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AS FUNÇÕES DO ITEM “JÁ” EM CARTAS BAIANAS: um caso de 

gramaticalização 

 

 

RESUMO 
 

 

No presente trabalho, investigamos se as funções do “já”, em cartas baianas, dos 
períodos de 1902 a 1962 e de1980 a 1993, se configuram como um fenômeno de 
gramaticalização. Compreendida como um tipo especial de mudança, a 
gramaticalização tem sido um dos assuntos tratados pela corrente funcional da 
linguagem, particularmente a chamada Gramática Funcional, da qual adotamos 
pressupostos básicos para a nossa pesquisa, que teve como objetivos específicos: 
identificar as funções assumidas pelo “já”, verificar as suas frequências nos dois 
períodos de tempo, levando em consideração a influência de fatores linguísticos 
como tempo verbale pessoa do sujeito; analisar se os usos indiciam avanço do 
processo de gramaticalização. Os resultados desta investigação revelam que o item 
“já” assume,tanto no primeiro período como no segundo, funções inovadoras, como 
a de operador argumentativo, que já era bastante recorrente no primeiro período, o 
que indicia que a mudança envolvendo o “já” não é um fato recente na língua 
portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Já; funções; gramaticalização; cartas baianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



THE FUNCTIONS OF THE ITEM "JÁ" IN LETTERS PRODUCED IN BAHIA: a case 
of grammaticalization 

 

 

ABSTRACT 
 

 

In the current study, we investigate if the functions of the item "já”, in letters produced 
in Bahia, in the period from 1902 to 1962 and from 1993 to 1980, are characterized 
as a phenomenon of grammaticalization. Grammaticalization can be understood as a 
special type of change and has been one of the issues addressed by the functional 
approach, particularly the so-called Functional Grammar, which we adopted for our 
basic assumptions, which had the following specific goals: identify the roles assumed 
by "já", verify their frequencies in the of two periods of time, taking into account the 
influence of linguistic aspects as tenseand the person's subject, analyze whether the 
uses indicate advance process of grammaticalization. The results of this investigation 
reveal that the item "já" assumes in both the first and second period, innovative 
function, such as argumentative conjoin, that was already widely applied in the first 
period, which indicates that the change involving the "já" is not a recent phenomenon 
in Portuguese language. 
 
KEYWORDS: Já; functions; grammaticalization; letters of Bahia.
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INTRODUÇÃO 
 

 

Compreender a natureza e o funcionamento da linguagem humana não é uma 

tarefa simples, uma vez que a mesma se manifesta de diferentes formas, motivada 

por múltiplos fatores, envolvendo falantes que pensam e se expressam de maneiras 

variadas. Com a língua também não é diferente, uma vez que ela está inteiramente 

a serviço da dinâmica social da qual fazem parte os indivíduos. Por conta disso, 

naturalmente, o sistema linguístico se encontra em processo constante de 

renovação.  

 Entender as renovações, as mudanças que se processam na língua também 

não é uma tarefa fácil, uma vez que ela é constituída por uma rede sistemática de 

complexidades. Isso, no entanto, tem sido a motivação básica de inúmeras 

investigações linguísticas que tentam explicar como as mudanças acontecem, em 

que momento da história elas surgem e quais são os fatores intervenientes nesse 

processo.  

Na língua portuguesa, dentre as inúmeras pesquisas já feitas sobre 

mudanças linguísticas, destacam-se aquelas que se voltam para a análise do 

comportamento multifuncional de advérbios, a exemplo das investigações 

empreendidas por Martelotta (1994) e Souza (2009), a respeito do item “já”. 

Originado do latim, o “já” era usado para expressar função temporal, significando, 

por exemplo, “neste momento”, “agora”, “dentro dum instante”, “imediatamente”, “em 

breve”, “até agora” e “logo”. No entanto, naquela época, o “já” não era só usado com 

essa função, mas também com o valor argumentativo, como é o caso do “já” com 

sentido de “por outro lado”.  

No período arcaico, século XIII ao século XVII, Souza (2009) observou que o 

item “já” desempenhava duas outras funções, além da de advérbio temporal: a de 

advérbio aspectual e a de advérbio anafórico, demonstrando que a sua expansão 

funcional refletia o fortalecimento das dimensões textual e interacional e o 

esvaziamento da dimensão temporal. Também não foi diferente no chamado 

português contemporâneo (séculos XVIII, XIX e XX), quando passou a assumir mais 

uma função: a de elemento com valor coordenativo, alterado, depois, para valor 

subordinativo. Essas funções já indicavam que a forma linguística em questão já 
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estaria, naqueles períodos, em pleno processo de gramaticalização, pois estava 

assumindo funções mais gramaticais e abstratas. 

A propósito, gramaticalização corresponde a um tipo de mudança 

compreendida como um processo através do qual itens ou construções lexicais, em 

determinados contextos, assumem funções gramaticais, e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais (HOPPER; 

TRAUGOTT, 2003). Para captar esse tipo de mudança, num quadro teórico como o 

da corrente funcionalista, é necessário considerar efetivamente a língua em uso, 

pois o pressuposto é que os itens linguísticos assumem seu significado e definem 

sua função a partir dos usos reais que os falantes fazem deles nas situações 

comunicativas. Nessa perspectiva, as formas linguísticas devem ser vistas como 

multifuncionais.  

Tendo em vista esse pressuposto, justificamos, então, a escolha de nosso 

objeto de pesquisa: o item “já” e seu comportamento multifuncional. Para proceder à 

investigação, escolhemos, como corpus, cartas produzidas por falantes baianos nos 

períodos de 1902 a 1962 e de 1980 a 1993, esperando que, nesses períodos, os 

falantes façam usos diferenciados do item “já”, e que esses usos revelem estágios 

diferenciados do processo de gramaticalização. Para alcançar nossa meta, 

estabelecemos os seguintes objetivos específicos: identificar as funções assumidas 

pelo “já”; verificar as suas frequências nos dois períodos de tempo; analisar essas 

frequências levando em consideração a influência de fatores linguísticos como 

tempo verbal e pessoa do sujeito; constatar se os usos indiciam avanço do processo 

de gramaticalização.  

Justificamos a relevância de nosso trabalho tendo em vista seus resultados, 

pois, com eles, evidenciamos que o item “já” tem sido usado com valores mais 

gramaticais, distanciando-se, assim, da sua função prototípica, a de advérbio 

temporal, como está posto tradicionalmente nas gramáticas de orientação normativa. 

Além disso, o trabalho visa ampliar os estudos descritivos do português brasileiro, 

em particular, aqueles que voltam a atenção para fenômenos de mudança.  

O resultado da pesquisa empreendida está organizado assim: no primeiro 

capítulo, expomos alguns pressupostos básicos da corrente funcionalista, dentre 

eles os que caracterizam o fenômeno da gramaticalização. No segundo, destacamos 

algumas questões que envolvem o tratamento dado ao advérbio em gramáticas de 

orientação normativa e descritiva, no intuito de mostrar que a classe em questão não 
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é homogênea e que o “já”, em particular, é um elemento multifuncional. No terceiro, 

descrevemos e analisamos os resultados de nossa investigação. Por fim, as 

conclusões, as referências e os apêndices encerram o trabalho. 
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CAPÍTULO I:DA CORRENTE FUNCIONALISTA À GRAMATICALIZAÇÃO  

 

 

1.1 Introdução 

 

 

 No intuito de esclarecer o quadro teórico em que nosso trabalho se insere, no 

presente capítulo, apresentamos alguns pressupostos básicos do funcionalismo, 

uma corrente linguística que concebe a linguagem numa perspectiva interacional, 

em que o estudo da estrutura linguística deve ter lugar no interior do sistema de 

usos da língua. Também expomos alguns fundamentos que caracterizam a 

gramaticalização(doravante GR), um tipo especial de mudança compreendida, 

basicamente, como um processo representativo da passagem, de uma determinada 

forma linguística, da categoria lexical para a gramatical, e da classe gramatical para 

mais gramatical ainda.  

 

 

1.2 O Funcionalismo Linguístico: alguns pressupostos 

 

 

Os estudos linguísticos, durante muito tempo, foram influenciados pela 

corrente estruturalista, que concebia a língua como um sistema fechado, destituída 

do contexto em que era empregada pelos falantes. Nessa corrente de estudo, temos 

a figura de Saussure como principal representante, responsável por instituir a 

Linguística como ciência, buscando definir e delimitar, de forma precisa, o seu 

objeto: a língua (parte social da linguagem). 

Com esse recorte, não era possível dar conta, efetivamente, da mudança 

linguística; afinal, mudança implica um processo histórico. Compreendê-la significa 

recorrer não à entidade abstrata, a língua, mas, sim, à entidade concreta, a fala, pois 

é nesta última que se observam as variações, as instabilidades, enfim, as 

mudanças. Para dar conta desse outro lado da moeda, entra em cena uma nova 

corrente - o funcionalismo linguístico.  

Falar em funcionalismo nos remete imediatamente à Escola Linguística de 

Praga (primeira grande escola do século XX), designação que, segundo Neves 
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(1997), se encontra atrelada a um grupo de estudiosos atuantes em data anterior a 

1930, que acreditavam ser a linguagem um instrumento de interação social. O 

interesse da corrente funcionalista vai além da estrutura gramatical, pois busca na 

situação comunicativa, que envolve interlocutores, seus propósitos e o contexto 

discursivo, a motivação para explicar os fatos da língua.  

Embora haja, nessa perspectiva funcional, muitas direções na explicação dos 

fatos, segundo Castilho (2012), há postulados que coincidem, diferenciando apenas 

na ênfase que dão a eles: (i) a língua é uma competência comunicativa; (ii) as 

estruturas linguísticas não são objetos autônomos; e (iii) a explicação linguística 

deve ser procurada nos usos linguísticos e numa percepção pancrônica da língua (p. 

22-24). 

A propósito da competência comunicativa, postulado (i), ela é definida como a 

capacidade que os falantes têm de selecionar e usar os itens linguísticos, de forma 

satisfatória, no processo comunicativo. Ou seja, ela é manifestada nos usos que os 

falantes fazem da língua, onde conteúdos informativos e sentimentos pessoais são 

comunicados. 

Quanto ao postulado (ii), abandona-se a ideia de autonomia das estruturas 

linguísticas, que, segundo Castilho, passam a ser descritas e interpretadas assim:  

 

(1) as estruturas são flexíveis e permeáveis às pressões do uso, 
combinando-se a estabilidade dos padrões morfossintáticos 
cristalizados com as estruturas emergentes, ainda não cristalizadas; 
(2) as estruturas não são totalmente arbitrárias; (3) as estruturas são 
dinâmicas e sujeitas a reelaborações constantes, através do 
processo de gramaticalização (2012, p. 23).  

 

Em relação ao postulado (iii), está evidente que a explicação para os usos e o 

funcionamento da língua deve ser pensada em função de motivações externas à 

estrutura linguística, devendo ser captada por meio de descrições sincrônicas 

combinadas com estudos de evolução histórica. 

Nessa perspectiva, a língua deixa de ser vista como uma estrutura autônoma, 

que se explica por si mesma, como pensavam os estruturalistas e passa a ser 

descrita e analisada a partir do contexto em que é produzida (CASTILHO, 2012). Na 

visão desse autor, trata-se uma de abordagem não monolítica (constituída de uma 

só dimensão), uma vez que ela agrega um conjunto de subteorias que se apoiam na 
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ideia de que as funções sociais e cognitivas são fundamentais na determinação das 

estruturas e dos sistemas organizadores da gramática de uma língua.  

A propósito, gramática não deve ser entendida como uma estrutura fechada, 

estática, visto que está sujeita às interferências do meio, à dinamicidade de que se 

constitui a sociedade e o próprio sujeito. É concebida como um fenômeno 

sociocultural, o que significa dizer que as estruturas e as regularidades são também 

motivadas pelo discurso.  

Desse modo, dominá-la requer do falante o conhecimento não só dos 

mecanismos de natureza sintáticamas também dos processos envolvidos na 

organização discursiva. Com essa concepção, a estrutura da língua passou a ser 

compreendida como resposta à necessidade discursiva. Assim, a construção 

linguística deixou de ser vista como um sistema autônomo, passando a ser 

considerada um elemento mais fluido e mutável, tendo como resultado a adaptação 

de formas que buscam adquirir suas funções e lugar no discurso (BYBEE; HOPPER, 

2001).  

Essa concepção de gramática deve ser entendida na sua relação com o 

contexto, onde ocorre a interação verbal, pois, segundo Dik (1989 apudNEVES, 

1997), é na interação que o falante escolhe e decide o que vai ou não usar de 

instrumentos linguísticos. Para ele, a interação verbal deve ser entendida como uma 

atividade cooperativa estruturada. Em termos mais precisos, é estruturada porque é 

governada por regras, normas e convenções; e cooperativa porque, no processo de 

interação, pelo menos dois participantes devem estar envolvidos. Logo as estruturas 

produzidas por eles devem ser caracterizadas não só como unidades que veiculam 

informaçõesmas também como elementos que refletem as situações de interação 

social.  

Como a gramática é dinâmica, maleável, ela está sujeita a reelaborações 

constantes, marcada, ao mesmo tempo, por dois aspectos: a regularização e a 

transformação. Hopper (1987) adota essa ideia ao criar a expressão gramática 

emergente, sugerindo que a estrutura ou regularidade da língua provém do discurso. 

Esse autor entende também que as formas linguísticas não se constituem como 

modelos fixos, pois são negociados no processo de interação face a face entre 

falante e ouvinte, refletindo não só as suas experiências passadas mas também 

suas avaliações sobre os momentos presentes e futuros.  
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 Ainda de acordo com ele, a expressão gramática emergente remete a um tipo 

de gramática não abstratamente formulada e representada e que se apoia numa 

maneira específica e concreta de manifestação linguística. Além do mais, essa 

noção não deve ser entendida como uma questão histórica, ligada à maneira pela 

qual as formas gramaticais chegaram à sua configuração atual, mas, sim, como um 

movimento contínuo, rumo à estrutura. Subjacente a essa definição, encontra-se 

uma visão de estrutura como algo temporário, provisório, sempre negociável no 

processo de interação. 

Nessa mesma perspectiva, Tavares (2012) explica que a gramática deve ser 

entendida como uma atividade realizada em tempo real, online, emergindo do 

contexto discursivo a que está ligada. Por um lado, na constituição do discurso, 

podemos observar a presença de estruturas regulares, o que revela a face mais 

habitual da gramática, ou seja, aquela em que as construções linguísticas estão 

sempre presentes na fala dos indivíduos. Por outro lado, a gramática pode também 

emergir de forma diferente, na medida em que vai sendo usada, pois se molda nas 

situações discursivas.   

Consequentemente, isso faz com que a gramática não seja estável, fechada e 

autocontida, mas caracterizada como um instrumento que está suscetível à 

mudança e que se encontra a serviço do uso que lhe é dado no dia a dia. Por essa 

razão, o estabelecimento de porções da língua como unidades estruturais sujeitas à 

rotinização e ao reconhecimento, se caracteriza como um processo que se encontra 

em movimento. Assim, as estruturas fixas hoje podem perder esse status amanhã, 

dada a natureza maleável da gramática. Nos termos de Tavares (2012, p. 35), “a 

gramática está sempre recebendo novos membros e se despedindo de antigos usos, 

agora abandonados".  

 É importante frisar que as estruturas linguísticas são adaptáveis e negociáveis 

no processo de interação entre indivíduos. Falantes e ouvintes, de acordo com 

Tavares (2012), por possuírem experiências distintas com a língua, devem empregar 

grande esforço no sentido de tentar entender o outro e se fazer entender. Por esse 

motivo, negociam e adaptam formas e funções, com o objetivo de obter êxito na 

troca verbal, o que leva ao surgimento de “novas estratégias para a constituição do 

discurso, que, se frequentemente repetidas, rotinizam-se, tornando-se parte da 

gramática da língua” (p. 35).  
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 Nesse quadro teórico, a mudança linguística tem ganhado destaque, em 

especial, a chamada gramaticalização, um fenômeno responsável pela constante 

renovação do sistema linguístico, como veremos a seguir. Trata-se de um fenômeno 

que confirma um dos pressupostos apresentados acima: a gramática de uma língua 

não é estática, mas, sim, dinâmica, que se adapta, constantemente, às 

necessidades comunicativas dos falantes. 

 

 

1.3Gramaticalização: do surgimento aos princípios e mecanismos norteadores 

 

 

Os primeiros estudos sobre gramaticalização surgiram no século X, na China, 

a partir de um escritor chamado ZhouBo-qi, da dinastia Yuan, que já falava na 

mudança de símbolos linguísticos plenos para signos linguísticos vazios. As 

pesquisas continuaram a se desenvolver no século XVII, com Tooke (na Inglaterra), 

que argumentava ser a língua concreta em seu estágio original, e que itens 

abstratos derivam de itens concretos.  

Nesse mesmo caminho, encontravam-se Condillac e Rousseau (na França), 

afirmando serem os vocábulos abstratos e as complexidades gramaticais originários 

de lexemas concretos. No século XVIII, vieram Franz Bopp, Schlegel, Humboldt e 

Gabelentz (na Alemanha) e Whitney (nos Estados Unidos), entre outros, que foram 

aprimorando progressivamente as percepções dos seus precursores, até chegar a 

Meillet (na França), no século XX (GONÇALVES et al., 2007). 

Foi através dos estudos de Meillet (1912), em seu trabalho denominado L’ 

évolutiondesformesgrammaticales, que a gramaticalização ganhou sua primeira 

definição: atribuição de um caráter gramatical a uma palavra anteriormente 

autônoma. Ele insistiu na ideia de continuum, termo bastante utilizado nos dias 

atuais, que expressa a transição de itens lexicais para auxiliares e outros morfemas 

com função gramatical. Ao se tornarem gramaticais, esses itens passam a 

apresentar significados vazios (GONÇALVES et al., 2007). 

Em sua acepção original, a gramaticalizaçãose instaura a partir do momento 

em que um elemento linguístico passa a adquirir propriedades de formas gramaticais 

e, se já possui estatuto gramatical, torna-se mais gramatical ainda. É essa também a 

concepção defendida por Hopper e Traugott (2003, p. 1), quando afirmam ser a GR 
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um tipo de mudança linguística em que itens lexicais e construções, em 

determinados contextos, passam a desempenhar funções gramaticais ou itens 

gramaticais desenvolvem novas funções gramaticais.  

Nessa definição, encontra-se enfatizada a diferença entre estatuto lexical ou 

categoria lexical plena (representada pelos nomes, verbos e adjetivos) e estatuto 

gramatical ou categoria vazia (representada pelas preposições, advérbios, auxiliares 

etc.) das formas linguísticas. Os elementos de primeira natureza apresentam maior 

liberdade de uso e movimentação dentro do contexto frasal, além de serem mais 

concretos, uma vez que seus referentes encontram-se no ambiente sócio-físico. Já 

os de segunda natureza assumem um posicionamento mais fixo, com restrições de 

uso e são mais abstratos, pois funcionam como elementos de ligação entre partes 

do texto (GONÇALVES et al., 2007). 

Martelotta, Votre e Cezario (1996) também distinguem categorias lexicais de 

gramaticais, expondo serem as primeiras constituídas de elementos que fazem 

referência a dados do universo biossocial, uma vez que designam ações, entidades 

e qualidades. Além do mais, apresentam um caráter objetivo, pois têm uma 

associação direta com fatos do mundo extralinguístico. Já as segundas, as 

gramaticais, são constituídas de elementos que têm a função de organizar, no 

discurso, os componentes do léxico, apresentando, por sua vez, um caráter mais 

subjetivo. 

O limite entre lexical e gramatical, no entanto, é muito difuso, o que leva 

alguns autores a estabelecer ferramentas que possibilitam aferir graus de 

gramaticalização de itens de uma língua. Aqui, expomos apenas a proposta de 

Hopper (1991 apud SOUZA, 2009), cujos princípios permitem identificar os primeiros 

estágios do processo de mudança. São eles: a especialização, a descategorização, 

a estratificação, a divergência e a persistência. 

A especialização se caracteriza pela redução do uso das formas linguísticas 

em um mesmo contexto ou domínio funcional, como é caso do elemento pertencente 

ao sistema pronominal da língua portuguesa, o “tu”, que, no decorrer do tempo, 

passou a ser usado com menor frequência, devido a sua substituição gradativa pela 

forma linguística “você”.  

 A descategorização está vinculada à perda, com o processo de 

gramaticalização,de propriedades sintáticas e morfológicas de um determinado item 

linguístico. É o que se pode observar no processo de mudança do item “já”,que, ao 
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perder a liberdade de movimentação sintática, passa a assumir um posicionamento 

mais fixo dentro da construção em que ele ocorre.  

 A estratificação está relacionada à convivência de formas linguísticas distintas 

num mesmo recorte espacial e temporal, como é o caso do “já” conjunção 

adversativa, que pode coexistir com outras formas linguísticas disponibilizadas para 

expressar também essa função, a exemplo das conjunções “mas”, “no entanto”, 

“entretanto”, dentre outras.  

A divergência, também interpretada por Hopper como um caso especial de 

estratificação, mas com diferenças significativas, prevê que um item gramatical e 

lexical, que serve de fonte para o surgimento de novos usos, pode conviver num 

mesmo recorte espacial e temporal. A atuação desse princípio é constatada no 

processo de mudança do “já”, uma vez que as funções assumidas por esse item, 

como a de advérbio aspectual, advérbio anafórico/catafórico e marcador de ênfase, 

podem coexistir num mesmo espaço de tempo com a função de advérbio temporal.  

Por fim, o princípio da persistência prediz que traços da forma-fonte podem 

ser preservados na forma gramaticalizada, assim como ocorre com o “já” marcador 

de contraexpectativa, que ainda preserva traços da temporalidade na sua 

constituição semântica. 

Esses princípios põem em destaque a concepção de gramática defendida por 

Hopper (1991 apud SOUZA, 2009): trata-se de um mecanismo sempre emergente, 

pois as formas linguísticas já existentes são constantemente sobrepostas por novas 

funções/valores/usos. E, nessas novas funções, podem ser verificados diferentes 

graus de gramaticalização. 

Um outro princípio, de caráter mais geral, bastante difundido nas explicações 

dadas ao fenômeno  da gramaticalização, é o de que a mudança é unidirecional. 

Sobre ele, Neves (1997, p. 121) afirma: “a unidirecionalidade da gramaticalização é 

tida como uma característica básica do processo, partindo-se do princípio de que 

uma mudança que se dá numa direção específica não pode ser revertida”. Por 

exemplo, itens lexicais, ao adquirirem estatuto gramatical, não retornam ao estágio 

anterior, ou seja, não se tornam lexicais novamente. 

No entanto não há consenso, por parte de alguns estudiosos, a respeito 

desse processo. A propósito, Gonçalves et al. (2007, p. 38) afirmam: “assumir uma 

definição para unidirecionalidade exige, antes, que se tome conhecimento da falta 

de consenso sobre o tema entre os pesquisadores que se dedicam ao estudo da 
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gramaticalização”. Apesar disso, muitos autores se apoiam na definição de 

unidirecionalidade como um fundamento diretor do fenômeno da gramaticalização.  

Entre eles, estão Hopper e Traugott (2003), que definem a unidirecionalidade 

a partir da relação entre dois estágios, A e B, sendo que o primeiro representa o 

ponto de partida para se chegar ao segundo, processo que não pode ser invertido. 

Esses mesmos autores também defendem a ideia de que esse tipo de mudança não 

se manifesta abruptamente, mas através de uma série de pequenas transições, 

chamadas de cline. 

 O cline ou continuum se refere à escala de mudança que uma forma 

linguística percorre (numa linha imaginária) ao se tornar mais gramatical. 

ParaHopper e Traugott (2003), essa escala tem implicações históricas e sincrônicas. 

No que diz respeito à primeira perspectiva, o cline se caracteriza como um caminho 

natural, segundo o qual as formas linguísticas se desenvolvem. Do ponto de vista 

sincrônico, pode ser pensado como um continuum, ou seja, uma organização de 

formas linguísticas distribuídas ao longo de uma linha imaginária, onde, numa 

extremidade, se situam as formas lexicais e, na outra, as formas compactadas e 

reduzidas, chamadas de gramaticais1. 

A unidirecionalidade também é usada para explicar processo de mudança de 

caráter cognitivo, como representado na escala de abstratizaçãoproposta por Heine 

et al (1991a apudGONÇALVES et al., 2007, p. 40): 

 

Pessoa > objeto > processo > espaço > tempo > qualidade  

 

Segundo esses autores, essa hierarquia e a unidirecionalidade indiciam que 

as mudanças são operadas da esquerda para a direita, no caso em específico, de 

                                                           
1Ainda no tocante à direção da mudança, alguns estudiosos admitem que o processo de GR parte do 
discurso rumo à morfossintaxe. Givón (1997 apud GONÇALVES et al., 2007) é um deles, ganhando 
destaque nos estudos sobre o fenômeno em questão, por introduzir o discurso como um parâmetro 
maior para se entender a estrutura linguística, em geral, e o desenvolvimento de estruturas e 
categorias gramaticais, em específico. Na sua definição de gramaticalização, o modo mais 
pragmático de comunicação abre caminho para um modo mais sintático, significando dizer que 
expressões linguísticas sintaticamente fracas são transformadas em expressões fortemente ligadas, 
em termos de sintaxe. Esse fato se observa na escala proposta por ele, quando defende a existência 
de um processo cíclico, que percorre o seguinte trajeto: discurso > sintaxe > morfologia > 
morfofonêmica > zero. Assim, com Givón, entra em cena o discurso, entendido como um modo não 
planejado de comunicação informal, e que pode favorecer a emergência de novos modelos 
gramaticais.   
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categorias cognitivas mais próximas do sujeito, ou seja, mais concretas, para 

categorias mais distantes do indivíduo, portanto, mais abstratas, caracterizando o 

chamado processo de abstratização. Esse mecanismo está atrelado à forma como 

os indivíduos compreendem e conceituam o mundo que os cerca. As coisas que 

estão mais próximas deles são menos abstratas do que as que estão mais distantes.  

Gonçalves et al. (2007) explicam que esse processo pode ser verificado no 

desenvolvimento de locativos que são originados de palavras vinculadas a partes do 

corpo, ou, ainda, a partes do corpo para identificar regiões geográficas, como, por 

exemplo, em “Costa Atlântica”. Nesse caso, o termo “costa” (mais concreto, porque 

se refere a uma parte do corpo) é usado para a constituição de uma expressão mais 

abstrata, que remete a um espaço físico específico. Assim, o vocábulo “costa”, com 

base na escala de abstratização proposta por Heine et al. (1991), desenvolve o 

trajeto: pessoa > espaço.  

Esse tipo de movimento pode ser resumido no princípio cognitivo de 

exploração de velhas formas para novas funções. A propósito disso, vejamos o que 

Heine et al. (1991 apud Gonçalves et al., 2007) dizem:  

 

Por meio desse princípio, conceitos concretos são empregados para 
entender, explicar ou descrever fenômenos menos concretos. Desse 
modo, entidades claramente delineadas e/ou claramente 
estruturadas são recrutadas para conceitualizar entidades menos 
claramente delineadas ou estruturadas, experiências não-físicas são 
entendidas em termos de experiências físicas, tempo em termos de 
espaço, causa em termos de tempo, ou relações abstratas em 
termos de processos cinéticos ou relações espaciais etc (p. 42).  

 

Contudo, para que se possa dar conta da origem e do desenvolvimento de 

categorias gramaticais, torna-se relevante a verificação das manipulações cognitiva 

(referente à transferência conceitual) e pragmática (referente ao contexto) 

envolvidas nesse processo.  

Essas manipulações têm grande parcela de responsabilidade pelo surgimento 

de novas classes gramaticais, estando associadas a dois importantes mecanismos 

que caracterizam a gramaticalização, que são: a metáfora ou extensão metafórica e 

a metonímia. O primeiro, que mais se destaca nos estudos sobre a GR, aproxima 

domínios cognitivos diferentes, mapeando o significado de uma forma linguística 

pertencente a um domínio semântico para o domínio de alguma forma isomórfica, 

elevando a expressividade da linguagem. Já o segundo diz respeito à 
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reinterpretação, induzida pelo contexto, de formas linguísticas (GONÇALVES et al., 

2007). 

No que se refere à metáfora ou extensão metafórica, ela é caracterizada 

como um mecanismo de natureza cognitiva, pois envolve a abstratização de 

significados, motivando, assim, as mudanças semânticas que ocorrem no processo 

de gramaticalização. Segundo Gonçalves et al. (2007, p. 42-43), os conceitos “de 

domínios lexicais são estendidos metaforicamente para mapear conceitos de 

domínios gramaticais ou mais gramaticais”. 

Para explicar esse tipo de mudança cognitiva, Gonçalves et al. (2007, p. 43) 

recorrem à palavra “tipo”, que ora apresenta valor mais concreto, ora mais abstrato, 

como nos casos abaixo: 

 

(1) Os pontos mais difficeis do programma, taes como os que se referem á 

pre historia, aos primeiros typossociaes, á sciencia da historia... 

 

(2)  Corpo de bombeiros. Recebem-se propostas, até o dia 3 de outubro 

próximo vindouro, ás 11 horas da manhã, para a compra de 150 

capacetes iguaes ao typo existente na estação central... 

 

(3)  Finalmente/ você não tem/ mais que usar/ um sabão em pó/ diferente 

para cada/ tipo de roupa. //// Basta usar o Ariel específico para o seu 

tipo de máquina... 

 

No exemplo (1), a palavra “tipo” faz referência a um elemento com traços 

humanos, sendo caracterizada, por sua vez, como mais concreta. O mesmo não 

ocorre em (2) e (3), onde os itens destacados referem-se a elementos com 

características -humana e -animada, representantes de categorias abstratas. Esses 

exemplos indicam, portanto, a implementação da escala de mudança cognitiva: 

primeiro, o item é usado em sua forma-fonte, mais concreto; depois, os usos 

derivados indicam que ele passa à categoria mais abstrata. 

A metonímia, mecanismo que pode ou não estar envolvido no processo de 

gramaticalização, possibilita ao falante o uso de uma entidade para substituir outra, 

como é o caso, por exemplo, das “relações de substituição da “parte pelo todo”; “do 

produtor pelo produto”; “do objeto pelo usuário”; “do controlador pelo controlado”; “da 
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instituição pela pessoa responsável”, “do lugar pela instituição”” (GONÇALVES et al., 

2007, p. 46). Esses mesmos autores também explicam: 

 

A mudança de significado por associação metonímica resulta de um 
raciocínio ‘abdutivo’, por meio do qual o falante observa determinado 
resultado no discurso, invoca uma lei (da linguagem) e infere que, a 
um uso posterior, pode ser aplicada essa mesma lei... É o que 
acontece, por exemplo, na contiguidade de conceitos existentes em 
uma construção com o verbo ir, em uma frase do tipo João vai 
comprar um carro, à qual cabe tanto uma leitura de movimento 
(Aonde João vai?) quanto uma leitura de futuridade (O que João vai 
fazer?). Contextos como esses permitem que, em momentos 
posteriores, somente a leitura de futuridade esteja disponível (p. 48). 

 

 

A metáfora e a metonímia são vistas, portanto, como dois mecanismos 

responsáveis por promover a extensão de significados, com uma ressalva para o 

fato de que, no segundo, ocorre associação entre significados contíguos. Por 

exemplo, é o que ocorre em frases como “um quadro pintado por Picasso”, a qual, 

por um processo metonímico, pode ser substituída pela expressão “um Picasso”.  

À metonímia e à metáfora, ligam-se dois importantes processos: a reanálise e 

a analogia. A reanálise corresponde a uma mudança na organização interna de um 

enunciado, resultado de uma ambiguidade instaurada nele, o que permite uma nova 

interpretação da estrutura linguística. Cezario (2012), por sua vez, a define como um 

processo cuja função está atrelada não só à reorganização da estrutura do 

enunciado mas também à reinterpretação dos elementos que o compõem.  

Esse mecanismo explica, por exemplo, as mudanças sofridas pelos 

elementos linguísticos “amar” e “hei”, os quais acabaram sendo reinterpretados 

como um único elemento, resultando na forma “amarei”. O mesmo ocorreu com os 

advérbios finalizados em “mente”, que, ao funcionarem contiguamente a adjetivos, 

sofreram uma reestruturação sintática, passando a funcionar como um sufixo: 

“mente tranquila” > “tranquila mente” > ”tranquilamente”. 

Já a analogia corresponde ao processo por meio do qual uma estrutura da 

língua, por extensão, passa a ser usada num contexto em que antes ela era 

inadmissível. Gonçalves et al. (2007) esclarecem que, sob a ótica desse mecanismo, 

os itens são analisados não como criações gramaticais mas como resultado da 

extensão de regras. É o que acontece com a criança em processo de aquisição da 

língua portuguesa. Por extensão, ao invés de pronunciar a palavra “fez”, ela a 
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substitui pela forma “fazeu”, uma vez que, na comunidade linguística em que vive, 

constantemente ouve as pessoas pronunciando verbos como “comeu”, “bebeu” e 

assim por diante.  

Além dos mecanismos apontados acima, ou seja, a abstratização, a metáfora, 

a metonímia, a reanálise e a analogia, outros também estão envolvidos no fenômeno 

da GR, como é o caso da frequência de uso. A propósito desse mecanismo, Bybee 

(2003 apud CEZARIO, 2012) explica: consiste na repetição de um dado elemento 

linguístico ou construção, e dessa frequência ocorre a automatização, propiciando 

uma redução fonética e emancipação, no sentido de preencher novas funções em 

contextos diferentes. Os itens que são mais frequentes são os mais prováveis de se 

gramaticalizarem. A título de exemplificação desse mecanismo, recorremos à 

variante pronominal “nós”, que vem sendo gradativamente substituída pela forma “a 

gente”, devido à alta frequência de uso desta última. 

Sobre a frequência, Tavares (2012) destaca a sua importância no 

estabelecimento e manutenção da gramática, pois ela promove a emergência e 

rotinização das formas e estruturas linguísticas. “É no momento da interação que o 

falante organiza os nacos da língua de acordo com a tendência de repetição das 

experiências passadas, valendo-se de construções lexicais e gramaticais já 

consolidadas” (TAVARES, 2012, p.36).  

Mesmo repetindo as suas experiências com a língua em situações distintas 

de uso, o falante também utiliza criativamente as formas linguísticas, de modo que 

uma mesma partícula pode vir a assumir múltiplas funções e significados, a 

depender do contexto em que será empregada. No entanto a criatividade não se 

caracteriza como a principal responsável pela entrada de um dado elemento ou 

construção na língua, mas sim a repetição. Quando esse processo se instaura, a 

partícula linguística tende a se tornar previsível, automática e fonologicamente 

reduzida (TAVARES, 2012).  

A frequência de uma dada forma linguística pode levá-la aos diferentes 

estágios ou fases que compõem o processo de gramaticalização. O primeiro deles, 

segundo Lehmann (1995 [1982] apud Gonçalves et al., 2007, p. 31), é a 

sintatização, entendida como o deslocamento de um item da sua classe categorial 

de origem para outra classe, em decorrência da perda ou neutralização de algumas 

de suas marcas morfológicas e privilégios sintáticos. É o que acontece, por exemplo, 
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com a forma linguística “já”, que se desloca da sua categoria de origem (advérbio 

temporal) para uma nova categoria (operador argumentativo).  

A morfologização corresponde à fase que sucede a sintatização e se 

caracteriza como o processo por meio do qual as formas consideradas presas 

(afixos flexionais ou derivacionais) são originadas. É o que acontece, por exemplo, 

com o sufixo “mente”, que passou a ser usado contiguamente a adjetivos, resultando 

em construções do tipo “felizmente”.  

Por fim, a desmorfemização é caracterizada como o estágio que pode levar 

um item ao seu completo desaparecimento, sendo sua função substituída por outro 

elemento linguístico que com ele concorre. Esse fenômeno vem ocorrendo com a 

forma linguística “você”, originada de “vossa mercê”. Esta, ao longo do tempo, e por 

um processo de redução fonológica, percorreu o seguinte trajeto: Vossa Mercê 

>vossancê>vossemecê>vossecê> você (MARCOTULIO, 2012). 

Para finalizar, de modo geral, constatamos que, apesar de haver desacordos, 

entre os estudiosos, sobre os limites da gramaticalização, parece existir um 

consenso entre eles: o de que a GR se caracteriza como um processo que agrega 

um conjunto de mudanças que atingem diferentes níveis linguísticos: fonológico, 

morfológico, sintático, semântico e pragmático; que a mudança se caracteriza 

basicamente pela passagem de itens lexicais a gramaticais e de itens já gramaticais 

a mais gramaticais ainda; e, por último, que a gramaticalização é responsável pela 

constante renovação do sistema linguístico, observada, sobretudo, pelo surgimento 

de novas funções para formas já existentes e de novas formas para funções já 

existentes numa língua.  
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CAPÍTULO II:ADVÉRBIOS: DA TRADIÇÃO ÀS DESCRIÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 

2.1 Introdução 

 

 

 Neste capítulo,procuramos destacar, na primeira parte, algumas 

particularidades que envolvem o advérbio, em especial o tratamento dado a ele nas 

gramáticas de cunho normativo e nos trabalhos de natureza linguística. O objetivo é 

mostrar que o advérbio não pode ser descrito apenas em função de uma ou outra 

propriedade, como fazem normalmente as descrições de orientação normativa, mas 

sim a partir de um conjunto de propriedades que envolvam aspectos 

morfossintáticos, semânticos e pragmáticos. Isso, por sua vez, já vendo sendo feito 

nas pesquisas que têm o “já” como objeto de estudo, como veremos na segunda 

parte deste capítulo.  

 

 

2.2 Advérbios: uma classe homogênea ou heterogênea? 

 

 

Nas gramáticas de orientação normativa, como, por exemplo, em Said Ali 

(1966), Cunha e Cintra (1985), Cegalla (2008), Almeida (2009), entre outros, os 

advérbios são tratados, basicamente, como elementos invariáveis, modificadores de 

verbo, de adjetivo e de advérbio, dando a ideia de que são itens com 

comportamento sintático bastante restrito. Quanto ao caráter semântico, os 

advérbios são classificados em diferentes classes, dadas as circunstâncias ou ideias 

acessórias que expressam: modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação, lugar, 

tempo, ordem, inclusão etc. A essas classificações, são acrescidos, pela Norma 

Gramatical Brasileira (NGB), os advérbios de designação e exclusão, denominados 

de palavras denotativas e incluídos num grupo à parte, por não apresentarem as 
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propriedades básicas que definem os advérbios (não modificam o verbo, o adjetivo 

ou o advérbio). 

 No que se refere ao tratamento dado aos advérbios pelas gramáticas 

normativas, Ilari (2007) pontua que os critérios adotados por elas são clarose não 

contraditórios para apenas alguns casos, e acrescenta: 

 

Na prática, o gramático defronta-se com inúmeros exemplos que eles 
levam a classificações conflitantes; e às dificuldades de aplicação 
dos próprios critérios a gramática tradicional tem acrescentado as de 
um tratamento até certo ponto inconseqüente, pelo hábito de 
enquadrar entre os advérbios uma quantidade enorme de palavras 
que apenas em algumas ocorrências particulares e em alguns 
ambientes sintáticos atendem àqueles critérios. Tratar do ‘advérbio’ 
é, antes de mais nada, tomar consciência desses equívocos, 
constatando a diversidade de emprego dessas expressões. (ILARI, 
2007, p. 152) 

 

Pelas palavras desse autor, um dos equívocos da abordagem tradicional é 

tratar o advérbio como um elemento de comportamento homogêneo, com funções 

específicas e muito restritas. Na verdade, advérbios podem desempenhar funções 

bastante diferenciadas, “o que tende a ser escamoteado quando se reconhece uma 

única função extremamente genérica de ‘modificação’” (ILARI, 2007, p. 154). Nesse 

sentido, entender o advérbio como modificador apenas de verbo, adjetivo e advérbio 

restringe o seu potencial funcional. 

Embora algumas gramáticas normativas reconheçam esse tipo de problema, 

o tratamento dado à classe dos advérbios ainda é muito limitado. Por exemplo, em 

Cunha e Cintra (1985), o advérbio é descrito como um elemento que também pode 

modificar uma oração inteira, podendo vir a ocorrer no início ou final da sentença. 

Ainda de acordo com esses gramáticos, sob a denominação de advérbio, agrupam-

se palavras de natureza nominal e pronominal, que desempenham funções diversas. 

Estas, por sua vez, motivam muitos linguistas ao reexame do conceito da classe em 

questão, “limitando-o seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista 

semântico” (p. 530), afirmam os gramáticos. 

Um dos primeiros linguistas a reexaminar a classe dos advérbios no 

português do Brasil foi Câmara Jr (1985), que, em seu livro “História e estrutura da 

língua portuguesa”, propõe ser o advérbio constituído de três tipos básicos, sendo 

que dois deles são de natureza pronominal, em decorrência da sua função na 

comunicação linguística. São eles os advérbios locativos e temporais, usados 
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parasituar o evento não só no momento da comunicaçãomas também fora dele, 

havendo, essencialmente, “uma indicação no campo mostrativo do falante” (p. 116).  

O outro grupo de advérbios é de natureza nominal, denominado de modais, 

uma vez que designam “modos de ser” do evento. É a este grupo que a tradição 

gramatical se refere como palavra modificadora do verbo, do adjetivo e de outro 

advérbio, pois o “modo de ser” complementa não só uma atividade mas também 

uma qualidade. No que tange ao aspecto funcional do advérbio, Câmara Jr. (1985) 

destaca que os elementos constituintes dessa classe podem desempenhar várias 

funções, dentre elas a de conjunção coordenativa.  

A propósito do caráter multifuncional dos advérbios, vários trabalhos de 

orientação linguística já têm destacado isso. Um deles é o de Neves (1996), em 

quea autora reconhece a complexidade e a heterogeneidade da classe adverbial, 

esclarecendo que esse tem sido o ponto de partida de algumas investigações. 

Particularmente, no que se refere ao advérbio temporal, a autora afirma que, 

embora ele indique circunstância, está vinculado ao domínio dos participantes, uma 

vez que se “ancora no circuito de comunicação” (NEVES, 1996, p. 266). Além disso, 

agrega-se à categoria tempo o fator aspecto, apesar de existirem diferenças entre 

eles, já que o primeiro apresenta uma natureza dêitica, relacionando, 

temporalmente, o evento e a enunciação, e, o segundo, uma natureza não dêitica, 

pois se refere “à constituição interna do desenvolvimento temporal do processo” (p. 

277). Segundo ela, a identificação da classe dos advérbios de tempo se concretiza 

através da aplicação de alguns critérios, dentre os quais se destacam: 1) devem 

responder à pergunta introduzida por “quando?”; 2) devem se referir ao momento ou 

período situado na escala de tempo.  

Em outro trabalho, a Gramática de usos do português, Neves (2000) discute 

acerca do caráter invariável do advérbio, como proposto tradicionalmente. Faz uma 

ressalva quanto a essa invariabilidade, uma vez que, segundo ela, há casos em que 

essa classe de palavras se flexiona. "Esses usos se referem a quantificadores, 

pertencem a um registro mais distenso e são considerados erros pela gramática 

normativa" (NEVES, 2000, p. 234), como no exemplo “Será que mecê tem por lá 

alguma enxada assim meia velha pra ceder para a gente?”, em que o advérbio meio 

aparece flexionado, concordando com a palavra velha. 

 A autora também esclarece que o advérbio pode ter um domínio ampliado, 

além daqueles tradicionalmente descritos. Ou seja, ele pode funcionar como um 
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elemento periférico em um sintagma, enunciado ou discurso. No sintagma, ele incide 

sobre o seu núcleo, podendo ser este um verbo, um adjetivo, um advérbio, um 

numeral, um substantivo ou um pronome, diferentemente do que acontece no 

enunciado, onde o advérbio incide sobre a oração ou proposição, e no discurso, em 

que ele recai sobre todo o enunciado. A fim de ilustrar isso, destacamos abaixo 

alguns dos exemplos apresentados pela autora (cf. p. 234-235):  

 

(1) a.Lembrava-se claramente. 

 

   b. Seus sentimentos são muitodelicados. 

 

   c. Agonia era uma coisa muitosem graça. 

 

   d. Não passa tãocedo, não (...). 

 

   e. Novamenteno táxi, ele me chama a atenção (....). 

 

f. O destino do Hospital do ex-IAPI também mudou, só que para pior 

para a contrariedade de seus quase 1.500 habitantes. 

 

  g. Não diz bobagem. Greveagora não vai nada bem. 

 

h. E quem sabe se de tudo que pudesse fazer, se entre  todas as 

reações possíveis, não era justamenteisto – ceder, pagar. 

 

i. Alguns inquéritos solicitados pelo Saps à polícia arrastam-se 

morosamente sem chegar à apuração policial dos crimes, 

muitoembora as autoridades da mais alta hierarquia se empenham 

nisso.  

 

Nesses exemplos, temos o advérbio atuando sobre diferentes constituintes: 

um verbo (1a), um adjetivo (1b) ou sintagma com valor adjetivo (1c), um advérbio 

(1d) ou sintagma com valor adverbial (1e), um numeral (1f), um substantivo (1g), um 

pronome (1h) e a conjunção embora (1i). Diferentemente, em (2) e (3), o advérbio 
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não atua de forma periférica no sintagma, como vimos acima, mas sobre unidades 

maiores, a própria oração (2) ou o discurso (3) (cf. p. 235):  

 

(2) a.Provavelmente você não gostará da resposta. 

 

  b.Realmente, sentia fome. 

 

(3) a. Assim igual colher de suas terras, ter uma vaca engordando com os 

seus capins. Agora, todavia, se permanecesse no Surrão, só o faria 

pagando arrendamento. 

 

Quanto ao aspecto semântico, a autora distribui os advérbios em duas 

grandes subclasses: modificadores e não modificadores. Os primeiros são definidos 

como “advérbios que afetam o significado do elemento sobre o qual incidem, 

fazendo uma predicação sobre as propriedades desses elementos, isto é, 

modificando-os” (NEVES, 2000, p. 236). Eles são subclassificados em: advérbios de 

modo (ou qualificadores), advérbios de intensidade (ou intensificadores) e advérbios 

modalizadores. Quanto aos não modificadores, “são advérbios que não afetam o 

significado do elemento sobre o qual incidem” (NEVES, 2000, p. 238). São eles: 

advérbios de afirmação e negação (“que operam sobre o valor de verdade da 

oração” (NEVES, 2000, p. 238)); advérbios circunstanciais (de lugar e de tempo); de 

inclusão; de exclusão; de verificação (“que não operam sobre o valor de verdade da 

oração” (NEVES, 2000, p. 239)); advérbios juntivos (“que operam na conjunção de 

orações (...) indicando contraste (...) indicando conclusão” (NEVES, 2000, p. 241)). 

Reconhecendo também o advérbio como um item multifuncional, Azeredo 

(2008) pontua a necessidade de se considerar as suas inúmeras funções sintático-

semânticas. No caso do advérbio temporal, ele o descreve como um item que pode 

expressar ocasião, duração e frequência. Ainda de acordo com esse autor (p. 

193),“as formas que nossas gramáticas e dicionários tradicionalmente classificam 

como advérbios de tempo se organizam, quanto ao sentido que expressam no 

discurso, em pequenos subgrupos”. Destes, destacam-se já/ ainda/ mais, 

correspondente ao subgrupo mais complexo, uma vez que “não se refere a épocas, 

mas a representações do processo na sua duração” (p. 194), como indicam os 

exemplos a seguir com o item “já”: 
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(4) a. O médico já vai chegar. 

 

  b. A chuva já passou. 

 

  c. O jogo já está no segundo tempo. 

 

Em (4a), o “já” indica proximidade do acontecimento ao momento da 

enunciação; em (4b), caracteriza a concretização de um processo; e em (4c), o 

contraste entre as etapas inicial e final de um processo. Neste último caso, o “já” 

serve “para realçar premissas ou suscitar inferências” (AZEREDO, 2008, p. 195). 

Assim, quando se diz, por exemplo, “o jogo está no segundo tempo”, estamos 

somente constatando um fato. Por outro lado, quando afirmamos que “o jogo já está 

no segundo tempo”, a sentença suscita a inferência de que o resultado não pode ser 

mudado, pois o jogo já se encontra no segundo tempo. 

 Assim como Azeredo, Martelotta (1994) e Câmara (2006) evidenciam em 

suas pesquisas, como veremos a seguir, que o “já” assume um caráter 

multifuncional, colocando em xeque o pressuposto tradicional de que esse elemento 

se enquadra na classe dos advérbios temporais. 

 

 

2.3 O item “já”: advérbio temporal? 

 

 

Martelotta (1994) analisou a ordenação de circunstanciadores temporais, 

como “aí”, “depois”, “logo”, “então”, “já” e “ainda”, tratados pela gramática tradicional 

como advérbios temporais. A partir de um corpus constituído de entrevistas dos 

projetos Censo de Variação Linguística, Competências Básicas do Português e 

NURC, bem como de um corpus composto de textos antigos, o autor constatou que 

as leis de colocação dos circunstanciadores propriamente ditos não são as mesmas 

que as dos operadores argumentativos, revelando que a colocação dos advérbios 

temporais depende da sua função dentro do discurso. As posições analisadas foram: 

pré-verbal (Posição 1: Não ocorrendo sujeito antes do verbo ou os casos em que o 

sujeito ocorre depois do verbo; Posição 2: Antes do sujeito; Posição 3: entre o 
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sujeito e o verbo) e pós-verbal(Posição 4: não ocorre complemento ou predicado e 

casos em que o complemento ocorre antes do verbo;Posição 5: entre o verbo e o 

complemento; Posição 6: depois do complemento). 

Quanto às funções desempenhadas pelo “já”, nos corpora analisados, o autor 

verificou que, além de exercer sua função prototípica de advérbio de tempo, ele 

também assume novas funções, como, por exemplo, a de operador argumentativo, 

um elemento que se caracteriza não só por ligar partes do texto mas também como 

um item orientador da interpretação do ouvinte. Na função de operador 

argumentativo, o “já” pode apresentar novos valores, como, por exemplo, o de 

marcador de contraexpectativa, o de valor comparativo, de valor conclusivo, além de 

ocorrer como locução conjuntiva causal, “já que”, e em expressões fáticas do tipo “já 

viu, né?”.   

Como marcador de contraexpectativa, o “já”, apesar de conservar o valor 

temporal do qual é oriundo, é usado para “marcar sentenças cujo conteúdo contrasta 

com as expectativas envolvidas, nos diálogos, entre falante e ouvinte” 

(MARTELOTTA, 1994, p.161). Segundo esse autor, esse novo uso do item se 

diferencia em alguns aspectos: pode ser em relação à expectativa do falante, do 

ouvinte e do contexto sociocultural. 

No primeiro tipo de expectativa, ouso do “já” é contrastivo em relação ao que 

foi dito antes pelo falante, ao contrário do segundo, em que há um posicionamento 

dele, em termos argumentativos, em relação às presumíveis expectativas do 

ouvinte. “As sentenças em que ocorre o ‘já’ podem expressar argumentos em favor 

do ponto de vista do falante e o contraste se estabelece em relação ao que o ouvinte 

espera ou pressupõe” (MARTELOTTA, 1994, p. 162-163). No terceiro tipo de 

expectativa, o autor explica que ela é estabelecida por padrões socioculturais 

compartilhados pelos falantes. Assim, o item linguístico marca um contraste entre a 

informação apresentada pela sentença e o padrão sociocultural compartilhado.  Para 

ilustrar cada uma dessas funções, vejamos os exemplos apresentados pelo referido 

autor: 

 

EXPECTATIVA DO FALANTE 
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(5) I: ... Aí era uma dona.  Ela foi miss em São Paulo. D. Maria, num sei que 

lá, nome original dela, mas como miss não, como miss, ela tinha outro nome.  

mas  elajátava  velha,  só  sei  que  ela  foi  miss.  

Em (5), a expectativa do falante surge do contraste entre a informação “ela já 

foi miss em São Paulo” e a sentença em que o “já” aparece: “mas elajátavavelha”.   

 

EXPECTATIVA DO OUVINTE 

 

(6) I: ...  era  mais  fácil...  Antigamentese  vivia  com  o  ordenado  do 

marido, hoje não se vive. 

E:Então você acha bom a mulher trabalhar fora? 

I:Acho,  atualmente  acho.  Não pra mim, que já estou com a vida 

formada,  casada  há  vinte  anos  já...  e  depois  não  preciso,  graças  a 

Deus... 

 

Em (6), as sentenças marcadas pelo “já” são contrastivas em relação à 

expectativa estabelecida a partir da pergunta feita pelo entrevistador: “Então você 

acha bom a mulher trabalhar fora?”  

 

EXPECTATIVA DO CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

(7) E: E os netos?  

I:Não, os netinhos a gente vai pegar ele no colo e balançar, não é? 

E: Ela vai querer ter muito neto? 

I:Se vier aí um cacho já está bom. Uma penca de doze está bom. 

E: Um cacho? Sua filha já sabe? 
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Em (7), o uso do “já” marca um contraste entre a sentença em que ele 

aparece “e o padrão sociocultural, segundo o qual as mulheres não querem ter 

muitos filhos” (MARTELOTTA, 1994, p. 162).  

Ao assumir o valor comparativo, o “já” introduz informação nova, assim como 

na função de marcador de contraexpectativa. No entanto, em contextos 

comparativos, esse operador perde completamente o seu valor temporal, em 

decorrência do processo de gramaticalização, para exercer uma função meramente 

argumentativa, ocorrendo, consequentemente, perda de valor referencial e 

assumindo função textual. “O uso comparativo também implica dois argumentos 

distintos e a sentença marcada por “já” introduz o segundo elemento em forma de 

informação nova” (MARTELOTTA, 1994, p. 173). Em função conclusiva, o operador 

argumentativo “já” aparece em sentença que expressa consequência em relação ao 

que se disse anteriormente. Os exemplos a seguir, apresentados pelo autor, 

ilustramessas duas funções: 

 

VALOR COMPARATIVO  

 

(8) I:Ah,essa...  a  gente  fala  tanto  aí  na  te...  "Ohomementendede mulher".  

É um turco, tem o nome de turco...  ah...  é  Windsor. Tem... tem várias lojas 

de homem que eu acho lindas, lindas! E já de mulher não, porque é... não 

sei... 

 

Em (8), “o uso comparativo também implica dois argumentos distintos, e a 

sentença marcada por “já” introduz o segundo elemento em forma de informação 

nova” (MARTELOTTA, 1994, p. 173). 

 

VALOR CONCLUSIVO 

 

(9) I: ... então eu falo  pra  minha  filha:  "Cuidado,  vê  quem  está namorando,  

procura  ver".  Mas é uma loteria realmente. Casamento é uma loteria. 

 E: Mas o tempo do namoro não dá para conhecer?  

I: O tempo do namoro muitas vezes dá, mas às vezes as pessoasmuda a 

cabeça.  Principalmente, às vezes a pessoa é nova e começa muitada vez até 
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numa condução com uma colega, o homem, por exemplo: bate papo daqui, 

bate papo dali, e um chopinho, coisa e tal papapá e já vem aquele 

esquentamento de cabeça e é bonitinha, a mulher de casa é mais feia, aí já 

vem aquele negócio e já começa as briga em casa e vem a separação, como 

vice-versa. A mulher é a mesma coisa... 

 

Em (9), a sentença marcada pelo “já” expressa uma consequência em relação 

ao que foi dito antes, ou seja, o esquentamento de cabeça é consequência do bate 

papo, do chopinho.  

É importante destacar que, nesses diferentes usos do elemento analisado, 

atua um mecanismo de mudança semântica, caracterizado por Traugott et al., (1991 

apud MARTELOTTA, 1994) como pressão de informatividade, processo por meio do 

qual um novo valor pode ser inferido do uso de determinado item com uma dada 

função. É o que acontece com o “já” marcador de contraexpectativa, valor que é 

inferido do seu uso com valor temporal.  

No que diz respeito à distribuição do operador argumentativo “já” nas 

posições elencadas por Martelotta (1994), que são a pré e pós-verbal, os resultados 

revelaram que o item estudado se apresentou relativamente estável quanto à sua 

colocação. Dos 187 casos observados, 175 (93,5%) apareceram nas posições pré-

verbais 1 (42,2%) e 3 (50,8%), indiciando que o uso do “já” como marcador de 

contraexpectativa tende a ocupar as posições pré-verbais, mas não anteposto ao 

sujeito. Na posição 2, foi encontrada apenas uma única ocorrência, caso em que o 

“já” aparece com valor comparativo. Quanto à posição pós-verbal, apenas quatro 

casos (2%) foram encontrados, demonstrando que o “já” não tende a ocupar essas 

posições.  

 Com relação ao uso comparativo e à locução “já que”, que apresentam função 

meramente textual, foi verificado que esses dois casos tendem a seguir as regras de 

colocação das conjunções em geral, localizando-se, desse modo, nas posições pré-

verbais. Quanto ao uso consecutivo, Martelotta (1994) afirma que, apesar de exercer 

função textual, esse uso do “já” não assume ainda um comportamento de conjunção, 

em termos de distribuição, mas as características dos marcadores de 

contraexpectativa dos quais se originou, em decorrência do processo de 

gramaticalização. 
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 Da pesquisa de Martelotta, destaca-se, portanto, a natureza multifuncional do 

item “já”, uma propriedade também constatada por Câmara (2006), que investigou o 

comportamento desse item a partir de um corpus coletado do projeto Gramática do 

Português Falado, tendo como base o pressuposto de que existem variados tipos de 

“já”. Os questionamentos levantados foram: Quais são as funções desse item e 

como se manifestam na estrutura da língua?; 2. Que constituintes estão sob seu 

escopo?; 3. Em que níveis gramaticais operam?; 4. O item adquire algum tipo de 

função pragmática especial? 

Os resultados desse trabalho revelaram que o “já”, além de sua função 

prototípica, a de advérbio temporal, desempenha novas funções: ele pode ocorrer 

com valor aspectual, como conjunção correlativa e como marcador discursivo, sendo 

essas funções mais gramaticais dentro da trajetória de gramaticalização. Para 

ilustrar cada uma dessas funções, vejamos os exemplos, a seguir,apresentados por 

Câmara (2006): 

 

VALOR ASPECTUAL 

 

(10) L1: (eu) tenho impressão que não volta mais para lá... 

       L2: Certo ele já tem bastante tempo de procuradoria... (D2-SP-360:866) 

 

Nessa situação, o “já” é “usado para indicar que o estado de coisas existe 

antes de um acréscimo adicional que leve o marido a trabalhar mais tempo como 

procurador” (CÂMARA, 2006, p. 98). 

 

CONJUNÇÃO CORRELATIVA 

 

(11) Os autores dizem que quando o, o aluno interpreta, ele já faz um exame, 

na interpretação, já há uma, uma subdivisão. (EF-POA-278:186) 

 

Em (11), existe uma relação entre estados de coisas que se dá no mundo 

argumentativo, não no mundo sócio físico.  

 

MARCADOR DISCURSIVO 
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(12) Instituto Normal foi uma das melhores bibliotecas que eu já vi até hoje... 

não talvez em: : matéria de livro... porque a gente sempre levava o livro da 

gente prá estudar lá... mas... em ambiente... gostoso... confortável uma 

senhora biblioteca muito boa biblioteca silenciosa... já a biblioteca aí do 

hospital das clínicas eu não acho uma biblioteca muito boa. (DID-SSA-231: 

499) 

 

Em (12), o “já”, segundo Câmara (2006), atua no nível interativo, funcionando 

como elemento organizador de partes do discurso.  

Para analisar o “já” aspectual, Câmara se apoiou no esquema semântico 

proposto por Michaelis (1996), composto das seguintes funções: anterioridade a 

processo, anterioridade a ponto esperado do evento, anterioridade comparativa e 

anterioridade de acréscimo adicional.  

Relacionando esse esquema ao uso do “já”, foram constatados 182 casos de 

“já” aspectual, sendo que 60% desempenhavam a função semântica de 

anterioridade a processo, 22% a função de anterioridade a ponto esperado do 

evento, 14% a função de anterioridade comparativa e 4% a função de anterioridade 

a acréscimo adicional. Conforme se observou, a primeira função é a mais recorrente, 

e isso se explica pelo fato de esse valor semântico ser bem frequente em textos de 

elocução formal.  

Outro fator que permitiu comprovar o processo de abstraçãocrescente das 

funções semânticas de “já” foi a correlação entre os tipos aspectuais e o tempo 

verbal. Apesar de o aspectual ocorrer, principalmente, com verbos no pretérito, os 

dados revelaram haver uma aproximação, em termos percentuais, entre o uso do 

aspectual com o tempo pretérito (52%) e o aspectual com o tempo presente (45%). 

Em referência ao uso do “já” como conjunção correlativa, verificou-se uma 

frequência significativa com o tempo presente. No entanto prevaleceu a referência 

temporal indefinida (76%), comprovando a hipótese de que o correlativo era mais 

abstrato, por atuar num domínio mais argumentativo.    

 Diferentemente da perspectiva de Martelotta (1994), caracterizada como mais 

argumentativa, onde o valor do “já” é obtido a partir de inferências e das relações 

interativas entre falante e ouvinte, vemos que, em Câmara (2006), a análise 

desenvolvida é mais centrada no nível intraoracional, em que os diferentes valores 

assumidos pelo item em questão parecem estar mais atrelados às unidades 
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constitutivas dos enunciados em que ele se insere. Os resultados dessas 

investigações revelaram, portanto, que o “já”, além de exercer a função de advérbio 

temporal, apresenta outros usos, como por exemplo, advérbio aspectual, conjunção 

correlativa, marcador de contraexpectativa, marcador discursivo, dentre outros.  

 As constatações desses autores revelam a importância de se estudar o “já” a 

partir de um ponto de vista que leve em consideração os usos que o falante faz da 

língua, especificamente a relação falante/escritor e ouvinte/leitor, suas expectativas, 

anseios e intenções. Nesse tipo de abordagem, temos, portanto, usos de falantes 

reais em contextos reais, pondo em evidência a dinamicidade da gramática da 

língua portuguesa. No caso do item “já”, os usos indicam que se trata de um 

elemento multifuncional que está em processo de mudança. E é isso que também 

comprovamos em nossa pesquisa, como veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III:MULTIFUNCIONALIDADE DO “JÁ” EM CARTAS BAIANAS: 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados de nossa pesquisa, cujo objetivo 

principal foi investigar a multifuncionalidade do item “já” em cartas baianas do 

período que vai de 1902 a 1962 e do período de1980 a 1993, no intuito de certificar 

se as funções desempenhadas por eleindicam avanço no processo de 

gramaticalização. Para o desenvolvimento da análise, apoiamo-nos, basicamente, 

em Martelotta (1994), que propõe uma análise argumentativa para o item “já”, 

centrada não só nos aspectos internos da oraçãomas também em elementos que 

extrapolam o âmbito linguístico. 

Com o propósito de verificar a frequência dos usos do “já”, nos dois períodos 

analisados, realizamos uma análise quantitativa de suas ocorrências, primeiro com 

suas funções específicas e, depois, dessas funções em relação a alguns fatores 

linguísticos. A razão para esse tipo de análise se deve ao fato de a frequência de 

uso ser apontada como um mecanismo responsável pela mudança por 

gramaticalização, pois, quanto mais frequente for uma determinada forma ou 

construção linguística, maior será a probabilidade de ela vir a se tornar 

gramaticalizada. Quanto à investigação de fatores linguísticos, ela é importante 

porque nos permite entender se um determinado fator influencia ou não no processo 

de mudança pelo qual passa o item em estudo. Também apresentamos uma análise 

qualitativa, desenvolvida a partir da articulação entre resultados quantitativos, 

hipóteses levantadas e pressupostos funcionalistas adotados. 
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3.2 Metodologia  

 

 

3.2.1Sobre o corpus 

 

O corpus analisado é constituído de sessenta cartas produzidas por falantes 

baianos, sendo que trinta são do período que vai de 1902 a 1962 e trinta do período 

compreendido entre 1980 a 1993. Elas se encontram disponíveis no banco de dados 

do projeto Vozes do Sertão ou Vozes do Sertão em Dados: história, povos e 

formação do português brasileiro (PB), compiladas pela Universidade de Feira de 

Santana. Trata-se de um projeto que objetiva a edição de textos inéditos do século 

XVII ao século XX, com o intuito de possibilitar pesquisas sócio-históricas da língua 

portuguesa na região do Semiárido baiano, de estudos de mudança linguística e de 

processos de letramento histórico dos escreventes. Esses textos correspondem a 

materiais impressos e manuscritos, que circulavam em diferentes esferas da 

sociedade: institucional privada e particular e institucional pública.  

 Os manuscritos da esfera privada são constituídos de cartas pessoais de 

circulação mais restrita (do século XIX), endereçadas a família, amigos e colegas, e 

de correspondências institucionais privadas (século XIX), que circulavam na esfera 

administrativa de instituições privadas (casas de comércio, pequenas lojas, ordens 

religiosas fora da máquina pública, irmandades laicas, hospitais e clubes).Já os 

manuscritos da esfera pública são constituídos de cartas pessoais (século XIX) cuja 

circulação se dava no âmbito administrativo de instituições públicas e de 

manuscritos de cunho literário e de outros documentos referentes à documentação 

geral da esfera em questão (notariais, jurídicos, administrativos, relatóriosetc). 

Particularmente, as cartas que usamos como corpus, em nossa pesquisa, 

foramextraídas dos acervos Dantas Jr (1902 a 1962), Cartas Baianas (1911 a 1958) 

e Correspondências Amigas: acervo de Valente, Bahia (1980 a 1993). 

A justificativa para a escolha desse corpus se deve ao fato de não haver 

muitas pesquisas sobre o “já” na modalidade escrita. Desse modo, investigar a 

mudança nesse tipo de modalidade é relevante porque, assim como na fala, 

acreditamos que a mudança pela qual passa o item “já” também atinge a língua 

escrita. Além do mais, a carta pessoal, apesar de ser um gênero escrito, traz 
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algumas marcas da oralidade (e é nessa modalidade que encontramos, com maior 

frequência, as formas linguísticas desempenhando funções inovadoras), uma vez 

que, normalmente, existe uma relação próxima entre os interlocutores envolvidos, 

diminuindo, consequentemente, o grau de formalidade da linguagem, motivo pelo 

qual optamos pela análise desse material.  

  

3.2.2 Procedimentos adotados 

 

 

Feita a seleção das cartas, passamos à coleta, codificação e análise dos 

dados, considerando os seguintes passos: 

 

Primeiro, localizamos todas as ocorrências do item “já”;  

 

Segundo, recortamos os fragmentos que continham o item investigado;  

 

Terceiro, codificamos cada ocorrência de acordo com as funções e fatores 

estabelecidos; 

 

Quarto, sistematizamos os resultados em tabelas específicas, visando 

demonstrar a frequência de cada uma das funções, nos diferentes períodos e 

em relação aos fatores considerados; 

 

Quinto, tecemos a nossa análise qualitativa dos resultados, à medida que 

confirmamos ou não as hipóteses levantadas, bem como articulamos os 

nossos resultados com princípios funcionalistas adotados.  

 

 

3.2.3 Hipóteses estabelecidas 

 

 

Das leituras realizadas sobre os pressupostos funcionalistas, os postulados 

da gramaticalização e os resultados de pesquisas que versam sobre a 

multifuncionalidade do “já”, esperamos que:   
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1) O item “já” assuma funções mais gramaticais, uma vez que a mudança 

categorial das formas linguísticas se constitui uma das características 

básicas das línguas; 

 

2) O elemento analisado exerça funções mais gramaticalizadas nas cartas 

baianas do período de 1980 a 1993, pois, ao levarmos em consideração 

que as mudanças linguísticas se dão no eixo temporal, o estado mais atual 

da língua deve comportar funções inovadoras; 

 
3) Dentre as funções assumidas pelo “já”, a de operador de 

contraexpectativa seja mais recorrente; 

 
4) Ao se tornar mais gramatical, o “já” assuma, consequentemente, um 

posicionamento mais fixo e eleve seu grau de coesão com as sentenças 

que se antepõem a ele;  

 
5) O “já” deva ser influenciado por fatores linguísticos como tempo verbal e 

pessoa do sujeito, uma vez que o verbo e o sujeito mantêm relações 

sintáticas estreitas com ele; 

 
6) Os usos do item “já” configurem a trajetória advérbio de tempo > operador 

argumentativo, indicando avanço no processo de gramaticalização. 

 

Passamos, agora, à análise quantitativa dos dados, cujos resultados são 

demonstrados em tabelas específicas, com o intuito de revelar as frequências de 

usos das funções e dessas em relação aos fatores considerados. Na demonstração, 

tecemos, também, uma análise argumentativa dos usos do “já”, tendo por base 

Martelotta (1994).  

 

 

3.3 As funções do “já”: uma análise de sua multifuncionalidade 

 

 

3.3.1 O “já” em sua função de operador argumentativo  
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Como relatamos na metodologia, o primeiro passo de nosso levantamento de 

dados foi identificar todas as ocorrências do “já”, para, em seguida, analisar as suas 

funções. Numa primeira análise, procuramos observar se ele exercia a função de 

advérbio temporal, como documentam as prescrições normativas.  

Para tanto, aplicamos o critério da substituição desse item por “logo”, “agora” 

ou “nesse momento”, considerando a ideia primária de que ele tem a função de 

localizar temporalmente a ação verbal, com o objetivo de verificar se o item “já” pode 

ser considerado um elemento dêitico (ou seja, se faz referência ao momento da 

fala), característica típica dos circunstanciadores temporais. Quando aplicamos esse 

critério, percebemos que o “já” somente reforça o tempo da ação, como se pode 

verificar no contraste abaixo:  

 

(1)  a.Vamos passando bem, mas muito saudosos e sós, ainda mais 

sensível é o isolamento porque o tempo não tem deixado 

Felippepasseiar. Etelvina já me entregou o embrulhinho da renda, irá 

com outras cousas, saber se Você tiver pressa. (07-ATW-06-12-1922) 

 

a’. Vamos passando bem, mas muito saudosos e sós, ainda mais 

sensível é o isolamento porque o tempo não tem deixado 

Felippepasseiar. Etelvina me entregou o embrulhinho da renda, irá com 

outras cousas, saber se Você tiver pressa. 

 

Ao usar o “já”, o autor, no momento em que escreve a carta, reforça que ele já 

havia recebido o embrulhinho. Sem o “já”, o reforço não ocorre. 

 

Vejamos mais um caso: 

 

(2)  b.Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito 

alguns passeios a cavalo. (01-ATW-03-02-1917) 
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b’. Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, tendo eu feito alguns 

passeios a cavalo.  

  

 Novamente, percebemos o traço de temporalidade que o “já” carrega: no 

primeiro exemplo, o “já” assegura ao leitor que, no momento em que escreve a 

carta, já fez passeios a cavalo. No segundo, sem o “já”, simplesmente o autor diz: fiz 

passeios a cavalo.   

 E assim fizemos com todas as ocorrências, o que nos permite afirmar que o 

item “já” carrega o traço de temporalidade. No entanto isso não é suficiente para 

afirmar que ele funciona como advérbio, pois, em todos os casos analisados, não foi 

possível a substituição por “agora”, “logo” ou “nesse momento”. De fato, como 

constatou Martelotta (1994), seu uso está atrelado a aspectos discursivo-

pragmáticos, tendo em vista a sua função argumentativa: “apesar de manter o valor 

temporal do uso do qual se origina, passa a assumir também uma função 

argumentativa: marcar sentenças cujo conteúdo contrasta com as expectativas 

envolvidas, nos diálogos, entre falante e ouvinte” (p. 161); no caso de nosso corpus, 

autor e leitor da carta2. 

 Dado esse comportamento, classificamos todas as ocorrências do “já” como 

operador argumentativo3, porém, assim como Martelotta (1994), também 

                                                           
2Em dois casos do “já”, um fato interessante nos chamou a atenção: a concorrência de dois valores (o 
temporal e o conclusivo), decorrente do processo de transição que marca o item “já”, como se pode 
observar nos exemplos: “os umbus estão inchados, já tendo tomado umbuzada” (ter tomado 
umbuzada é consequência de os umbus estarem inchados) e “Passei 2 meses em Salvador não 
fiquei na Mesbla porque Eliana chorava todo dia para vim embora querendo ver os meninos. Já sei 
que quando tiver de sair daqui ela não vai querer ir comigo” (Eliana não querer ir com a autora da 
carta expressa uma consequência em relação ao fato de ela chorar todos os dias, por sentir falta dos 
meninos). 
3 Optamos pela nomenclatura operador argumentativo, assim como fez Martelotta (1994). Outros 
autores, por sua vez, adotam a nomenclatura marcador discursivo. Dentre eles, encontram-se Martín 
e Portolés (1999 apud ALMEIDA; MARINHO, 2012), que reconhecem os marcadores como 
elementos que guiam as inferências que se realizam no ato comunicativo. De fato, não há um 
consenso terminológico para itens que exercem essa função, e inúmeros termos são propostos: 
marcadores conversacionais, operadores discursivos, conectores discursivos, marcadores de 
estruturação da conversação, apoios do discurso, dentre outros. Todos se referem, “muitas vezes, 
aos mesmos elementos estudados e, além disso, os conceitos atribuídos a esses termos ora se 
identificam, ora se complementam” (ALMEIDA; MARINHO, 2012, 170-171).  Embora a classe dos 
marcadores discursivos não apresentem critérios precisos para a sua definição, a bibliografia sobre o 
assunto parece convergir no que diz respeito à função dessa categoria, uma vez que diferentes 
autores a distribuem em dois grupos: um mais vinculado ao componente ideacional e textual, e, o 
outro, ao componente interacional. Nessa mesma linha de raciocínio, Bentes, Mariano e Ferreira-
Silva (2013) também consideram a existência de dois tipos de marcadores: os sequenciadores, 
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identificamos funções semântico-pragmáticas diferenciadas para as expectativas 

empreendidas pelo “já”. Elas podem envolver o falante (o autor da carta – nesse 

caso, o “já” foi codificado como OPERADOR DE EXPECTATIVA) ou o ouvinte (o 

leitor da carta – e o “já” codificado como OPERADOR DE CONTRAEXPECTATIVA). 

 Na primeira função, como OPERADOR DE EXPECTATIVA, o “já” indica a 

expectativa do autor da carta. Ao construir o enunciado em forma de pergunta, o 

autor busca se certificar da realização ou não de determinado evento. Além disso, 

com frequência, faz uso do “já”com a segunda pessoa do sujeito (21 

ocorrências),como se pode notar nos dados (3), (4) e (5), a seguir:  

 

(3) Peço lhe que dê 20$ das Missas de Janeiro e Fevereiro; Lúlú dará os 

10$ das minhas para Elisa levar ao Padre Cunha. Já recebeu suas 

encomendas? Não se esqueça que a pele preta é minha, por isso peça 

a quem for despachar que tome uma notasinha do que ela pagar. (10-

ATW-18-02-1923) 

 

Expectativa do autor: saber se o leitor da carta recebeu as encomendas. 

 

(4) Minhas aulas terão início no dia 3 de março E as suas quando serão? 

(...) Já sabe quando você virá a Salvador? Espero que seja numa 

época em que eu não esteja ocupada. (15-APACA-25-02-1980) 

 

Expectativa do autor: saber quando o leitor pretende ir a Salvador. 

 

(5) Que bom que você e Eliana se acertaram. Quando vocês se tornaram a 

ver? Enquanto você se acertou, eu ainda estou cheias de dúvidas: 

Você já pegou a moto? Ficou novinha em folha? (17-APACA-25-03-

1980) 

 

Expectativa do autor: certificar se o leitor pegou a moto. 

 

                                                                                                                                                                                     
responsáveis por exercer uma função meramente textual, e os interacionais, que orientam a 
interação.  
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Na segunda função, como OPERADOR DE CONTRAEXPECTATIVA, o uso 

do “já” reflete um posicionamento do autor em relação às presumíveis expectativas 

do leitor. Ou seja, o autor presume o que o leitor esperaria da sua afirmação, e, para 

“quebrar” essa expectativa, o faz recorrendo ao “já”. Nesses casos, o elemento 

analisado pode ser substituído pelo item “inclusive”. Os dados em (6), (7), (8) e (9) 

ilustram essa função: 

 

(6) a. Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito 

alguns passeios a cavalo. (01-ATW-03-02-1917) 

 

Expectativa do leitor: de que o autor da carta ainda não tivesse feito passeios 

a cavalo, porque ele não estava bem anteriormente.  

Expectativa “quebrada”: fez passeios a cavalo. 

 

(7) Carlota não teve incômodo algum, nem febre de leite, que teve em 

abundância, pensei que elesentisse mais perder o filhinho, porém o 

marido foi quem mais sentiu. Já há fartura de leite de cabra, mas, por 

enquanto de mais nada. (08-ATW-26-12-1922) 

 

Expectativa do leitor: de que não houvesse ainda fartura de leite de cabra. 

Expectativa “quebrada”: Há fartura de leite de cabra. 

 

(8) Quando é o seu aniversário? As fotos suas e de Eliana ficaram boas? 

O meu carnaval foi ótimo, brinquei os três dias direto. Já estou certa de 

sair no próximo ano. (15-APACA-25-02-1980) 

 

Expectativa do leitor: de que a autora da carta não estivesse certa de sair 

para o carnaval no próximo ano.  

Expectativa “quebrada”: a autora está certa de que sairá para o carnaval no 

próximo ano. 

 

(9) Já recebi os primeiros testes que ela fez tão lindo. No dia do Índio ela 

estava linda vestida de índio eu tirei a foto dela, deve ficar pronta 
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amanhã se ficou boa eu mando uma para você ver. (10-APACA-09-05-

1990) 

 

Expectativa do leitor: de que o autor ainda não tivesse recebido os primeiros 

testes.  

Expectativa quebrada: recebeu os primeiros testes.  

 

Nessas duas funções analisadas, percebemos que a expectativa é instituída 

pelos participantes da situação comunicativa, autor e leitor da carta. Diferentemente 

dos casos de EXPECTATIVA, em que não há “quebra de expectativa”, na 

CONTRAEXPECTATIVA a quebra acontece em razão de o escritor presumir a 

expectativa do leitor e, no intuito de promover o rompimento da mesma, prevenindo-

se daquilo que o leitor possa vir a pensar a respeito de determinado assunto, faz uso 

do “já”.   

Passemos, agora, à análise do cômputo geral dessas duas funções 

identificadas nos dois períodos:  

 

Tabela 1: Cômputo geral das funções do “já”  

1902 a 1962 
 

1980 a 1993 

Expectativa Contraexpectativa 
 

Expectativa Contraexpectativa 

OC % OC % OC 
 

% OC % 

 
2 

 
4 

 
48 

 
96 

 
26 

 

 
48,1 

 
28 

 
51,9 

 

Como vemos, o uso do “já” é variado nos dois períodos de tempo, no entanto 

há diferenças significativas entre eles. No primeiro período, observamos que esse 

item é mais usado como operador de contraexpectativa: 96% em oposição a 4%, 

correspondente ao valor de expectativa. Já no segundo período, observa-se uma 

mudança em relação a essas duas funções: aumenta o número do “já” com valor de 

expectativa (48,1) e diminuem os usos com valor de contraexpectativa (51,9). Mas, 

mesmo ocorrendo essa diminuição, ainda é essa função a mais recorrente. Esses 
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resultados confirmam a nossa hipótese de que o “já” assumiria funções mais 

gramaticais e que a função de operador de contraexpectativa seria mais recorrente.  

Em termos funcionais, dizemos que o autor da carta lança mão do “já” como 

estratégia discursiva para trabalhar as possíveis expectativas criadas da relação 

entre autor, leitor e situação comunicativa. Ao desempenhar essas novas funções, o 

item “já” sai de uma categoria menos gramatical, a de advérbio temporal, presente 

na maioria das descrições de orientação normativa, em direção a uma categoria 

considerada mais gramatical, que é a de operador argumentativo. 

Analisando pormenorizadamente o aspecto semântico do item, percebemos 

que a trajetória de mudança percorrida por ele se enquadra na escala de 

abstratização proposta por Heine et al. (1991aapud GONÇALVES et al., 2007), 

pessoa > objeto > processo > espaço > tempo > qualidade, uma vez que o “já” deixa 

de atuar no domínio conceitual “tempo”, considerado mais concreto, para agir no 

domínio “qualidade”, assumindo, assim, traços mais abstratos, pois as suas funções 

estão voltadas para a organização do texto e da interação verbal. 

O resultado dessa abstratização evidenciada pelo “já” confirma  a atuação, na 

gramática da língua portuguesa, do princípio de exploração de velhas formas para 

novas funções, que diz respeito à ação cognitiva do falante de buscar, em seu 

repertório linguístico, elementos já conhecidos para expressar novos valores, novos 

sentidos. Além do mais, o trajeto desenvolvido pelo elemento linguístico é 

unidirecional, porque parte de categorias mais concretas para categorias mais 

abstratas, o que nos permite confirmar a atuação do princípio da unidirecionalidade, 

diretor do processo de GR.  

Ao processo de mudança do item em estudo vinculam-se também alguns 

parâmetros propostos por Hopper e Traugott (2003),como é o caso da 

descategorização, referente à perda de propriedades sintáticas e morfológicas. O 

“já”, por exemplo, ao assumir a função de marcador de contraexpectativa, perde 

algumas propriedades sintáticas, como, por exemplo, a liberdade de movimentação 

dentro do contexto discursivo em que ocorre (deixa de ser um item autônomo), 

passando a assumir um posicionamento mais fixo, típico das formas gramaticais. 

Para ilustrar tal situação, vejamos os contrastes a seguir4: 

 

                                                           
4 O asterisco serve para indicar que as sentenças são agramaticais no português brasileiro. 
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(10) a. Carlota não teve incômodo algum, nem febre de leite, que teve em 

abundância, pensei que ele sentisse mais em perder o filhinho, porém o 

marido foi quem mais sentiu. Já há fartura de leite de cabra, mas, por 

enquanto de mais nada. (08-ATW-26-12-1922). 

 

  a’ *...Há já fartura de leite de cabra, mas, por enquanto de mais nada. 

 

  a’’*...Há fartura já de leite de cabra, mas, por enquanto de mais nada. 

 

(11)  a. Ela teve muita febre e eu tinha que ficar controlando com Anador e 

banho frio quando chegava a 40º c, pois os médicos todos em greve. 

Agora graças a Deus ela já está boa. (09-APACA-11-04-1990). 

 

  a’* Agora graças a Deus ela está já boa. 

 

  a’’* Agora graças a Deus já ela está boa. 

 

Como se pode observar, o item “já”, ao mudar de posição, torna a sentença 

agramatical, evidenciando, portanto, a sua natureza fixa assumida dentro da 

estrutura, uma característica típica das formas gramaticais.  

No processo de mudança do item “já”, verifica-se também o parâmetro da 

persistência, o qual, de acordo com Hopper (1991 apud SOUZA, 2009), prediz que 

traços da forma-fonte podem ser preservados na forma gramaticalizada, assim como 

ocorre com o “já” operador argumentativo, que ainda preserva traços da 

temporalidade. Isso acontece porque, segundo Martelotta (1994), a nova função 

assumida por esse item é resultado de um processo de inferência promovido pelo 

próprio falante, que, da função de advérbio temporal, infere um novo valor: o de 

marcador de contraexpectativa. Contudo, ao se afastar dessa função prototípica, 

aproximando-se de um valor mais gramatical e abstrato, o “já” tende a perder as 

marcas temporais.   

Dado o que foi constatado, concluímos que o item "já", tanto nos períodos de 

1902 a 1962 como nos de 1980 a 1993, evidencia o seu caráter mais gramatical, 

propriedade essa que indica que o item está mudando na língua portuguesa. 

Inclusive, essa mudança já vem ocorrendo desde o primeiro período analisado, o 
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que refutou uma de nossas hipóteses, pois acreditávamos que as novas funções 

fossem registradas com maior frequência no segundo período. Portanto a mudança 

envolvendo o item “já” não é recente na língua portuguesa. 

 

 

3.3.2 O item “já” em sua função de contraexpectativa: uma análise particular 

 

 

Identificadas as duas funções assumidas pelo "já", passamos a analisar 

apenas os casos de contraexpectativa, já que foi essa a função mais recorrente. 

Nesse processo de análise, uma particularidade que nos chamou a atenção diz 

respeito ao tipo de relação sintática que o “já” mantém na estrutura em que ocorre: 

ora aparece em orações que introduzem informação nova - e, nesse caso, o item 

não atua como elemento de ligação (caso codificado como INTRODUTOR) -, ora em 

orações em que ele estabelece vínculo sintático com sentenças expressas 

anteriormente (caso codificado como ARTICULADOR). A seguir, ilustramos cada um 

desses casos:  

 

● INTRODUTOR 

 

(12) De Santo Amaro e de Maria foi que nada veio. Pode ficar certa de que 

sabemos que Você tem todo cuidado em mandar a correspondência, 

mas ninguém pode confiar no correio. Hoje já estou muito melhor da 

erupção, está quase toda seca e a comichão diminuiu muito, mas a 

erupção foi enorme, até nos lábios e nas pálpebras tive. (09-ATW-04-

02-12-1923) 

 

(13) Da festa de Santo Amaro só soubemos por uma carta de Tété a Jovina 

que o sermão do dia 2 não agradou, e por um telefonema de José que 

não havia animação. Você já soube que morreu o Aquiles Cardoso? 

(21-ATW-06-02-1939) 
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(14) Você tem notícias de seus familiares? Como eles vão? Acho que já 

coloquei as notícias em dia. Receba um grande beijo da amiga.  (21-

APACA-30-07-1980) 

 

(15) Senhora que é de Valente Ilmácia esposa de Otoniel ela é legal me 

falou que lhe conhece e sua esposa. Sim já é papai? (05-APACA-14-

01-1990) 

Nos quatro casos apresentados, temos o uso do “já” em oração que introduz 

informação nova, e, portanto, nessa situação, não estabelece relação sintática com 

o enunciado anterior. Em (12), a informação introduzida é a de que o autor da carta 

está muito melhor da erupção; em (13), o autor da carta pergunta ao leitor se ele já 

soube da morte de Aquiles Cardoso; em (14), o autor introduz a informação de que 

as notícias foram colocadas em dia; em (15), o autor da carta pergunta ao leitor se 

ele já é pai. 

 

● ARTICULADOR 

 

(16) Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito 

alguns passeios á cavalo. (01-ATW-03-02-1917) 

  

(17) Os umbús estão inchados, já tendo tomado umbúzada. (08-ATW-26-

12-1922) 

 

(18) Passei 2 meses em Salvador não fiquei na Mesbla porque Eliana 

chorava todo dia para vim embora querendo ver os meninos. Já sei que 

quando tiver de sair daqui ela não vai querer ir comigo. (09-APACA-11-

04-1990) 

 

(19) Ela adora ouvir história que já ando cheia de contar as mesma estória 

todo dia, tanto que vou ver se compro uns livros infantis. (10-APACA-

09-05-1990) 
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Em (16), o “já” estabelece vínculo sintático entre a sentença marcada por ele 

“tendo eu feito alguns passeios à cavalo” e a oração anterior “Felizmente passamos 

bem”. Na situação exemplificada em (17), o mesmo acontece: o “já” relaciona a 

sentença em que ele se insere “tendo tomado umbuzada” com a anterior “os 

umbusestão inchados”. No exemplo (18), o “já” estabelece vínculo sintático entre as 

orações “Passei 2 meses em Salvador...” e “sei que quando tiver de sair daqui ela 

não vai querer ir comigo”. O mesmo ocorre em (19), onde o “já” relaciona as 

sentenças “Ela adora ouvir história” e “ando cheia de contar as mesma estória todo 

dia”.  

A seguir, apresentamos os resultados referentes a esses dois tipos de 

relações sintáticas: 

 

Tabela 2: O “já” operador de contraexpectativa e suas funções de 

“introdutor” e “articulador” 

1902 a 1962 1980 a 1993 

Introdutor Articulador Introdutor Articulador 

Oc. % Oc. % Oc. % Oc. % 

14 29,2 34 70,8 4 14,3 24 85,7 

 

Verificamos que, tanto no período de 1902 a 1962 como no período de 1980 a 

1993, os casos de ARTICULADOR são mais frequentes, com percentuais de 70,8% 

e 85,7%, respectivamente. Esse resultado confirma que, nessa função, o “já” 

estabelece relações de natureza lógico-semântica, representando uma estratégia do 

falante para dar continuidade ao assunto que estava em discussão. O mesmo não 

ocorre quando o “já” atua como INTRODUTOR, por isso as frequências são mais 

reduzidas: 29,2%no primeiro períodoe14,3% no segundo. 

Comparando os dois momentos, percebemos que, no segundo período, 

houve um aumento dos casos de “já”articulador. Esse resultado nos permite dizer 

que esse item está avançando o seu processo de gramaticalização, pois está 

atuando mais na organização textual (operador argumentativo). Ou seja, com seu 

valor de contraexpectativa, o operador estabelece, na maioria das vezes, relação 

sintática com a sentença anterior, cujo grau de coesão passa a ser maior do que 

quando ele atua como introdutor. Com esse resultado mais uma hipótese se 
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confirma, pois o “já”, ao se tornar mais gramatical, assume, consequentemente, um 

posicionamento mais fixo e eleva seu grau de coesão entre as sentenças 

precedentes e a sentença em que ele está.  

Depois dessa análise, passamos a verificar, também, a influência dos fatores 

linguísticos tempo verbal (passado (pas) e presente (pres)) e pessoa do sujeito(1ª e 

3ª) nos casos de “já” operador de contraexpectativa em suas funções de 

INTRODUTOR e ARTICULADOR5. Delimitamos esses dois fatores porque o verbo e 

o sujeito mantêm relações sintáticas estreitas com o “já” e, por isso, podem 

influenciar diretamente a função mais recorrente, no caso específico, a de 

ARTICULADOR. Comecemos pelo fator tempo verbal, conforme ilustrado nos 

exemplos a seguir:  

 

● INTRODUTOR e tempo verbal passado 

 

(20)  Tia Antonia 

Já mandeipesames ao pessoal Cerqueira Lima, menos Alfredo, cujo 

endereço ignoro. Imagino os espalhafato de Zeze.  (05-ATW-30-08-

1922) 

 

(21) Já recebios primeiros teste que ela fez tão lindo. No dia do Índio ela 

estava linda vestida de índio eu tirei a foto dela, deve ficar pronta 

amanhã se ficou boa eu mando uma para você ver. (10-APACA-09-05-

1990) 

 

● INTRODUTOR e tempo verbal presente 

  

(22) Carlota não teve incômodo algum, nem febre de leite, que teve em 

abundância, pensei que ele sentisse mais perder o filhinho, porém o 

marido foi quem mais sentiu. Já ha fartura de leite de cabra, mas, por 

enquanto de mais nada. (08-ATW-26-12-1922) 

 

                                                           
5 O tempo futuro (simples e perifrástico) e a segunda pessoa foram descartados da análise em função 
de temos registrado pouquíssimas ocorrências dos mesmos. 
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(23) De Santo Amaro e de Maria foi que nada veio. Pode ficar certa de que 

sabemos que você tem todo cuidado em mandar a correspondência, 

mas ninguém pode confiar no correio. Hoje já estou muito melhor da 

erupção, está quase toda seca e a comichão diminuiu muito... (09-

ATW-04-02-1923) 

 

● ARTICULADOR e tempo verbal passado 

 

(24) Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito 

alguns passeios á cavalo. (01-ATW-03-02-1917) 

 

(25) Amanhã vou pegar uns resultados que falto saber. Já passei em 3 

matérias, uma tenho certeza que vou para final, e as outras duas é 

quase certo de, também, passar direto. (20-APACA-25-06-1980) 

 

● ARTICULADOR e tempo verbal presente 

 

(26) Teria Mamãezinha ido á Missa, e como suportava tão grande abalo? 

De Felippe sabe por minhas cartas; felizmente estes diasjá está se 

alimentando bem. (04-ATW-14-08-1922) 

 

(25) Passei 2 meses em Salvador não fiquei na Mesbla porque Eliana 

chorava todo dia para vim embora querendo ver os meninos. Já sei 

que quando tiver de sair daqui ela não vai querer ir comigo. (09-

APACA-11-04-1990) 

 

Abaixo, nas tabelas 3 e 4, apresentamos os resultados referentes a esse 

fator: 
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Tabela 3: O “já” operador de contraexpectativa em suas funções de 

“introdutor” e “articulador”, relacionadas com o fator tempo verbal, 

no período de 1902 a 1962 

 

Introdutor Articulador 

Pas Pres Pas Pres 

Oc % Oc % Oc % Oc % 

11 78,6 3 21,4 20 58,8 14 41,2 

 

 

Tabela 4: O “já” operador de contraexpectativa em suas funções de 

“introdutor” e “articulador”, relacionadas com o fator tempo verbal, 

no período de 1980 a 1993 

 

Introdutor Articulador 

Pas Pres Pas Pres 

Oc % Oc % Oc % Oc % 

3 75 1 25 11 45,8 13 54,2 

 

Verificamos que, no período que vai de 1902 a 1962, tanto o introdutor como 

o articulador foram mais recorrentes com verbos no tempo passado, com um 

percentual de 78,6% e 58,8%, respectivamente. No período de 1980 a 1993, o 

introdutor manteve o padrão do momento anterior, ou seja, foi mais frequente com 

verbos no tempo passado, com uma porcentagem de 75%. Já o comportamento do 

articulador foi alterado, porque seu uso foi mais frequente com verbos no tempo 

presente (54,2%), indiciando que há uma mudança em relação à influência desse 

tempo no uso da função de articulador. 

Quanto a nossa hipótese sobre o fator tempo verbal, ela foi, parcialmente, 

confirmada: no primeiro período, foi realmente o passado que mais influenciou as 

duas funções. Já em relação ao segundo período, esse tempo influenciou mais o 
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uso do “já” introdutor; no caso do articulador, como vimos, foi o tempo presente que 

teve influência mais acentuada. Acreditamos que essa mudança deva ser decorrente 

do processo de gramaticalização pelo qual passa o item “já”. 

Outro fator analisado foi apessoa do sujeito (1ª, 2ª6 e 3ª), uma vez que o 

sujeito sintático, além de apresentar vínculo direto com o “já”, pode também 

influenciar as novas funções do item. Assim, procuramos verificar se a primeira e 

segunda pessoas, em suas formas expressas e apagadas, influenciam ou não os 

usos do “já” introdutor e articulador. Vejamos os exemplos: 

 

● INTRODUTOR e sujeito de 1ª pessoa 

 

(27) Pode ficar certa de que sabemos que Você tem todo cuidado em 

mandar a correspondência, mas ninguém pode confiar no correio. Hoje 

já estou muito melhor da erupção, está quase toda seca e a comichão 

diminuiu muito, mas a erupção foi enorme, até nos lábios e nas 

pálpebras tive. (09-ATW-04-02-1923) 

 

(28) Já recebi os primeiros teste que ela fez tão lindo. No dia do Índio ela 

estava linda vestida de índio eu tirei a foto dela, deve ficar pronta 

amanhã se ficou boa eu mando uma para você ver. (10-APACA-09-05-

1990) 

 

● INTRODUTOR e sujeito de 3ª pessoa 

 

(29) A tarde já anunciou pagamento de apólices, e mandei pedir a Malú 

que indagasse e me informasse quando pensam pagar a letra M. (11-

ATW-06-01-1928) 

 

(30) Venho responder e agradecer a sua carta. Vamos passando bem, mas 

muito saudosos e sós, ainda mais sensível é o isolamento porque o 

tempo não tem deixado Felippepasseiar. Etelvinajá me entregou o 

                                                           
6Essas ocorrências não foram contabilizadas, pois seu uso foi pouco recorrente com o “já” operador 
de contraexpectativa.  
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embrulhinho da renda, irá com outras cousas, saber se Você tiver 

pressa. (07-ATW-06-12-1922) 

 

● ARTICULADOR e sujeito de 1ª pessoa 

 

(31) Recebi hoje sua carta de ontem, fiquei muito contente com as boas 

notícias que nela dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito 

alguns passeios á cavalo. (01-ATW-03-02-1917) 

 

(32) Passei 2 meses em Salvador não fiquei na Mesbla porque Eliana 

chorava todo dia para vim embora querendo ver os meninos. Já sei que 

quando tiver de sair daqui ela não vai querer ir comigo. (09-APACA-11-

04-1990) 

 

● ARTICULADOR e sujeito de 3ª pessoa  

 

(33) Teria Mamãezinha ido á missa, e como suportava tão grande abalo? 

De Felippe sabe por minhas cartas; felizmente estes dias já está se 

alimentando bem. (04-ATW-14-08-1922) 

 

(34) Ela teve muita febre e eu tinha que ficar controlando com Anador e 

banho frio quando chegava a 40 ºc, pois os médicos todos em greve. 

Agora graças a Deus ela já está boa. (09-APACA-11-04-1990) 

 

Passemos, agora, aos resultados nas tabelas 5 e 6,a seguir: 

 

Tabela 5. O “já” operador de contraexpectativa em suas funções de 

“introdutor” e “articulador”, relacionadas com o fator pessoa do sujeito, no período de 

1902 a 1962 

 

Introdutor Articulador 

1ª 3ª 1ª 3ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % 
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8 

 

57,1 

 

6 

 

42,9 

 

10 

 

29,4 

 

24 

 

70,6 

 

 

 

Tabela 6. O “já” operador de contraexpectativa em suas funções de 

“introdutor” e “articulador”, relacionadas com o fator pessoa do sujeito, no período de 

1980 a 1993 

 

Introdutor Articulador 

1ª 3ª 1ª 3ª 

Oc % Oc % Oc % Oc % 

 

3 

 

75 

 

1 

 

25 

 

15 

 

62,5 

 

9 

 

37,5 

 

Como podemos ver, no período de 1902 a 1962, o “já” introdutor é mais 

frequente com o sujeito de primeira pessoa (57,1%), ao contrário do articulador, cujo 

percentual é mais alto com o de terceira (70,6%). Diante desse resultado, podemos 

afirmar que, no primeiro período, o sujeito de 1ª pessoa influencia mais o “já” nas 

sentenças em que ele introduz informação nova, enquanto que o de 3ª influencia 

mais o “já” que atua como articulador.   

 No que diz respeito ao período que vai de 1980 a 1993, o “já” introdutor 

manteve o padrão do momento anterior, uma vez que foi mais recorrente com o 

sujeito de primeira pessoa (75%), ao contrário do “já” articulador, que não manteve o 

padrão do primeiro período, pois foi mais frequente com o sujeito de primeira pessoa 

(62,5%). Temos, portanto, uma mudança acentuadaenvolvendo o articulador e o tipo 

de sujeito: primeiro, foi influenciado pelo sujeito de terceira pessoa; depois, pelo de 

primeira. Assim como ocorreu com o tempo verbal, acreditamos que essa mudança 

seja decorrente, também, do processo de gramaticalização do “já”. Ao se tornar mais 

gramatical, os elementos que estão diretamente relacionados a ele, no caso, o verbo 

e o sujeito, passam a exercer influências também diferenciadas. Trata-se de uma 

flexibilidade decorrente da necessidade comunicativa dos falantes, pois, nas 

situações de interação verbal, eles empregam diferentes estratégias linguísticas com 
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a finalidade de atingir seus objetivos enquanto sujeitos sociais, buscando entender o 

outro e se fazer entendido.  

 Relacionando os nossos resultados aos de Martelotta (1994), confirmamos o 

caráter heterogêneo do “já”. Assim como ele, que constatou ser o marcador de 

contraexpectativa a função mais recorrente (com um total de 171 casos) dentre 

aquelas funções assumidas pelo item analisado, também verificamos que o “já” foi 

mais recorrente com o seu valor de contraexpectativa, cuja frequência foi de 96% no 

período que vai de 1902 a 1962 e de 51,9% no período entre 1980 e 1993. Trata-se, 

portanto, de um valor com traços mais gramatical e abstrato, diferentes daqueles 

traços característicos do “já” em sua função de advérbio temporal (menos gramatical 

e mais concreto), o que confirma a mudança por gramaticalização. 

A propósito dessa mudança, vale dizer que a mesma não ocorre de forma 

brusca ou repentina, mas de maneira contínua, ao longo do tempo. Em alguns 

casos, ela pode vir acompanhada de um outro processo, que Martelotta 

(1994)chama de inferência, instaurado quando uma determinada função se origina 

da anterior. Isso pode ser observado na trajetória do item “já”, tendo em vista que a 

função de marcador de contraexpectativa se origina do uso do “já” como advérbio 

temporal, motivo pelo qual a nova função tende a guardar traços da temporalidade, 

que se tornam enfraquecidos na medida em que o item avança na trajetória de GR. 

Uma vez que a função inovadora traz em sua constituição marcas do tempo, acaba 

dificultando a análise da forma linguística em questão.  

Essa dificuldade, de fato, ocorreu na nossa investigação, uma vez que o “já” 

não pôde ser classificado como advérbio temporal, pois não se enquadrou no critério 

da sua substituição pelas formas linguísticas “agora”, “nesse momento” e “logo”. No 

entanto observamos que o seu uso reforçava o tempo da ação verbal, o que nos 

levou, em alguns momentos, a pensar que ele assumia a função prototípica de 

circunstanciador temporal, conforme nos fazem pressupor as descrições de 

orientação normativa.  

Da análise empreendida, concluímos: o “já” não pode mais ser descrito e 

apresentado apenas como advérbio temporal, pois, como vimos, ele passa por um 

processo de abstratização do sentido, deixando de se referir a dados da realidade, 

como ocorre com o circunstanciador temporal, para marcar situações interativas, em 

que falante e ouvinte negociam sentidos com o objetivo de orientar uma 

interpretação ou trabalhar com as expectativas do outro, como é o caso do operador 
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de contraexpectativa, a função mais recorrente em nossos dados. Trata-se de um 

resultado que evidencia, portanto, a mudança da natureza funcional do item “já” na 

língua portuguesa. 

Apesar de não encontrarmos todas as funções que o item “já” pode assumir 

na língua portuguesa, é possível estabelecer um panorama dos empregos que os 

falantes fazem dele nas situações de interação. Para tratar desses outros valores, 

recorremos ao trabalho desenvolvido por Souza (2009), que constatou os seguintes 

usos: 

 

USO DÊITICO (ADVÉRBIO TEMPORAL) 

 

(35) Você já vê uma sala. (AC-008; DE: L. 99) 

 

USO ANAFÓRICO 

 

(36)...e o basquete precisa de muito treino mesmo como eu jádi:: sse treinar 

diariamente mesmo... (AC-055; RP: L. 150) 

 

Em (36), o item “já” remete à proposição “precisa de muito treino”.  

 

USO CATAFÓRICO 

 

(37) Inf.: três dias antes do Natal ele tem três filhos e... temtem duas moça e 

um moço lá já é um rapaz já de uns de uns:: trinta e oito anos mais ou 

menos... (AC-137; NR: L. 72) 

 

Nesse fragmento, o “já” se refere, cataforicamente, à informação “de uns de 

uns:: trinta e oito anos mais ou menos...”.  

 

USO COMO ADVÉRBIO ASPECTUAL 

 

(38) Inf.: eu num sirvo pá falar muito né sempre:: converso pouco mas os filho 

já acostumaram comigo desse jeito e entende bem... (AC-121; DE: L. 121) 
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Em (38), o “já”, segundo Souza (2012, p. 81), “indica a anterioridade a um 

ponto esperado do evento [os filhos se acostumarem com o jeito dos pais]”.  

 

USO CONJUNCIONAL 

 

(39) Doc.: ah e:: nem conta nada [que ela gosta de alguém]?... 

Inf.: [ne:: m conta] agora já minha outra irmã... fala tudo [se gosta ou não 

gosta de outros meninos]?... (AC-017; NE: L. 94) 

 

Em (39), o “já” estabelece relação semântica com asinformações 

antecedentes.  

 

USO COMO MARCADOR DE FOCO (mais abstrato) 

 

(40) Inf.: [É::]... aí eu tenho tipo uma tia que ela já foi pra Cu::ba... issojá faz 

um tempo já... (AC-010-NR; L. 139) 

 

No exemplo (40), o item analisado atua no sentido de marcar o foco da 

oração, isto é, a informação mais importante a ser transmitida ao ouvinte.  

 

Da correlação dos resultados apresentados por Martelotta (1994), Câmara 

(2006) e Souza (2009), com as constatações da presente investigação, propomos a 

seguinte escala de gramaticalização parao item “já”: 

 

Advérbio temporal > advérbio aspectual >fórico> conjunção 

coordenativa/subordinativa (locução conjuntiva “já que”)> operador argumentativo 

(operador de expectativa e contraexpectativa, comparativo, conclusivo) >marcador 

de foco 

 

À esquerda, localizam-se os valores considerados menos gramaticais e mais 

concretos, e, à direita, funções caracterizadas como mais gramaticais e abstratas. 

Essa escala indica, portanto, o percurso da mudança pela qual passa o item “já” na 

língua portuguesa. 
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CONCLUSÕES 

 

 

 Diante do que fora pesquisado, confirmamos o caráter multifuncional do item 

“já” na língua portuguesa. Essa confirmação põe em evidência uma concepção de 

gramática diferente daquela que conhecemos como gramática normativa, que 

determina as regras que devem ser usadas. Numa análise funcional, como a que 

empreendemos, a gramática deve ser concebida como uma atividade resultante da 

relação entre falantes/ouvintes e situações comunicativas. É dessa interação que 

surgem, portanto, as adaptações linguísticas, como a que está ocorrendo com o “já”: 

o item passa por um tipo específico de mudança, ao assumir uma nova função, 

considerada mais gramatical.   

No quadro teórico que adotamos, tal mudança é denominada de 

gramaticalização, compreendida como um processo através do qual itens ou 

construções lexicais, em determinados contextos, assumem funções gramaticais, e, 

uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais 

(HOPPER; TRAUGOTT, 2003). No caso de nosso objeto de estudo, afirmamos que 

ele está assumindo, desde o primeiro período analisado, funções mais gramaticais, 

influenciando diretamente o seu comportamento dentro das sentenças em que 

ocorre: passa a ter um posicionamento mais fixo, com restrições de uso e apresenta 

um valor abstrato, confirmado pela frequência do “já” operador de contraexpectativa, 

especificamente em sua função conectiva, a mais recorrente no corpus. 

 Essa mudança de valores indica a aplicação do mecanismo de 

abstratizaçãoproposto por Heine et al.,(1991a apud GONÇALVES et al., 2007): que 

as mudanças são operadas da esquerda para a direita, no caso específico, de 

categorias cognitivas mais próximas do sujeito, ou seja, mais concretas, para 

categorias mais distantes do indivíduo, portanto mais abstratas. Esse deslocamento 

realizado pelos itens linguísticos é regido pelo princípio de exploração de velhas 
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formas para novas funções, um pressuposto que se aplica perfeitamente ao item 

“já”: ele assume não só a função de advérbio temporal (mais concreta) mas também 

a de operador argumentativo (mais abstrata),configurando, assim, atrajetória 

advérbio de tempo > operador argumentativo, e indicando avanço no processo de 

gramaticalização. 

Vimos que, ao exercer a função de operador, o “já” denota dois tipos de 

expectativa: uma envolvendo o falante e a outra, o ouvinte. Diferentemente da 

primeira, que denominamos de operador de EXPECTATIVA, em que não há “quebra 

de expectativa”, na segunda, denominada de operador de CONTRAEXPECTATIVA, 

a quebra acontece em virtude de o escritor presumir a expectativa do leitor e, a fim 

de romper tal expectativa, prevenindo-se daquilo que o leitor possa vir a pensar, 

recorre ao “já” para deixar explícito seu posicionamento. Foi essa função a mais 

recorrente no corpus, evidenciando, assim, um uso mais abstrato, o que nos permite 

afirmar, mais uma vez, que o “já” realmente está mudando de comportamento na 

língua portuguesa, inclusive sendo influenciado por fatores linguísticos como tempo 

verbal e pessoa do sujeito. 

Por fim, considerando os nossos resultados bem como aqueles alcançados 

por Martelotta (1994) e Câmara (2006), destacamos a necessidade de novas 

reflexões sobre a categoria dos advérbios, em especial o “já”, descrito, normalmente, 

pelas gramáticas de orientação normativa como advérbio temporal. Da análise 

empreendida, perguntamos: até quando devemos tratar esse item apenascomo 

advérbio? Já não seria o momento de tratá-lo, também, como operador? Afinal, as 

pesquisas estão confirmando essa nova função!  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - CARTAS DO ACERVO DANTAS JR -1902 A 1962 

CARTA 3 (03-ALG-semdata) 

“Tenho em mãos, trinta petições de inventarios,  fóra os processos crimes que se encontram em 
andamento. Para um neophyto com serventuarios sem pratica e sem conhecimentos, já é alguma 
coisa; não é verdade? Agora mesmo sou força do a despedir-me do Dantas, pois acaba de chegar o 
escrivão com uns autos para que nelles dê o meu despacho”. 

CARTA 4 (04-ACF-20-02-1950) 

“Fique certo de que prestará serviço de alta monta, embora não o seja muito para propaganda 
política, pois os que os lêemjá têm naturalmente as simpatias voltadas para o nome do prezado 
amigo. Afetuosamente o seu Afonso Costa Rio” 

CARTA 9 (09-ALCF-13-02-1935) 

“Seguem aqui trinta mil reis ( 30$000 ), com que v pagará fevereiro, pondo assim em dia o 
pagamento. Si realmente eu já houvesse pago dezembro, como você vai apurar esses trinta mil reis 
serão dados por adiantamento, como da mensalidade de março”.  

CARTA 10 (10-ALCF-16-03-1935) 

“Sitiver ainda portador para ahi, enviarei 70$000, para v pagar o mez de março dos dois títulos da Sul 
America, estando, do título do Internacional, já pago março”.  

CARTA 11 (11-ALCF-09-07-1944) 

“Demais, V não estranhará hypottese, porque se repete a cada instante, desde que chegamos á 
epoca em que antes das vagas existem os candidatos, e destas tirarão vantagens os que [? ]. Isto já 
é commum, e já não causaespécie”.  

CARTA 108 (108-HO-19-09-1954) 

“se Vquizem ter boa votação o caminho é este, Cardoso não pode lhe dárbôa votação, porque já 
recebeu muito dro deles para dár votos para Deputado Federal e Estadual...” 

“quando êle sabe que o eleitor é meu procura todo geito de não dár roupa, e eu já tenho dado roupa 
a alguns ...” 

“João Antonio da Fonseca Filho está indignado com êle e que já estava com um prejuízo de mais de 
vinte Contos...” 
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CARTA 109 (109-JMD-04-01-1949) 

“IlmoSnrDr. Joãozinho Bôas Festas e Feliz Ano Novo desejo-vos e vossa familia. Esta tem a 
finalidade de comunicar- vos que já sou reservista”.  

“Peço desculpas pelos aborrecimentos, pois quem se acha na situação em que eu me acho, é para 
pedir-vos colocação, pois já sou rapaz de 21 anos de idade, sem pai, e preciso ajudar minha Mãe, e 
melhorar-me de condições”.  

CARTA 113 (113-JCPDJ-22-11-1920) 

“Meu PresadoPae: Desejo-lhe saúde, que tenha feito bôa viagem e deixado todos bem. Como já lhe 
disse, não me foi possível esperar por Vosmecê, pois, amanhã tenho jury e se esperasse só 
poderiasahir na quarta feira, 24”.  

CARTA 114 (114-JCPDJ-15-03-1926) 

“Ahi foi presa uma mulher vestida de homem que foi remettida para Villa Nova. Monte Santo está na 
imminencia de ser tomado, se não já foi numa hora destas”.  

CARTA 115 (115-JCPDJ-31-08-1934) 

“Meus prezados Pais Desejo-lhes, aos manos e aos sobrinhos a melhor saúde. Continuamos sem 
maior novidade. Recebi a carta de meu pai e, hoje, os ofícios de Pombal e Itapicurú. Grande 
movimento de alistamento aqui; hoje é o ultimo dia para as inscrições. Seu nome está bem 
recomendado, segundo me dizem e afirmam. Já procurei o Eduardo Matos, de Pinho, que se 
comprometeu a indicar seu nome de meu pai assim como o FcoAmerico Silva, da Rua do Paço”.  

CARTA 117 (117-JCPDJ-31-12-1937) 

“Meus Prezados Pais: Hoje é o ultimo dia do ano. Agradeçamos a Deus os beneficios que nos 
concedeu, porque, apezar de tudo, o ano que hoje se finda não foi ruim. Peçamos a Deus que o ano 
que amanhã se inicia nos seja muito prospero.Esta segue pelo Joviniano. Ontem já disse que 
seguiremos na madrugada de terça (4 ), si Deus não mandar o contrario”.  

“P. S O Lafayette telegrafou ao Godôfredo para acompanhar o sumario. João O Artur vai 8 requerer 
licença, amanhã será inspecionado de saúde. Já disse a êle que se precisasse de algum dinheiro eu 
estava ásordens, no que pudesse da minha parte”.  

“Acêrca da precatória penso ser mais conveniente para nós aguardar que o José Liberato, com quem 
já conversei, reassuma, o que se dará no dia 20, ou 22 do corrente”.  

“P.S Artur já se inspecionou de saúde Nada de mais! Vai uma lei para meu Pai lêr; quando vier, 
traga-a. João”.  

CARTA 122 (122-JCPDJ-16-09-1928) 

“Em aditamento Com a sahida do nosso amigo Domingos Brito, de Canudos, não ficou ali pessoa 
alguma que o fosse substituir, porque V não aproveita o Antonio Soares Monte Santo, que será um 
bom elemento, elle é amigo do CelPeter– de nossos amos do Cumbe e assim nosso aqui, jádei-lhe 
um toque, disse-me se o procurarem, elleacceitará, já é um desiludido da politica adversa ao 
Governo”.  

CARTA 123 (123-JDPC-13-01-1933) 
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“O que mais me animou isto fazer, foi saber que o Dr. João Dantas, seu pai, estava de acordo com o 
referido, Interventor e que já tinha dito a alguns amigos, que o podia acompanhar, não obstante isto, 
espero que as nossas relações continuarão sem alteração”.  

APÊNDICE B - CARTAS BAIANAS-1911 A 1958 

CARTA 1 (01-ATW-03-02-1917) 

“Querida Yayá: Recebi hoje sua carta de hontem, fiquei muito contente com as bôasnoticias que nella 
dá. Felizmente passamos bem, já tendo eu feito alguns passeios á cavallo”. 

“Antes que me esqueça diga a Tontom que tem arreios e cavallossufficientes para uma ou mesmo 
duas visittas, podendo elle trazer Antoninho sem receio de encommodo.Fuijá á Agua– Bôa; a capella 
está se pintando, mas a casa está um verdadeiro perigo”.  

“Yoyô foi tambem, de modo que já se resolveu a fazer a outra quanto antes, creio mesmo que já 
escreveu ao Fructuoso Sampaio pedindo uma planta.Apezar da ruina em que está, Purificação tem 
tudo muito aceiado”. 

“V soube que morreu a velha Josepha? Soffreu muito, coitada! Temos tido sempre visitas, não só 
deste pessoal morador daqui, como as outras de cathegoria elevada. No dia 23 aqui passaram a 
tarde as meninas do Canela. Já estiveram tambem o Sr. AntonioFernan- des, Sr. Severiano, Sr. 
Firmino, Sr. Antonio Mendes, os rapazes do Canela e da Bahí e Jayme Costa Pinto, que prometteu 
vir cá jantar amanhã”.  

CARTA 3 (03-ATW-26-06-1922) 

“Não sei si escreverei a Lúlú2 hoje, si o não fizer, abrace a por mim. Diga a ella que Julieta disse me 
que tambem teve muita insomnia quando foi ao Angico; espero que a de Lúlú 2 já tenha passado, 
porque é uma cousa terrivel”. 

CARTA 4 (04-ATW-14-08-1922) 

“Minha querida Maria Agradeço a sua cartinha assim como Felippe. Desejo que V passando bem, 
apesar de tanta tristeza. No dia 12 o meu pensamento não deixou VV, só me lembrando das 
emoções crueis que estavam passando. Teria Mamãesinhaido á Missa, e como supportava tão 
grande abalo? De Felippe sabe por minhas cartas; felizmente estes dias já está se alimentando bem”.  

CARTA 5 (05-ATW-30-08-1922) 

“Todos mandam lembranças e visitas. Meus abraços a Lúlú e Joaquim e a Yôyô si ahi estiver. Com 
saudade e carinho a abraça a velha e dedicada amigaTiaAntoniaJá mandei pesames ao pessoal 
Cerqueira Lima, menos Alfredo, cujo endereço ignoro. Imagino os espalhafactos de Zeze. Pela“ 
Tarde” vejo que Guilhermina Baptista continua a dar espectaculo como Saccadura;- mandem me 
noticias dos cancans”.  

CARTA 7 (07-ATW-06-12-1922) 

“Minha cara Maria Venho responder e agradecer a sua carta. Vamos passando bem, mas muito 
saudosos e sós, ainda mais sensivel é o isolamento 2 porque o tempo não tem deixado 
Felippepasseiar. Etelvina já me entregou o embrulhosinho 4 da renda, irá com outras cousas, saber 
siV tiver pressa”. 

CARTA 8 (08-ATW-26-12-1922) 
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“Receba os meus abraços e transmitta os a Yôyô com os meus votos de felicidade; não posso 
escrever a elle hoje. Recebi sua carta de 19, de S Amaro, Mamãesinhajá tinha me dado noticia da 
chegada de Marianna, que tinha achado bem, e de Tété, madrissima esta”.  

“Carlota não teve incommodo algum, nem febre de leite, que teve em abundância, pensei que elle 
sentisse mais perder o filhinho, porêm o marido foi quem mais sentiu. Já ha fartura de leite de cabra, 
mas, por emquanto de mais nada; os umbús estão inchados, já tendo tomado umbúsada”. 

CARTA 9 (09-ATW-04-02-1923) 

“De S Amaro e de Maria foi que nada veio. Pode ficar certa de que sabemos que Vtem todo cuidado 
em mandar a correspondencia, mas ninguem pode confiar no correio. Hoje já estou muito melhor da 
erupção, está quasi toda secca e a comichão diminuio muito, mas a erupção foi enorme, até nos 
labios e nas palpebrastive”;  

CARTA 10 (10-ATW-18-02-1923) 

“QueridaYáyá. Ha muito devia ter agradecido e respondido a sua carta.Nada de novo por aqui; muita 
falta de chuva e por conseguinte receio de faltar cedo o leite.Peço lhe que dê 20$ das Missas de 
Janeiro e Fevereiro; Lúlú dará os 10$ das minhas para Elisa levar ao P Cunha. Já recebeu suas 
encommendas?” 

CARTA 11 (11-ATW-06-01-1928) 

“A mulher do professor tambem nos visitou, e umas moças Valverde, que me conheceram na igreja. 
Creio que o Camposjá nos tinha visitado antes de V ir. A mulher de Agenor e a irmã têm vindo varias 
vezes e D. Marianina uma; nesta casa Mana ainda 2 não veio. Recebemos carta de Stella, só sahem 
do Rio depois do dia 12. Celina está melhor, já está tomando sopa, pois só tomava leite mas ainda 
não sabe quando virá até aqui”.  

“Estava com tenção de ir á Bahia no dia 10, mas como Etelvina tomou um mez de licença e Maria 
não achou substituta, vão passar este tempo em casa de Sr. Carvalho, e assim eu resolvi adiar minha 
viagem. Já mandei entregar a Felippe a sua e a minha contribuição do telephone; faremos encontro 
na conta do Manso. A Tarde jáannunciou pagamento de juros de apolices, e mandei pedir a Malú que 
indagasse e me informasse quando pensam pagar a lettra M 3; qualquer cousa que eu saiba lhe 
avisarei”.  

CARTA 13 (13-ATW-16-12-1931) 

Fui visitar Vera hoje; o menino está gordinho, mas não é bonito Vjá deve ter sabido da morte do 
Sr.Cavalcanti; fui ao enterro onde havia muitas senhoras. D. Francisca chorou e lamentou se 
Borradomuito, mas Margarida estava espetaculosa. Dava gritos e fazia exclamações que já passaram 
de moda. Lembranças de Jovina e Celina, e Elisa. Com saudade carinho a abraça sua muito amiga 
Tia Antonia” 

CARTA 14 (14-ATW-19-10-1933) 

“Cara Maria Tive o prazer de ter boas noticias suas e de todos d'ahí pela sua carta a Mamãesinha, 
recebida hoje. Com que Mariana ainda não fez ponto final no povoamento do sólo; coitada! é tempo 
de descançar, pois a tarefa que já têm, e o bastante. Felizmente ella está passando bem e é de 
esperar que nada tenha. Aqui todos bons; os meninos já bem, e as meninas frequentando o 
Collegio;” 

“Esta ultima resolução é a única que poderá dar algum resultado. Quanto á tombola, já disse a 
Bellinha que não tomarei, nem passarei bilhetes”.  

CARTA 15 (15-ATW-04-05-1934) 



70 
 

 

“As melhoras que ia tendo Yôyô nos illudi- e trouxeram a esperança de que embora fraco e 
combalido, ainda nos seria dado ter durante algum tempo o nosso querido Yôyô Deus assim não 
quiz, seja feita a Sua vontade. Estou tomando notas das visitas que já são muitas, a todas mostram o 
seu sincero pesar e o quanto queriam a Joãosinho. Mamãesinha está desolada, e uma verdadeira 
mater dolorosa”.  

CARTA 16 (16-ATW-12-06-1934) 

“Minha querida Yáyá Fazia tenção de lhe escrever no sabbado, mas não sei como me distrahi, de 
modo que quando dei accordo de mim, já tinha passado a hora da mala”.  

“Felizmente é cousa benigna, pois a febre não passou de 37,4 Hontem, como não choveu, fui á Boa 
Viagem onde não tinha ido desde que V foi daqui. Celina Mello diz que está melhor, e sempre está se 
alimentando melhor. Já está tomada uma casa na Lapa e diz Lucio que é boasinha e bem situada”.  

“No Domingo telephonamos para saber dos meninos de Mariana que, com excepção de Mignonne, 
estão todos com sarampo. Pedro já se levantou e no mais estão sem novidade Ha um mez que não 
vejo as crianças;” 

CARTA 17 (17-ATW-23-06-1934) 

“Minha querida YáyáJá tinha tenção de lhe escrever hoje, e com maioria de rasão o faço para 
responder a sua affectuosa carta que recebi ha pouco”.  

CARTA 19 (19-ATW-02-05-1938) 

“Do Rio temos tido boas noticias; chegaram com chuva torrencial, de modo que João Mauricio se 
resfriou e ficou um pouco abatido, mas já está bom”. 

CARTA 20 (20-ATW-07-07-1938) 

“D. Isbella esteve de cama 17 dias e para ella a morte foi allivio, pois nos ultimos dias nada lhe 
parava no estomago e pouco dormia. Ella mesma pedia a Deus que levasse, pois já estava cansada 
de soffrer”.  

“Maria está bonitona; não vi a filha, que tinha ido á matinée com Dr. Paulo. D. Jusselina Santos 
Souza se mudou para os Cajueiros; ella queria alugar ou vender a casa. Parece que já está vendida, 
porque a estão demolindo”.  

CARTA 21(21-ATW-06-02-1939) 

“Da festa de S. Amaro só soubemos por uma carta de Tété a Jovina que o sermão do dia 2 não 
agradou, e por um telephonema de José que não havia animação. Vjá soube que morreu o Achilles 
Cardoso? Aqui nada de novo; tenho sahido pouco. Temos tido alguma chuvinha, e estes dias não 
tem feito calor. Deus permitta que Celina Mello já esteja ahi; assim V fica mais acompanhada e tem 
com quem trocar ideias”.  

APÊNDICE C - CORRESPONDÊNCIAS AMIGAS: O ACERVO DE VALENTE, BAHIA- 1980 A 1993 

Obs: As cartas 1, 2, 3 e 4 foram analisadas, mas não houve ocorrência do “já”. 

CARTA 5 (05-APACA-14-01-1990) 

“Eu fui bem graças a Deus e espero nele que com a entrada também de novo presidente tudo 
melhore pois tudo aumenta só nosso sálarionão. no caso o meu que e municipal agora Federal e 
Estadual e outra coisa Mário aqui têm uma [. ] Senhora que e de valenteIlmácia esposa de Otiniel ela 
e legal me falou que lhe conhece e sua esposa. sim já é papai?” 
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CARTA 9 (09-APACA-11-04-1990) 

“Ela teve muita febre e eu tinha que ficar controomAnador e banho frio quando chegava a 40 ºc, pois 
os medicos todos em greve. Agora graças a Deus ela já está boa, levei ao pediatrico particular fiz en 
de sangue urina e fezes e o resultado foi infecção urinária”.  

“Ela tomou 14 injeções de novamim. Segunda-feira vou fazer novos exames para saber como ficou. 
Passei 2 meses em Salvador não fiquei na Mesbla porque Eliana chorava todo dia para vim embora 
querendo ver os meninos. Já sei que quando tiver de sair daqui ela não vai querer ir comigo. meus 
pais estão bem, aliás todos em Salvador estão bem” 

CARTA 10 (10-APACA-09-05-1990) 

“Amigo Mário Recebi sua carta, fiquei bastante feliz. Aqui tudo vai bem graças a Deus, Eliana jáestár 
boa, estar indo para escola todos os dias, feliz da vida. Já recebi os primeiros teste que ela fez tão 
lindo”.  

“No dia do Indio ela estava linda vestida de índio eu tirei a foto dela, deve ficar pronta amanhã se 
ficou boa eu mando uma para você vêr Ela adora ouvir história que já ando cheia de contar as 
mesma estória todo dia, tanto que vou ver se compro uns livros infântis”.  

“Mário porque você não volta a estudar? se atualizar em outra coisa. Tenho certeza que o Correio é 
um orgão muito importante para a vida de todos nós, por isso jamais vai acabar. Até no interior de 
meus pais já tem correio e eu adoro pois quando quero ter noticia deles basta escrever”.  

CARTA 11 (11-APACA-11-06-1990) 

“Na verdade encontrei um cara legal não te falei porque estava esperando ter certeza se ia dar certo, 
pois tenhe 10 pouco tempo que conheço, mas parece que ele é verdadeiro ele já está querendo 
casar em setembro, mais eu prefiro deixar para dezembro porque é o tempo que me arrumo, fui 
conhecer a família dele no dia 3 e são pessoas boas”.  

CARTA 14 (14-APACA-07-02-1980) 

“Diga para as meninas que estou esperando as cartas. Como vai de trabalho? Já diminuiu? Hoje não 
tenho muitas novidades. porisso me despeço com um grande beijo da amiga. ÂngelaP. S Os retratos 
que tirei já foram revelados? Acho que não sai bem neles”.  

CARTA 15 (15-APACA-25-02-1980) 

“Como sempre é uma grande alegria receber as suas cartas com boas notícias Ainda não pude 
mandar revelar os negativos, que você enviou, porque chegaram no sábado de carnaval e ainda não 
passei numa reveladora. Dona Josairjá viu os retratos aí em Valente e me disse que ficaram bons, 
mas eu não sou fotogênica, e estou com medo de ver”.  

“Quando é o seu aniversário? As fotos suas e de Eliana ficaram boas? O meu carnaval foi ótimo, 
brinquei os três dias direto. Já estou certa de sair no próximo ano”.  

“Minha irmã, Rosa, tirou algumas fotografias, mas achamos que não vão prestar, porque o tempo 
estava nublado. Minhas aulas terão início no dia 3 de março. E as suas quando serão? Já resolveu o 
que fará quando terminar o 2 º grau? Já sabe quando você virá a Salvador? Espero que seja numa 
época em que eu não esteja ocupada”.  

CARTA 16 (16-APACA-12-03-1980) 

“Apesar de minhas aulas começarem desde o dia 9, poucos professores tem aparecido. Estou sem 
nada para estudar, e aproveito o tempo para ler, pintar e escrever. Gostei muito do seu retrato, já foi 
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colocado no álbum. Estou morrendo de vontade de voltar a Valente, espero poder estar por aí na 
micareta”.  

CARTA 17 (17-APACA-25-03-1980) 

“Prezado amigo Como você está passando? E todos os seus? Nós vamos bem, com muitos estudos, 
e os que trabalham estão dando duro. No momento eu estou com muito sono, apesar de já ter tirado 
um cochilo. Hoje eu não tenho aula a tarde, por isto estou escrevendo e ouvindo um som”.  

“Minhas aulas hoje foram pela manhã e ainda tenho a noite de Contabilidade Geral I. Que bom que 
você e Eliana se acertaram. Quando vocês se tornaram a ver? Enquanto você se acertou, eu ainda 
estou cheias de dúvidas: Você já pegou a moto? Ficou novinha em folha?” 

“Nós estamos esperando a vinda de meu irmão Augusto, é o que está estudando no interior; ele só 
pode vir nosferiados ou nas férias. Você já está animado para a micareta? Como vão os preparativos 
daí? Seus trabalho já diminuiu?” 

CARTA 18 (18-APACA-01-04-1980) 

“Quando você escrever para Rosa, insista para ela ir aí na micareta. Eu soube que vocês tiraram 
retratos na Páscoa, você já recebeu? Ficaram bons? Como vai na escola?” 

CARTA 19 (19-APACA-24-05-1980) 

“Oi Maro! Agora suas respostas vão demorar um pouco de chegar, isto porque meus estudos 
começaram a me apertar, principalmente estas duas últimas semanas, que tive de sair todas as 
manhãs e tardes. Estou fazendo dois trabalhos em empresas, um já está pronto e foi feito na USIBA, 
fica a 25 minutos de Salvador, o outro ainda nem começei a fazer, tenho de fazer uma entrevista com 
o relações pública de qualquer empresa”.  

“A sua atitude em relação a Eliana foi aprovada por mim, acho que você está certo. Eu já agi desta 
mesma forma, mas depois me desliguei de vez, apesar do coração não concordar”.  

“Espero que todos aí estejam na melhor, nós vamos passando bem. Nós já estamos pensando em 
São João, sempre fazemos balões. O São João daí é animado?” 

CARTA 20 (20-APACA-25-06-1980) 

“Oi Maro! Desculpe-me a demora em responder a última carta. Isto ocorreu devido aos trabalhos 
escolares, quando chega o fim dos semestres, os professores marcam provas, trabalhos, e a gente 
tem de se virar para dar conta das matérias. Amanhã vou pegar uns resultados que falto saber. Já 
passei em 3 matérias, uma tenho certeza que vou para final, e as outras duas é quase certo de, 
também, passar direto. Você já está de férias? Como passou o São João?” 

“Ontem apareceu tanta gente aqui em casa, que de noite estava super cansada, assim mesmo ainda 
fui ver Nane e levar meu irmão na rodoviária Você vai para Retirolândia? Parece que é muito 
animado. Já comprou outra moto? E agora como é que você está fazendo as entregas do correio? 
Como você está indo com as meninas daí? Já tem alguma paquera certa? Quais as novidades da 
cidade?” 

CARTA 21 (21-APACA-30-07-1980) 

“O problema desta vez foi com minha saúde, ontem passei o dia na cama, dor de cabeça, febre e 
enjoo, não ficava nada no estomago. Hoje já melhorei muito, só contínuo com dores no estomago, 
mas já me alimentei. Conte-me mais sobre Salgadália. O município é bem pequeno? Fica antes de 
Valente não é? Além do trabalho o que você faz? Você não está mole, com três namoradas em 
Retirolândia, Eliana, e outras que não conheço. E aí jáarranjou alguma? Eu contínuo sozinha, estava 
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esperando a vaquejada de Valente, pois lá sempre consigo. Você como vai na escola? Já 
começaram as aulas? As minhas só começam no dia 11 de agosto. Nesta segunda feira que passou 
foi a minha matrícula, consegui pegar 5 matérias, queria pegar também Educação Física, mas não 
tinha mais vagas, tive de deixar para o próximo semestre. Você tem notícias de seus familiares? 
Como eles vão? Acho que já coloquei as notícias em dia. Receba um grande beijo da amigaÂngela 
Margarida” 

CARTA 22 A (22-APACA-09-10-1980) 

“Maro Como estão você e a moto? Já encontrou a chave verdadeira? Gostei muito dos passeios com 
a moto. Pena que a gasolina esteja muito cara. Já recebeu alguma carta de Eliana? Depois que 
chegamos nunca mais a vi”.  

CARTA 23 (23-APACA-01-11-1980) 

“Oi Maro! Será que esta vai lhe encontrar em Valente ou em Salgadália? Resolvi mandar para aí por 
você me disse que depois do dia 30 de outubro já estaria em Valente. E agora você vai ficar parado? 
terminar seus estudos até o fim do ano, sem perder mais aulas; ou vai viajar para outra cidade?” 

“Na escola eu vou indo bem, já estou passada em uma matéria, nas outras ainda não recebi a 
segunda nota. Mas eu sei que terei de fazer duas finais, precisando de pouca coisa”.  

“Eu lembrei do seu aniversário, você recebeu um cartão, que eu mandei, desejando felicidades? Eu 
já lhe falei, que nasceram 5 cachorrinhos aqui em casa, são três machos e duas fêmeas. Todos são 
uma gracinha, mas não podemos ficar com nenhum”.  

CARTA 24 (24-APACA-17-11-1980) 

“Estou sem aulas por estes dias, os professores estão em greve. Ainda bem que nós jáfizemos todas 
as provas, só estão faltando os resultados e as finais. Das 5 matérias que pego, só recebi o resultado 
de 2, uma já passei, e a outra farei final precisando de um. O meu aniversário é no dia 3 de 
dezembro. ‘ Já vez todas as provas?’ provavelmente‘ Já fez todas as provas?” 

CARTA 28 A (28-APACA-10-10-1980) 

““ Maro” Obrigado por ter me aturado todo este tempo já ter aguentado todos os desabafos meus. E 
ja ter levados todos os meus recados pois acho que foi um amigo ate legal de mais para mim pois 
soube me comprender como eu sou tá?” 

CARTA 28 (28-APACA-28-04-1980) 

“Adelmario Cida me falou que tem vontade de conhecer Jacobina, então minha mãe, vai pedir a Beth 
para ela vir passar as férias de junho só não serão todas porque você sabe tenho que ficar aí tambem 
em Retirolândia vou finalizar porque já escrevi muitas bobagens”.  

CARTA 29 (29-APACA-19-05-1980) 

“Eu sinto muito não ter ido a festa em Valente pois não pude mas tambem acho que Koió não se 
importou com isto com Vam do seu lado nem se lembrou que eu esistia mas tenho que aguentar tudo 
não é? se você já gostou de algem na sua vida acho que intende Adelmario minhas novidades são as 
de sempre que eu nunca tenho nada importante para saber nem para contar”.  

CARTA 31 (31-APACA-20-10-1980) 

“ola Mario Tudo bem? espero que sim, eu vou bem Graças a Deus. Como esta indo de trabalho. 
Espero que esteja gostando. voçê sempre gostou de trabalhar ai. Você esta fazendo muinta falta, no 
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correio, com o amigo, e as piadas que você contava. Amigo como você agente já não encontra em 
qualquer lugar, nem toda Hora”.  

 

CARTA 32 (32-APACA-23-10-1980) 

“Talvez se não estivesse encontrado alguém naquela noite não teria acontecido o que aconteceu. 
Mas derrepenteapareceu um homem ao qual veio me fazer com que eu a simpatizasse, e eu a 
simpatizei da maneira mais possível, e eu quando pensei que estava levando um papo, eu já estava 
levada aos seus braços, porque realmente o seu papo o agradou”.  

“Sim, agora vamos falar de você, qual foi o motivo da preguiça porque não me escreveu um pouco 
mais? Já sei não queria contar as novidades aí, e nem me mandou falar como é que está passando 
essa temporada aí? Talvez imagine: Já está de paquera por aí não é mesmo?” 

“Olha Adelmário como é claro eu desejo ser feliz ao seu lado, e como é lógico talvez você a mim, mas 
se você quer mesmo ficar comigo eu ti digo uma coisa, eu não sei se esto pode dar certo, que Deus 
me perdôe por tudo isto mas como o mundo gira e reegira quem sabe um dia, talvez um dia chegará 
logo e tudo será realizado o nosso sonho. Você já teve pensado se tudo isto que acontece em 
momentos de nossa vida se realizasse em sonho?” 

“Porque às vezes quando encontro com alguém eu penso muito em meus pensamentos e sonhos 
poderem ser realizados. E você já pensou se o nosso romance pudesse se realizar? Que achas?” 

CARTA 33 (33-APACA-11-12-1980) 

“lembra-se de que hoje faz dois meses que nos conhecemos; e hoje é uma das datas principais para 
nós, quer dizer quanto a mim nunca esquecerei, e não saberei de você, mas o mesmo espero que 
tenha pensado junto comigo. Adelmário você já fez todas as provas? Sonhei com sua prova de inglês 
e espero que tenha gostado”.  

CARTA 35 (35-APACA-22-11-1980) 

“Você que me embriaga, que faz na nascerem todos meus sonhos... que faz florirem todos meus 
desejos... que me endoidece... que me transforma [. ] num aut [ ô ] mato... eu a amo ..[ eu ] e essa 
voz não cessa Ao deixá-la... já sinto saudade precoce seguinda [. ].. Ao deixá-lo já sinto que há como 
um misterio de dar e angústia seguindo mi por toda parte...” 

CARTA 36 (36-APACA-18-03-1980) 

“Oi Maro! Tudo jóia? Espero que sim, comigo vai tudo bem. Como é você já fez o teste, que ia fazer? 
Eu lhe desejo boa sorte, e espero que você passe”.  

“Maro eu não tinha lhe escrevido antes por que não tinha novidades, e ainda não tem muitas Minhas 
aulas já começaram desde o dia 03 de março, e vão muito bem, estou gostando muito porque 
conheci muita gente nova, entre essas pessoas estão incluidas professores, colegas de colegio, e 
muitos paqueras”.  

“Maro você nem imagina, a saldade que eu sinto dai, sabe, no momento em que eu entrei no ônibus 
para vir pra Feira, me deu uma tristeza que você nem imagina. Na hora“ H” me deu uma vontade 
louca de saltar do | ônibus e ficar [. ] ai. Para você imaginar na semana passada eu estava no colegio, 
e estava em aula, nós estavamos escrevendo um apontamento e direpente eu comecei a Lembrar de 
tudo o que me aconteceuai, e fiquei muito triste e com muitas salda- [. dai, me baratineitoda no 
apontamento e foi preciso cópiar tudo novamente, foi um Sufoco. Ah! Antes que eu esqueça, como é 
játerminou com Iraneide, ou ainda esta enroLando ela?” 
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CARTA 41 (41-APACA-10-01-1980) 

“É que eu gosto mesmo das duas coisas, dele, e do correio. Peço a Deus todos os dias que me ajude 
sempre.olha Mário, o horário de entrega de cartas aqui já está determinado, recebi um cartaz ontem 
e uma CI da Z P 05- comunicando ao público o horário de entrega, o lugar do horário veio em branco 
para que eu determinasse o mesmo. Eu preenchir de 09 às 10 hs, é um bom horário, não achas? 
Segue a nota que você pediu, espero que tudo esteja bem aí com você. A carta da Denise chegou; 
eu já a entreguei”.  

 
 
 
 

 

 


