 

Subtotal  820  631 
    

 Total de ocorrências  1451  

Tabela 17:  Tipos dêiticos de T1 (este e flexões) e T2 (esse e flexões) e T3 (aquele e variantes)  no PA e no PCl                             
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Num montante de 1.451 ocorrências documentadas no corpus, identificou-se que tanto 

no PA quanto no PCl predominam as formas pronominais do T3 em função dêitica, com 493 

registros (34%) para o primeiro e 275 (19%) para o segundo. Também no campo dessa 

mesma função, ocupam nos dois períodos o segundo lugar as formas demonstrativas do T1, 

com 233 registros (16%) para o PA e 260 (18%) para o PCl. Em seguida, vêm as formas do 

T2, com frequências e índices menos robustos – 94 (6,4%) para o PA e 96 (6,6%) para o PCl. 

Tomados isoladamente por tipo, no PA, quanto ao uso mais expressivo, tem-se a 

dêixis espacial com 206 ocorrências, o que corresponde a 14%, para as formas pronominais 

do T3, seguidas do quantitativo da dêixis temporal, com 134 (9,1%), e da dêixis de memória 

que vem em terceiro com 121 registros (8%) para esse mesmo tipo (T3). No PCl têm-se em 

ordem de frequência de usos a dêixis de memória, com 85 (5,8%) para o T3, seguida da dêixis 

temporal, com 83 registros (5,7%) também para o T3, e a dêixis espacial, com 78 ocorrências 

(5,3%) para o T1.  

Num somatório dos valores dêiticos de T1 com T2 e T3, o tipo de dêixis mais 

produtivo é o espacial no PA, com 333 registros (23%), seguido depois pela dêixis temporal 

com 242 registros (16,6%); em último vem a dêixis de memória, com 187 ocorrências 

(12,8%). O PCl, nessa mesma perspectiva, apresenta como tipo mais frequente a dêixis de 

memória, com 205 ocorrências, totalizando 14,4%, seguida da dêixis espacial, com 176 

registros (12,1%), e da dêixis temporal, com 172 ocorrências (11,8%). Tanto no PA quanto no 

PCl a dêixis textual totaliza, no cômputo geral, os menores valores, com 58 ocorrências (4%) 

para o PA e 78 (5,3%) para o PCl. No gráfico a seguir, visualizam-se melhor as disposições. 

 

 

          Gráfico 5: Distribuição dêitica dos demonstrativos do T1, T2 e T3 no corpus 
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7.1.3.6 Os demonstrativos quanto ao funcionamento anafórico 

 

Os demonstrativos no corpus processam-se com maior índice de ocorrências no plano 

endofórico. Para tanto, foram aferidos os valores mais robustos, distribuídos em quatro tipos 

de anáforas: fiel, infiel, por nomeação e por elipse. A seguir, essa tipologia é abordada de 

modo sucinto – haja vista já se ter procedido nesse sentido no item 6.3.3, no presente trabalho 

–, constando também de um conjunto exemplificativo. Após a exposição, como realizado para 

o plano dêitico, apresenta-se o quadro sinóptico das ocorrências endofóricas, de acordo com a 

amostragem dos itens demonstrativos selecionada para o presente trabalho, com aferições 

para o PA e o PCl. 

 

7.1.3.6.1  O  funcionamento dos demonstrativos como anáfora fiel 

 

A anáfora fiel consiste na retomada de um termo com as mesmas palavras ou 

expressões através das quais ele foi introduzido no texto/enunciado, conforme aponta 

Apothéloz (2003, p.158). No item 6.3.3.2.1 abordou-se esse tipo anafórico nos excertos (83), 

(84) e (85). A seguir, apresentam-se mais dois exemplos dos muitos presentes, sobretudo no 

PA, nos textos dos DSG. 

 

(252)  (XIV DSG 27-29:43-44) Como obispo bonifacio partiu oujn | ho per muitos uassos e 

creceo :.  //  ~ | xxiiij Como ESTE bispo bonifacio disse | que auja demorrer oque tangia osigno. 

 

(253)  (XIV DSG 296-298:53) Mais nõ | sey quem oq[u]eira seguir . Por | certo creo eu que 

auirtude da | paciencia he milhor / ca uirtudes | de fazer milagres . ESTA uirtude | de paciencia / 

ouue este sancto mõ | ie libertino / muj conpridamete . | 

 

Nos excertos (252) e (253), a anáfora fiel se manifesta na retomada direta dos termos 

principais contidos no SN formado, no primeiro, por artigo + substantivo comum + 

substantivo próprio, “obispo bonifacio”, numa atividade que se processa pelos nomes “bispo” 

e “bonifacio” no SN, determinado pelo demonstrativo de 1ª. pessoa “este” (“este bispo 

bonifacio”); no segundo, a estrutura do SN é artigo + substantivo + preposição + substantivo, 

“auirtude da | paciência”, que é retomada por “ESTA uirtude | de paciencia” com o auxílio da 

forma feminina do tipo 1 “esta”. Em ambas, o encapsulamento anafórico predomina. 
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7.1.3.6.2  Pronomes demonstrativos atuando em anafórica infiel 

 

Na anáfora infiel faz-se a retomada do antecedente com termos/palavras distintos dos 

que se apresentam no próprio antecedente, mas fazendo remissão a ele. Anteriormente, no 

item 6.3.3.2.2, arrolaram-se três excertos – (86), (87) e (88) – nessa perspectiva. Aqui se 

apresentam mais dois, o (254) e o (255): 

 

(254) (XIV FS 169-171:06) E vimos antr'eles outro homem boo que havia nome Amon. Em 

ESTE homem sancto meteu nostro senhor tanta de sabença e tanta de graça que esto era maravilha. 

 

(255) (XVII CM 2828-2834:50) Respondeu o capitão-mor que ele não podia mandar aos 

índios o sustento que se pedia, estando tão longe; que, se viessem cá, se lhe buscaria. Com este 

recado ajuntou que lhe mandaria uma pouca de farinha. Mas antes que ela nem a resposta chegasse, 

chegou a fome e a necessidade extrema, e, obrigado dela, se viu o padre trazendo AQUELES 

cordeiros consigo, sacrificados de tão pouco a Cristo, para cedo se sacrificarem ao interesse. 

                                                                                                                 

Em (254), a expressão “Em este homem sancto” retoma o antecedente “Amon” e no 

excerto (255), a expressão “aqueles cordeiros” faz a retomada do antecedente “aos índios”. 

Em ambos os exemplos, figura-se a anáfora infiel. Note-se que o motivo para tal designação 

encontra-se no fato de a retomada do antecedente – nos excertos (252) e (253), grifados em 

retângulo – ser realizada por termos distintos aos nele portados. 

 

7.1.3.6.3  Os  demonstrativos e o seu funcionamento como anáfora por nomeação 

 

Neste tipo de anáfora, de acordo com postulações de Apothéloz (2003, p. 73) e de 

Koch e Elias (2007), o SN transforma-se em referente, ou seja, em objeto individuado. Conte 

(2003, p. 178) aponta tal tipo anafórico como uma espécie de encapsulamento, ou seja, uma 

“sumarização de informações já anunciadas no texto”, as quais são retomadas, quase sempre, 

via “nomes-núcleos” que as sintetizam. Quando abordada no item 6.3.3.2.3, foram dispostos 

seis exemplos – do (89) ao (94). Retoma-se aqui o (89) e acrescenta-se o (256), o primeiro 

extraído do FR e o segundo dos DSG: 

 

(89) (XIII FR 598-607:13-14) Titulo (I) dos casamentos Estabelecemos [...]Se padre ou madre 

dalgũa molher que seya en cabellos morrer e alguu a pedir pera casamẽto a seus yrmaos ou a seus 
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parentes, se for tal que a molher e os yrmaos seyã entregados del, e  por mal querença ou por cubijça 

de lhy tolher o seu ou deserdala se se casasse sen seu mandado, e nõna quiserẽ casar, ella entendendo 

ESTE engano e frontallo  casarse cũ el ou cõ outro que cõuenha a ella e a seus parentes // (fol. 103 

v)[...]. 

 

 (256) (XIV DSG 226-232:51). [...]| deytouse el em sua oracom . Eo [f4v-c1] conde cõ sua 

conpanha ueherõ | muito asinha . e querendo passar . | huu  ryo que auia nome vultirno . | nõ se 

poderom mudar as bestas . | que tragiam . nem per esporadas que | lhes desem . ne per paancadas . 

ne | per feridas outras nehúas . Ca | assy temiã todallas bestas aau | gua que uyam . como temeriã | 

seas quisessem lançar d’húú | monte grande afundo . Euee | do todos . que aquestas bestas | se nõ 

queriam mouer . disse huu | dasua conpanha . ESTE enbar | go / e ESTE noio que nos ora sofremos 

. | nunca nos ueeo / senõ pollo tor | to que fezemos ao abbade seruo | de deus . 

 

Como analisado anteriormente, o segmento “este engano”, extraído do FR, opera uma 

retomada do conjunto informativo que o antecede ao longo do excerto, atuando como um 

sumarizador de tudo aquilo que tal conjunto veicula. Para tanto, toma um “nome geral”, 

“engano”, em função nuclear, que faz o papel de “avaliador da situação”, abarcando toda a 

parte do texto relacionada às situações a serem possivelmente enfrentadas por uma mulher “en 

cabellos”.  

No excerto (256), assim como em (89), opta-se anaforicamente pela estrutura pronome 

demonstrativo (em sua forma de 1ª. pessoa) + substantivo encapsulador/resumidor. Assim, 

enquanto em (89) ocorre o substantivo “engano”, em (256) registram-se, nas duas expressões, 

primeiro o substantivo masculino “enbargo”, depois o “noio”, ambos em posição nuclear em 

seus respectivos SN – “este engano”, “este enbargo” e “este noio”. 

 No conjunto de aspectos da articulação da coerência em (89) e em (256), numa 

análise das questões de natureza discursiva, gramatical e vocabular no nível global e local de 

análise desses termos em seus respectivos contextos, como propõe Givón (1995), percebe-se 

que tanto “este engano” quanto “este enbargo” e “este noio” resultam em associações 

complexas em que tais formas deixam de ser apenas pronome demonstrativo + substantivo 

comum e passam a desempenhar, no plano da continuidade tópica, observando-se a distância 

referencial (DR), as funções de: encapsuladores anafóricos, expressões sumarizadoras, 

elementos de conexão e de sustentação/manutenção da progressão tópica e discursiva, 

encadeadores de coesão textual, sinalizadores para a tessitura de operações de encadeamento 

cognitivo, operacionalizados toda vez em que se busca manter e administrar no enunciado, 
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texto ou discurso a condução tópica e temática. Como se verifica, numa perspectiva funcional 

em Givón, uma determinada forma acaba desempenhando uma série de funções. 

Em Conte (2003, p. 183), os itens lexicais introduzidos num texto – como “engano”, 

“enbargo” e “noio”, no caso dos excertos em questão, atuam de fato, como que 

“objetificando” os elementos aos quais fazem referência – no caso dos excertos (89) e (256) 

foram devidamente marcados os segmentos que concentram a informação, ou seja, que 

reportam ao antecedente. No princípio da adequação pragmática em Dik (1989), poderia se 

dizer que a presença desse termos ou construções no texto suscitam/provocam no 

leitor/ouvinte a interpretação desejada para o enunciado ou texto em que se encontram. 

 

7.1.3.6.4  Funcionamento dos demonstrativos em anafóra por elipse 

 

Esse tipo anafórico consiste numa retomada do antecedente elíptico no SN. Convém 

lembrar que é realizada apenas por pronomes demonstrativos e opera sempre a retomada a um 

item ou bloco de informação oculto no SN. No item 6.3.3.2.4 discutiu-se essa modalidade 

anafórica através dos exemplos (95), (96) e (97). Aqui se retoma o (97) e acrescenta-se o 

(257): 

 

(97) (XIV CB 42377-42384:744) Pouco foi que o governador António de Sousa, sem eu lhe 

dar ocasião alguma, me descompusesse, e com tão graves injúrias como se deixam bem ver da 

primeira palavra, com que lhe deu princípio, dizendo que cria melhor em Deus que eu. E pouco foi 

também que, por relação DAQUELES com cuja mão escrevia, se divulgassem por essa corte cousas 

que jamais me passaram pelo pensamento, fazendo-me réu onde devera ser autor, e antecipando a 

queixa que eu não quis fazer, por me parecer mais conforme a minha profissão perdoar as injúrias, 

que queixar-me delas. 

 

(257) (XIV CB 4343-4351:77) Com as almas dos Portugueses se não trabalha menos que com 

a dos índios, e dá Deus tal força de espírito aos missionários nesta parte que afirmo a V. M. que, com 

ter corrido tanto mundo e ouvido tantos homens grandes dele, nunca ouvi sermões que me parecessem 

verdadeiramente apostólicos senão no Maranhão. 

           Como os corações são tão obstinados e envelhecidos nos vícios, parece que concorre Deus com 

maior eficácia, ou para sua emenda, ou para sua condenação. Houve homem destes disse que o Diabo 

trouxera estes padres da Companhia ao Maranhão para os divertir de outras partes; porque, se 

semelhantes sermões se fizeram em Inglaterra, haviam de conconverter AQUELES hereges. 
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Em (97), “daqueles”, tomando-se o contexto, faz remissão à informação 

compartilhada, compreende os caluniadores, os injuriosos que se levantavam contra Vieira, no 

caso, conforme se tentou mostrar quando da interpretação tecida para tal excerto, no item 

6.3.3.2.4. Em (257) “aqueles hereges” faz referência aos ingleses anglicanos, dissidentes do 

catolicismo por força da atitude de rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica, que, 

conforme postula a história, foi o fundador da igreja anglicana, arrastando consigo boa parte 

do clero católico da Inglaterra, que, dessa forma, não reconhece nem se subordina à 

autoridade papal. Pode-se observar nos dois excertos em questão que os pronomes 

demonstrativos responsáveis pela retomada do antecedente elíptico, sintaticamente, são 

núcleo do SN em (97) e determinante em (257). 

 

7.1.3.7 Sistematização dos usos anafóricos dos demonstrativos no PA e no PCl 

 

Voltando a atenção ao uso endofórico, identificam-se 1.492 ocorrências de pronomes 

demonstrativos distribuídas por quatro tipos de anáforas mais recorrentes no corpus – fiel, 

infiel, por nomeação e por elipse. Para o PA contabilizam-se 966 registros e para o PCl, 526, 

como se pode observar na tabela que segue: 
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Total 

 

 T1 T2 T3  T1 T2 T3  
         

Anáfora fiel 
105 

7% 
43 

2,9% 
23 

1,5% 

171 

11,4% 
62 

4,1% 
22 

1,4% 
07 

0,4% 

91 

6% 

 

Anáfora infiel 
245 

16,4% 

73 

5% 

173 

11,6% 

491 

33% 
185 

12,4% 
53 

3,5% 
56 

3,7% 

294 

19,7 

 

Anáfora 

por nomeação 

148 

10% 

13 

0,9% 

92 

6,1% 

253 

17% 

 

21 
1,4% 

07 
0,4% 

28 
1,8% 

56 

3,7% 

 

Anáfora 

por elipse 

31 

2% 

09 

0,6% 

11 

0,7% 

51 

3,4% 

 

49 
3,2% 

16 
1% 

20 
1,3% 

85 

5,7% 

 

 
529 

35,5% 
138 

9,3% 
299 

20% 

 

 
317 

21,3% 
98 

6,5% 
111 

7,4% 

 

 

Subtotal 966 526 
  

Total de ocorrências 1492 

                    Tabela 18: Distribuição dos demonstrativos por tipificação anafórica no PA e no PCl 
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 Os dados reunidos na Tabela 18, acima, evidenciam a distribuição por forma para o 

PA e para o PCl. Numa comparação com a Tabela 17, é possível verificar a predominância 

endofórica na totalidade do corpus. Tomados individualmente, num confronto das duas 

tabelas, a maior ocorrência é a endofórica com pronomes demonstrativos no PA, com 966 

ocorrências, enquanto no PCl prevalece com 631 ocorrências maior valoração dêitica. Isso se 

justifica pelo gênero textual, que no PA é predominantemente literário-religioso, o que 

favorece a endófora, devido às constantes operações de referenciação às quais se recorre a 

todo instante nos textos selecionados.  

Atendo-se exclusivamente à Tabela 18, constata-se que, no todo – abarcando-se as 

formas pronominais demonstrativas do T1, T2 e T3 –, há maior frequência da anáfora infiel 

nos textos do PA, com 491 ocorrências (33%), seguida da anáfora por nomeação, com 253 

registros (17%), da anáfora fiel, com 171 (11,4%), e, por fim, da anáfora por elipse, com 51 

registros (3,4%). No que tange à tipificação anafórica no PCl, nessa mesma linha de análise, 

há também, o registro mais expressivo da anáfora infiel, com 294 ocorrências (19,7%), em 

segundo lugar vem a anáfora fiel com 91 registros (6%), depois vem a anáfora por elipse, com 

85 ocorrências (5,7%) e, por fim, a anáfora por nomeação, com um quantitativo de 56 

ocorrências, num percentual de 3,7%. 

Ressalte-se que, das formas aqui apresentadas como cristalizadas, “por esto” e “por 

esso” se mostraram mais expressivas no corpus, com uma carga anafórica significativa, pois 

“por isso” estabelece conexão no texto, operando ambas por inferência. Convém lembrar 

também que 47% das ocorrências das formas demonstrativas ditas cristalizadas no PA se deu 

com “por esso”, enquanto que para o PCl 63,1% centraram-se em “por isso”. 

 É importante destacar também que as anáforas fiéis e infiéis, assim como nos estudos 

de Marine (2009, p. 179), só se realizam pelas formas variáveis, ocorrendo em função 

adjetiva, enquanto determinantes, tanto no PA quanto no PCl. As formas mais expressivas, 

nesses períodos, são as de T1 (este e variantes), com 529 ocorrências (35,5%%) no PA e 317 

(21,3%) no PCl. A segunda forma mais recorrente em ambos os períodos foi a de T3 (aquele e 

variante), com 299 (20%) e 111 (7,4%), respectivamente, para o PA e o PCl. As formas de T3 

logram a última posição, com 138 (9,3%) para a fase arcaica do português e 98 (6,5%) para a 

segunda. 

As formas de T1 foram mais usuais em anáforas infiéis no PA e no PCl, com 245 

ocorrências (16,4%) e 185 registros (12,4%), respectivamente. Da mesma maneira anafórica 

comportaram-se as formas pronominais do T2 e T3, a saber: no PA, as do T2 contaram 73 
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registros (5%) e as do T3, 173 (%); no PCl, as do T2 registraram 53 ocorrências (3,5%) e as 

do T3, 56 (3,7%). 

O gráfico a seguir apresenta uma síntese dos percentuais identificados no corpus no 

plano da tipificação anafórica. 

 

 

           Gráfico 6: Tipificação anafórica dos demonstrativos no PA e no PCl 

 

7.1.4 Os demonstrativos enquanto verificadores de identidade 

 

Uma das principais propriedades semânticas dos demonstrativos consiste no 

funcionamento desses itens como operadores de verificação, avaliando e validando uma 

determinada informação no texto, conforme Castilho (2010, p. 129). Das três vias de 

verificação postuladas por Castilho – por identidade, semelhança e alteridade –, a mais 

frequente no corpus e que se processa através do uso das formas variáveis dos demonstrativos 

consiste na verificação de identidade. Tal tipo de verificação, na realidade, consiste nas 

mesmas propriedades aferidas pelos pronomes nas anáforas fiel e infiel. No item 6.3.4.2, 

arrolaram-se alguns exemplos, dos quais se retomam aqui os (111), (112), (116) e alocam-se 

mais dois, o (258) e o (259): 
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(111) (XIII FR 22-23:01) ESTE FORO que é scripto [...]e mandamos que ESTE FORO [...]. 

 
(112) (XIV DSG 6006-6007:263) E depois que as CARTAS | forõ abertas afirmou e dise que | 

elle com todos os outros que huu | tempo forõ bautizados daquelle | tempo na festa de pascoa . achey 

| escriptos NAQUELLAS EPISTOLLAS | deleteras d’ouro [...]. 

  
(116) (XIV DSG 8994-8997:158) Fiz por três vezes requerimento ao dito Gaspar Cardoso não 

intrometesse no que lhe não tocava, e era PRÓPRIO DESSA profissão, e para que V. M. nos 

mandara; mostrei-lhe, diante dos padres e de oito ou dez soldados que levava consigo, a ordem de V. 

M. e a do capitão-mor, [...]. 

 

(258) (XIII FR 521-525:12) Todo juyzo que for dado e fijdo sequer ou outro contra alguẽ, quer 

seya demandador quer deffendedor, subre algũa demãda, mandamos que assy ualla contra seus 

erdeyros ou contra outros que uenham en seu logar enaquella demanda, como ualha contra aquel que 

foy dado. E ESTO mesmo mandamos dos erdeyros ou dos outros que entrã en logar daquel porque 

foy dado o juyzo.  

 

 (259) (XIV DSG 23-25:43) De nounosso preposto no moesteiro . no | mõte aque chamam 

sorachis . como | reuolueo apedra :. // :. // | xx . Como ESTE nõnosso . restituiu . e deu sãã . 

aalanpada quebrada 

 

7.1.5 O papel dos demonstrativos como elementos de inserção, de continuidade e de 

encerramento de tópico 

 

Conforme postula Castilho (2010), os pronomes demonstrativos servem ao 

desenvolvimento de três estratégias discursivas: inserção, continuidade e encerramento do 

tópico discursivo. Verificaram-se no corpus que os demonstrativos executam maior 

frequência na condição de continuadores do tópico discursivo, numa margem percentual de 

64% das ocorrências, papel executado, sobretudo, por pronomes demonstrativos do T1 (este e 

variantes) e do T3 (aquele e variantes) para o PA e do T1 e T2 (esse e variantes) para o PCl. 

Como introdutores de tópicos, as formas invariáveis de T1 e T2 são mais produtivas tanto no 

PA quanto no PCl, perfazendo 15% para o primeiro e 13% para o segundo, respectivamente. 

Como encerramento de tópico, as formas invariáveis de T1 e T3 registraram juntas 5% e 3% 

foram registrados para as formas de T2 nessa função, portanto a menos produtiva.  

A seguir elencam-se alguns excertos para cada uma das três estratégias discursivas em 

questão. 



327 

 

(a) inserção do tópico discursivo – consiste em inserir um tópico, ou um tema, como 

se verifica em (260): 

 

(260) (XIV FS 260-262:09) ESTA egua que veedes é donzela e é nossa filha, mais huus 

homens maaos tornarom-na em esta animalha, assi como vees. Porem te rogamos que rogues 

a nostro senhor que a torne tal como ante era [...]. 

 

(b) continuidade do tópico discursivo – atua diretamente na progressão textual, 

retomando e encadeando informações, como se observa em (261): 

 

(261) (XIV DSG 191-195:07) [...]Mais o frade que o atendia nõ entendeu esto e houve 

porem de ficar no moesteiro com todos aqueles que hi eram. Mais se muytos fossem os que 

veessem, pera entrar com eles em aquel logar pera servir Deus, ESTE frade de que vos 

falamos todolos achegava com gram lediça que havia e fazia com eles hua cela no dia. 

 

O excerto (261) mostra a estratégia para se assegurar a continuidade tópica: a 

utilização do demonstrativo de T1 + substantivo, enquanto recurso para alinhar/conectar 

informações no texto, assegurando-lhe a continuidade tópica e discursiva, como com a 

retomada do tópico “o frade” por “este frade”. 

 

(c) encerramento do tópico discursivo – consiste no encerramento de um tópico, de um 

tema ou assunto, com o demonstrativo sempre ocupando, no enunciado, a parte final do 

enunciado, como se percebe em (262) e (263). 

 

(262) (XIV FS 1985-1986:64) E disse-nos que toda vez que havia de çear, viinha-lhi teer hua 

loba companha. E jamais nunca errava DESTO. 

 

(263) (XVII CM 6891-6892:121) A tudo responderam todos conformemente que sim; e só um 

principal, chamado Piyé, o mais entendido de todos, disse que não queria prometer AQUILO. 

 

Para finalizar todo este capítulo dedicado à interpretação analítica dos dados, há que se 

retomar, apenas a título de síntese, através de uma escala substitutiva, as formas variáveis e 

invariáveis dos pronomes demonstrativos, veiculadas ao longo dos cinco textos que compõem 

o corpus desta pesquisa. A escala, projetada sob a forma de um quadro panorâmico, apresenta 
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os demonstrativos no âmbito dos séculos XIII, XIV e XVII e serve como meio de registro do 

levantamento do inventário desses itens pronominais, para se ter uma melhor noção também 

das formas gráficas desses no PA e no PCl, como se pode vislumbrar no Quadro 18, que 

segue, apresentando ainda os percentuais relativos a cada forma tomando-as em relação ao 

texto no qual foram encontradas. 

 

REF. FORMAS 

XIII XIV XVII 

FR FS DSG CB CM 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1
ª.

  
P

E
S

S
O

A
 

F
O

R
M

A
S

 S
IM

P
L

E
S

  
(M

A
S

C
.)

 

este 33 3,5% 216 9,8% 227 11% 164 16,8% 278 14% 

estes 18 1,9% 58 2,6 37 1,6% 39 3,9% 122 6,1% 

deste 07 0,7% 40 1,8% 89 3,75% 62 6,2% 117 5,9% 

destes 03 0,3% 09 0,4% 20 0,85% 17 1,7% 45 2,3% 

ẽeste 01 0,1% - - - - - - - - 

em este - - 39 1,7% 47 2% - - - - 

em estes - - 03 0,13% 02 0,08% - - - - 

eneste 13 1,4% - - - - - - - - 

enestes 02 0,2% - - - - - - - - 

neestes 01 0,1% - - - - - - - - 

neste 01 0,1% - - 03 0,12% 69 6,9% 105 5,3% 

nestes - - - - - - 11 1,1% 16 0,8% 

a aqueste - - 03 0,13% - - - - - - 

F
O

R
M

A
S

 R
E

F
O

R
Ç

A
D

A
S

 

(M
A

S
C

) 

a aquestes - - 03 0,13% - - - - - - 

aaqueste - - - - 03 0,12% - - - - 

aqueste 01 0,1% 76 3,2% 74 3,1%     

aquestes - - - - 04 0,17%     

daqueste - - 13 0,6% 22 0,9% - - - - 

daquestes - - 02 0,09% 04 0,17%     

de aqueste - - - - 02 0,08%     

em aqueste - - 03 0,13% - - - - - - 

naqueste - - 03 0,13% 02 0,08% - - - - 

naquestes - - - - 02 0,08% - - - - 

           

1
ª.

  
P

E
S

S
O

A
 

F
O

R
M

A
S

 S
IM

P
L

E
S

 (
F

E
M

IN
IN

O
) 

esta 35 4% 75 3,1% 108 4,8% 175 17,5% 322 16% 

estas 21 2,3% 92 4% 46 1,9% 44 4,4% 128 6,19% 

desta 09 0,9% 13 0,6% 35 1,5% 61 6,1% 143 7% 

destas 23 2,9% 08 0,3% 06 0,25% 09 0,9% 60 3,1% 

enesta 11 1,4% - - - - - - - - 

enestas 03 0,3% - - - - - - - - 

em esta - - - - 24  1% - - - - 

em esta - - 28 1,2% - - - - - - 

em estas - - - - 01 0,04% - - - - 

em estas - - 05 0,22% - - - - - - 

nesta - - - - - - 88 8,7% 128 6,19% 

nestas - - - - - - 04 0,4% 38 2% 
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aquesta - - 15 0,7% 19 0,8% - - - - 

F
. 

R
E

F
. 

aquestas - - 03 0,13% 04 0,17% - - - - 

daquesta - - 04 0,18% 02 0,08% - - - - 

naquesta - - 06 0,3% 12  0,5% - - - - 

           

  esto 53 5,8% 310 14% 178  7,5% - - - - 

isto 70 7,7% 15 0,7 04 0,17% 48 4,8% 114 5,8% 

ysto 01 0,1% - - - - - - - - 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 1
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
M

A
S

 S
IM

P
L

E
S

 edesto - - - - 04 0,17% - - - - 

desto 04 0,4% 22 1% 11 0,5% - - - - 

disto - - - - - - 04 0,4% 09 0,4% 

em esto - - 04 0,2% 03 0,12% - - - - 

enesto 01 0,1% - - - - - - - - 

nisto - - - - - - 03 0,3% 10 0,51% 

aquesto 02 0,2% 20 0,9% 17 0,71% - - - - 

F
.R

 em aquesto - - - - 01 0,04% - - - - 

           

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
. 

S
IM

. 
(M

A
S

C
.)

 

esse 03 0,3% 23 1,04% 08 0,45% 06 0,6% 17 0,81% 

esses - - 05 0,22% - - 01 0,1% 15 0,75% 

desse - - 01 0,04% 05 0,2% 12 1,2% 28 1,5% 

desses - - - - - - 01 0,1% - - 

em esse - - 02 0,09% 01 0,04% - - - - 

nesse - - - - - - 04 0,4% 09 0,4% 

nesses - - - - - - - - 01 0,05% 

           

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
. 

S
IM

. 
(F

E
M

.)
 

essa 10 1% 07 0,3 03 0,12% 11 1,1% 10 0,51% 

essas 01 0,1% 02 0,09% - - - - 06 0,3% 

dessa - - 03 0,13% 01 0,04% 08 0,8% 12 0,6% 

dessas - - 04 0,18% - - - - 01 0,05% 

em essa - - 07 0,3% - - - - - - 

nessa - - - - - - 11 1,1% 05 0,25% 

nessas - - - - - - - - 02 0,1% 

           

2
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
. 

N
E

U
T

. 

esso 05 0,5% 39 1,7% 18 0,75% - - - - 

ysso 01 0,1% - - 01 0,04% - - - - 

isso 01 0,1% - - 10 0,4% 29 2,9% 33 1,7% 

disso - - - - - - 01 0,1% 06 0,3% 

nisso - - - - - - 02 0,2% 05 0,25% 

           

3
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
M

A
S

 

R
E

F
O

R
Ç

A
D

A
S

 

(M
A

S
C

.)
 

aaquel 58 6,6% - - 24 1% - - - - 

aaquelle 01 0,1% - - 21 0,88% - - - - 

aquel 214 23,4% 219 9,82 % 151 7% - - - - 

a aquel - - 52 2,3% - - - - - - 

aaqueles 01 0,1% - - 12 0,5% - - - - 

aaquelles 01 0,1% - - - - - - - - 

aaquelhes 01 0,1% - - - - - - - - 

aquelhes 07 0,7% - - - - - - - - 
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aquelle 01 0,1% - - 117 5,17% - - - - 

aquelles 38 4,2% - - 181 8,7% - - - - 

a aquele - - 08 0,3% - - - - - - 

a aqueles - - 25 1,1% - - - - - - 

aquele 01 0,1% 65 3% 17 0,71% 30 2,9% 34 1,8% 

aqueles 04 0,4% 144 6,5% 71 2,9% 06 0,6% 25 1,25% 

daquel 59 6,5% 56 2,5% 67 2,8% - - - - 

daquell 01 0,1% - - - - - - - - 

3
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
M

A
S

 R
E

F
O

R
Ç

A
D

A
S

 (
M

A
S

C
U

L
IN

O
) 

de aquelle - - - - 02 0,08% - - - - 

de aquelles   - - - - 01 0,04% - - - - 

daquelle 02 0,2% - - 39 1,65% - - - - 

daquelles 16 1,7% - - 65 2,7% - - - - 

daquelhes 02 0,2% - - - - - - - - 

daquele 01 0,1% 18 0,8% 07 0,3% 15 1,5% 17 0,9% 

daqueles 03 0,3% 44 2% 07  0,3% 05 0,5% 05 0,25% 

em aquel - - 29 1,3% 15 0,7% - - - - 

em aquele - - 02 0,09% - - - - - - 

em aqueles - - 02 0,09% - - - - - - 

em aquelle - - - - 04 0,17% - - - - 

em aquelles - - - - 03 0,12% - - - - 

ennaquel 01 0,1% - - - - - - - - 

enaquel 09 0,9% - - - - - - - - 

enaquelle 01 0,1% - - - - - - - - 

enaqueles 01 0,1% - - - - - - - - 

naquel 02 0,2% 31 1,4% 55 2,4% - - - - 

naquelles 01 0,1% - - 05 0,2% - - - - 

naquele - - - - 01 0,04% 10 0,9% 27 1,4% 

naqueles - - 02 0,09% 05 0,2% 05 0,5% 03 0,14% 

           

3
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
M

A
S

 R
E

F
O

R
Ç

A
D

A
S

 (
F

E
M

IN
IN

O
) 

a aquela - - 16 0,72% - - - - - - 

a aquelas - - 01 0,04% - - - - - - 

aaquelha 01 0,1% - - - - - - - - 

aaquella 03 0,3% - - - - - - - - 

aaquela - - - - 05 0,2% - - - - 

aquelha 07 0,7% - - - - - - - - 

aquelhas 02 0,2% - - - - - - - - 

aquella 40 4,4% - - 92 4% - - - - 

aquellas 09 0,9% - - 87 3,7% - - - - 

aquela - - 89 4% 32 1,3% 19 1,9% 28 1,5% 

aquelas 01 0,1% 64 3% 46 1,9% 10 0,9% 13 0,7% 

daquelha 04 0,4% - - - - - - - - 

daquelhas 02 0,2% - - - - - - - - 

daquella 13 1,3% - - 41 1,7% - - - - 

daquellas 04 0,4% - - 13  0,55% - - - - 

daquela - - 33 1,5% 06 0,25% 12 1,2% 24 1,3% 

daquelas - - 19 0,8% 03 0,12% 02 0,2% 10 0,51% 

em aquella - - - - 05 0,2% - - - - 
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em aquela - - 22 1% 05 0,2% - - - - 

enaquella 07 0,7% - - - - - - - - 

enaquellas 01 0,1% - - - - - - - - 

naquelha 01 0,1% - - - - - - - - 

naquella 01 0,1% - - 26 1,1% - - - - 

naquela - - 20 0,9% 24 1% 13 1,3% 15 0,75% 

naquelas - - 03 0,13% 02 0,08% - - 03 0,14% 

           

3
ª.

 P
E

S
S

O
A

 

F
O

R
M

A
S

 R
E

F
O

R
Ç

A
D

A
S

 (
N

E
U

T
R

O
) 

aquelho 08 0,8% - - - - - - - - 

aquello 21 2,4% - - 35 1,5% - - - - 

aquelo - - 35 1,6% 12 0,5% - - - - 

aquilho 06 0,6 - - - - - - - - 

aquillo 12 1,4% - - - - - - - - 

aquilo 01 0,1% 01 0,04% - - 01 0,1% 04 0,2% 

daquelho 01 0,1% - - - - - - - - 

daquello 03 0,3% - - 08 0,45% - - - - 

daquelo - - 12 0,5% 04 0,17% - - - - 

daquilho 02 0,2% - - - - - - - - 

daquillo 03 0,3% - - - - - - - - 

enaquello 02 0,2% - - - - - - - - 

enaquelho 02 0,2% - - - - - - - - 

em aquilo - - 01 0,04% - - - - - - 

           

  TOTAL 917 100% 2194 100% 2376 100% 1012 100% 1993 100% 
             

Total por período PORTUGUÊS ARCAICO          5487 PORT. CLÁSSICO      3005 
  

Total Geral de ocorrências 8.492 

Quadro 18:  Formas de demonstrativos  encontradas no corpus e que integram a base de dados das análises. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo analisou 8.492 ocorrências de pronomes demonstrativos relativos às 

1ª, 2ª e 3ª pessoas do discurso, respectivamente “este”,  “esse” e “aquele” e suas variantes. 

Desse quantitativo, 7.259 ocorrências correspondem às formas demonstrativas variáveis e 

1.233 às invariáveis. Todos os registros foram tomados para compor a amostra de dados do 

PA e do PCl. Como se pode constatar, o uso das formas variáveis é maior, respondendo por 

84,3% do quantitativo, restando 15,7% às formas pronominais invariáveis. Os dados foram 

extraídos do FR, FS e DSG para o PA e das CB e das CM para o PCl, que compuseram o 

corpus do trabalho. 

 Procurou-se, ao longo da pesquisa, quantificar os demonstrativos identificados no 

corpus: por formas variáveis e invariáveis; por número (singular e plural); por constituição 

simples e reforçada; por número (singular e plural); por gênero (masculino, feminino e 

neutro); por posição sintática nuclear [função substantiva (núcleo no sintagma nominal)] e 

marginal [função adjetiva (determinante no sintagma nominal)]; por valoração dêitica – dêixis 

espacial, temporal, textual e de memória; por valor endofórico (anáfora e catáfora) e 

exofórico, com foco nas anáforas fiel, infiel, por nomeação e por elipse.  

 Nesse sentido, analisaram-se a utilização e o funcionamento dos pronomes 

demonstrativos em textos do PA e do PCl, observando-se os aspectos formais e funcionais 

desses itens, nessas duas fases da língua portuguesa. Procurou-se verificar ainda o sistema 

pronominal dos demonstrativos, se binário ou ternário, na amostragem selecionada, 

avaliando-se, por fim, o comportamento e a produtividade do inventário das formas variáveis 

e invariáveis, levando-se em conta as propriedades dêitica e fórica de que são dotados esses 

itens. Contemplaram-se também alguns dos aspectos semânticos e discursivos dos referidos 

pronomes, na perspectiva de Castilho (2010), procurando-se abarcar seu funcionamento 

enquanto verificador de identidade e sua atuação na inserção, continuidade e encerramento do 

tópico discursivo. 

Quanto à quantificação e caracterização das formas de registro ortográfico dos 

pronomes demonstrativos, foi constituído um quadro geral constando de todas as ocorrências 

encontradas, seguidas de seus respectivos percentuais. As formas do tipo 1 (T1) – “este” e 

variantes – e as do tipo 3 (T3) se mostraram as mais produtivas, com 57% para a primeira e 

38,3% para a segunda. As formas do tipo 2 (T2), “esse” e variantes figurou em último lugar, 

totalizando percentual de 4,7%.  



333 

 

A oposição T1 e T3 ao longo de todo o corpus sempre foi marcada com percentuais 

significativos, numa evidência de que esses dois tipos ocupam posições distintas no campo do 

sistema pronominal demonstrativo, com a prevalência absoluta do grupo T3 na 

posição/função de 3ª. pessoa. Entre T1 e T2, apesar de para o primeiro terem sido registradas 

frequências maiores de uso, há a existência de uma variação no uso de ambas as formas ao 

longo do corpus. Dessa maneira, a posição de 1ª e de 2ª pessoas ora pode ser ocupada por este 

ora por esse. No entanto, tal variação não pode ser vista como algo estável, pois não se 

consegue precisar a situação ou contexto em que, definidamente, as formas demonstrativas 

“este” /“esse” e suas variantes serão utilizadas, se na função de 1ª ou na de 2ª pessoa.  

A análise da frequência das formas demonstrativas cristalizadas evidenciou maior 

expressividade de “por esso” no PA, com 47%, e de “por isso”, com 63,1% no PCl. Quanto às 

formas simples e reforçadas, no PA predominam as reforçadas, com índice de 54,5%, e no 

PCl, as simples, com 88,7%, fator que se deve em geral ao desaparecimento das formas 

reforçadas do T1 no PCl e da diminuição no uso das formas reforçadas do T3 nesse período. 

No PCl, o percentual dos demonstrativos por forma reforçada alcança apenas 11,3% de 

ocorrências. No que diz respeito aos registros dessas formas pronominais no singular e no 

plural, notou-se a predominância em ambos os períodos de usos de demonstrativos no 

singular, com 49,5%  no PA e 27,7%  no PCl. O uso maior das formas no singular se justifica 

no fato dos textos do PA e do PCl, sobretudo os de fundo religioso, moral ou teológico, 

seguirem o modelo ou a tendência adotada pelos textos religiosos latinos que utilizavam, em 

sua maioria, formas pronominais demonstrativas no singular. Isso também ocorria nos textos 

jurídicos latinos, o que se conservou, por tradição, portanto, nos textos do FR.   

A observação do fator gênero (masc., fem., neutro) mostrou-se interessante com 

predominância das formas masculinas de T1, T2 e T3 na fase arcaica do português, com 

56,9% para a masculina, 25,5% para a feminina e 17,6% para a neutra; enquanto que na fase 

clássica, o índice para a feminina supera o da masculina, registrando percentual de 47,2% 

(fem.) sobre 43,95% (masc.). Nos textos latinos religiosos e jurídicos tradicionalmente há 

maior uso das formas demonstrativas masculinas. As análises dos textos selecionados do PA e 

do PCl foram importantes nessa perspectiva, pois evidenciaram mudança significativa no uso 

das referidas formas. Enquanto nos séculos XIII e XIV, período arcaico da língua, 

prevaleciam as formas masculinas, como se notou através dos textos do corpus, no século 

XVII, já no período clássico do português, tem-se o oposto com o predomínio das formas 

demonstrativa femininas, notadamente nas CB e nas CM escritas por um religioso e que muito 

transpiram e veiculam aspectos teológicos, religiosos e moralísticos. 
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Na análise da distribuição e do comportamento funcional dos demonstrativos no SN, a 

posição sintática mais expressiva registrada foi a de determinante. Dessa forma, na posição 

marginal em relação ao núcleo do SN, função adjetiva, registraram-se 3.313 (39%) 

ocorrências no PA e 2.512 (29,5%) no PCl. Para a posição nuclear, 2.174 (25,6%) ocorrências 

foram computadas para o PA e 493 (5,9%) para o PCl. Interessa pontuar que, no caso das 

formas de T1, a posição determinativa foi predominante no PA e no PCl, com 26,3% e 39%, 

respectivamente. Quanto às formas de T2, observou-se uma inversão: no PA, predominam em 

posição nuclear (1,6%) e no PCl na função determinativa (2,7%). Para as formas T3, nas fases 

arcaica e clássica a situação é a mesma, com frequência maior desse tipo pronominal na 

função determinativa, com 1900 ocorrências (58,5%) para a primeira e 285 (8,8%) para a 

segunda. 

Quanto à sistematização dêitica, a dêixis espacial foi mais frequente no PA, com 

registro de 23% das ocorrências, e no PCl predominou a dêixis de memória, com 14,4%. 

Segundo a análise dos dados, o tipo dêitico menos produtivo em ambos os períodos foi o da 

dêixis textual, com 4% para o PA e 5,3% para o PCl. No plano endofórico, a anáfora infiel 

predomina com 33% no PA e 19,7% no PCl. O tipo de anáfora menos produtivo foi “por 

elipse”, com 3% no PA e 5,7% no PCl. De maneira geral, o valor endofórico prevaleceu no 

corpus com 1492 (17,5%) registros versus 1.451 (17%) ocorrências computadas para o valor 

dêitico, segundo totalização do levantamento de dados. A diferenciação entre ambos se 

mostrou mínima. 

Tendo-se avaliado o comportamento e a produtividade de todo o inventário das formas 

variáveis e invariáveis dos demonstrativos no corpus sob análise, levando em consideração as 

propriedades dêiticas e fóricas de que tais itens são dotados, comprovou-se a hipótese 

levantada, pelo menos no âmbito da amostra com que se trabalhou no presente trabalho, de 

que quanto ao modelo, se binário ou ternário, do sistema pronominal dos demonstrativos, 

predomina nos séculos XIII, XIV e XVII – reassevere-se que nos textos analisados –, o 

sistema binário [este/esse : aquele], embora o ternário [este, esse : aquele] também se veicule, 

mostrando-se ambos, portanto, em variação, numa continuidade do que já acontecia no Latim 

Vulgar e no Latim Tardio, prevalecendo-se a oposição da primeira pessoa – este/esse – em 

relação à terceira pessoa – aquele –, num esquema [este/esse : aquele], com frequência maior 

do uso de este alternando-se nas funções de primeira e segunda pessoa. Quanto à ideia de que 

a escolha de esse se deveria, principalmente, pelos aspectos dêiticos e fóricos que nessa forma 

pronominal demonstrativa seriam mais intensos e recorrentes do que em este, tal fato não se 

comprovou, pois pelo quantitativo e pela frequência de usos, como já dito, este foi mais 
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utilizado oscilando entre 1ª e 2ª pessoas, do que o cômputo geral das formas de esse. Isso se 

registrou em todos os textos que compõem o corpus, portanto ao longo dos séculos XIII, XIV 

e XVII. 

Comprovou-se que, no PA e no PC, os demonstrativos encerram dupla capacidade 

referencial – endofórica e exofórica –, sendo utilizados como elementos, sobretudo, 

endofóricos e com maior produtividade das relações anafóricas sobre as catafóricas. Por fim, 

faz-se necessário destacar que, em conformidade com todo o quadro reflexivo Koch e Elias 

(2007), Castilho (1993, 2006, 2010) e Neves (2000, 2006), os demonstrativos não devem ser 

tomados como uma classe isolada, de meros termos acessórios da oração, como preceitua a 

perspectiva gramatical, mas – por seu caráter funcional, pela propriedade referencial e fórica 

que detêm e desempenham no enunciado, no discurso – como elementos “determinantes” na 

continuidade textual, na progressão e manutenção tópica. Em síntese: os demonstrativos 

devem ser vistos como elementos importantes nos processos de estabelecimento e 

operacionalidade da coerência e da coesão textuais. 
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