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0. Introdu ção 
 
 
Para o caso especí fi co do português , a co mparação sintática oracional se faz ou por 
intermédio de uma única conjunção, ou por intermédio d e um p ar correlativo. Todavia, 
somente os p ares correlativos de desigualdad e destacam-s e por apresentar a preposição 
“de”, introduzindo o segundo termo da co mparação.  No português arcaico registram-se 
construções comparativas como: “ E sabede qu e non foi ‘ menor’ ‘de’ seu p adre.” 
(Demand a do  Sto. Graal ), apontando  para uma correlação entre “menor” e “ de”. 

Meu objetivo é estudar a gramaticalização da preposição “ de” na fo rmação dos 
advérbios modalizadores deli mitadores “ mais d e”, “ menos d e” e “ antes de”; 
provenientes d essas estruturas  comparativas do  português arcaico . D elimitadores são 
aqui entendidos como adv erbiais que mod alizam o dictum. Segundo a terminologia 
adotada por MO RAE S D E CASTILHO  (1991: 94), posso classi ficá-los co mo 
"deli mitadores aproxi mado res " pois "o falante, por assim dizer, compara o item 
verbalizado com uma espécie d e 'pauta categorial' e conclui que a significação que ele 
contém é apro ximativa, não tem limites exatos, ( ...)".  

O corpus de análise se co mpõe de dois  tipos de t extos, p roduzidos no  século 
XIX: anúncios de jornais, editados por GUE DES & BERLIN CK Orgs. (2000) e 
correspondênci a publicada em jorn ais por BARBO SA & LOPES Orgs. (2002).  

 
 
1. As  estruturas co mp arativas no lati m e no português:  brev e p ercu rso 
 
 
A língua latina indicava a comparação por dois processos distintos: a) o segundo termo 
da co mparação vinha no ablativo, como em (1) ou b) recorria-se à conjunção quam, 
conservando no mesmo  caso os  termos co mparados, co mo em (2 ). 
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A literatura consultad a mostra que — no lati m vulgar — o primei ro tipo de 
construção  passou  a exibir a p reposição “ de”. A inserção de preposições, tendência 
geral do sermo plebeius, justifica-s e na medida em que essas vão assumindo o lugar dos 
antigos casos da declinação. Assi m, a preposição de assu miri a as antigas funções do 
ablativo latino nas estruturas co mparativas. Com o des apareci mento dos casos no lati m 
vulgar, a preposição de, que era empregada juntamente co m a , ab e ex ness a forma de 
ablativo, acabou por  hipertro fiar-se, o cupando  o lugar d as outras. Segundo  Mey er-
Lübke apud MACHADO (1990: 282 ), "De invadiu considerav elmente o do mínio de ex 
e ab, e quase acabou por expulsar essas duas con correntes , conforme rev elam as 
con fusões entre as  três , qu e apareceram no lati m t ardio ".  

Além d e substituir a marca morfológica de caso, a preposição “de” tinha, 
con forme Bourci ez (1967:103), a função explícita de marcar u m ponto de partida e a 
idéia de diferenciação , em estruturas como: *plus fortis de frate (c.f. aliquid de 
mutatione felicius, Tert. resurr .6). A estrutura co mparativa co m a preposição de vingou 
no português arcaico, correlacion ando-se  de com "may(i)s ", co mo mostram (3) e (4).  

Essa formação se mostrou igual mente p rodutiva nos docu mentos do português 
do século XIX, porém co m caráter de deli mitador, foco dessa p esquisa. É o que se 
observa em (5) e (6). 

Talvez ainda pudéssemos  supor em (5) e (6 ) uma co mp aração  mais subjetiva 
(abstrata) do  que formal  (matemáti ca), pois u m dos termos co mparados n ão v em 
exp resso. Por exemplo , (5) insinua a co mparação co m um nú mero menor d e 100 casas 
cobertas  com t elhas.  

 
 
(1) "Turris altior est domo ." [A torre é maior "da" (do  que a) casa.]; 
(2) "Libris Ci ceronis magis delector qua m Caes are." (Eu  me deleito mais co m 

os livros de Cícero  do que com César.); 
(3) por h a dona, se me ualha Deus,/ que d epois uiron estes olhos meus,/ que 

mh-a semelh a muy  ma ys d'outra rem. (Somesso de Jo an Soares, nº . 80 C.B. e 377  C.A ); 
(4) ( ...) que aquela por que trobad' au edes/ e que amastes uós mais d'outra 

rrem/ qu e uos mo rreo , (...)  (Afonso  Sanches e Vasco Martins, nº. 27); 
(5) Poderão neg ar que existem mais de 100 casas cobertas co m telhas? 

(BA/ SA JB 19  2);  
(6) Vm. b em sabe, que as fazendas são carissimas; u ma s amarra de lila, ou de 

pano não i mporta menos de 5c$ rs ou 6c$: as meias de ced a i mportão de 4$ rs. a 6$rs . o 
par. e este par de meias  não  dara um mez. (SP/SP FP 19 1 ). 
 

 
2. A g ramaticalização d a preposição "de": do ablativo latino para a preposição 
portuguesa 
 
A an álise de 80 exemplos coletados  no corpus  revelou o seguinte quadro  resu mitivo: 
 
 
 Tab.01:  Delimitadores  seguidos de "de" X Tipo de sintagma 
 —SN —SV —SADJ —SP TOTAL 
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 N.          % N.          % N.          % N.          % N.           
mais de 55       100 __         __ __         __ __         __ 55        
menos de 5         83,3  __         __ 1           16,7 __         __ 6            
antes de  8         42,1  10         52,6 __         __ 1           5,3 19        
TOTAL 68        10       1           1           80      
 
 

Assi m, “ antes de” é mais produtivo com SVs (52 ,6%) do qu e co m SNs 
(42,1 %), mas  a di ferença entre as duas cat egorias é pequ ena. Com a preposição, o seu 
uso é bastante b aixo (5,3 %), u ma só ocorrência. “ Mais de” é cat egoricamente usado 
para p redicar SNs  (100 %) e “ menos de” é —  majoritariamente — us ado para predi car 
sobre SNs (83 ,3%), mas também pode predi car sobre SAD Js (16,7 %). Como se trata de 
u ma única o corrênci a, talvez possamos dizer qu e "mais de" e "menos d e" predicam 
sobre catego rias lexicais do  tipo SNs, enquanto "antes  de" tem p referência por SVs. 

Postulando um esquema radial p ara a gramaticalização, no qu al a gramática, a 
semântica e o discu rso ag em sobre o  léxico, o co mponente central, co mo  propõe 
CASTILHO (2003 ), pode-se aco mpanhar de man eira mais clara o processo de 
gramaticalização d as estrutu ras comparativas aco mpanhadas da preposição “ de”. 
 
 
2.1. Gramáti ca: mo rfologização 
 
 
Segundo RIE MANN (1927: 136) "La fonction propre de l'ablatif est remarquer le point 
de départ, l'endroit d'où quelque chose est éloigné ou séparé." Por ext ensão do traço 
semântico “ponto de partida”, as gramáticas latinas tratam de u m ablativo de sep aração 
(antiga classi ficação do  ablativo co mparativo), como em (7). Nesse caso, o ablativo 
marca o ponto de partida d a co mp aração , ou  seja, P edro. Portanto , se há u m ponto de 
partida para a co mparação, cons eqüentemente se visualiza a separação , o afastamento 
em relação ao outro ente comp arado: Paulo . E m u ma tradução literal, teríamos algo 
como: “ Paulo é particularmente grande, partindo-se de Pedro ” (co mo comparação). O 
sentido atual, "Paulo é maior do qu e Ped ro", seri a derivado  desse "sentido b ase".  

Tem-se, assi m, a macro-catego ria espaço , distância entre duas pessoas [i. Pedro e 
ii. Paulo] > co mparação . Portanto, a co mparação prevê u ma sep aração, distânci a entre os  
seres co mparados e o s egundo elemento (da comparação) seria sempre justaposto. 
Destaco aind a que a direção da comparação, ness as construções , é di ferente do português:  
pri meiramente focalizaríamos o segundo termo em co mparação co m o primeiro, como s e 
vê pelo termo marcado pelo caso. 

No português arcaico , segundo  DIAS (1959: 125), na co mparação "A prepos. 
(de) designa o ponto d'ond e as cous as se observam:", confo rme (8). 

Vimos mais aci ma qu e BOURCIE Z (op.cit.) atribuía à preposição “ de” das 
estruturas co mparativas justamente a função de marcar o ponto d e partida e a idéia de 
diferenciação. 

 
(7) Paulus maior est Petro; 
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(8) "todollos christãos pouco menos de dous mil foro m trazidos aas mãos dos 
barbaros (Mil. de Sto. Ant., 20). 
 
 
2.1.1 . Gramática: sintaticização 
 
 
No português arcaico, mais...d e, m enos...de e antes...de eram nitidamente estruturas 
comp arativas correlativas des contínuas, isto é, "mais , menos e ant es " perten ciam à 
pri meira sentença, enquanto "de", à segunda. Tais construçõ es foram h erdadas de u m 
dos processos latinos de comp aração, como já mostrado anteriormente. Das línguas 
românicas atuais, apenas o  italiano, à semelhan ça do  português antigo, guardou esse 
tipo de construção descontínua. Ex.: Mario è piú esperto di Luisa, Marcello è m eno alto 
di me. 

Já nos exemplos do corpus em an álise, esse tipo de constru ção n ão aparece 
mais co mo descontínua. Ao contrário, a preposição  "de" aparece seqüenciad a aos 
advérbios "mais ", "menos " e "antes ", fo rmando adv erbiais deli mitadores. Esses 
adverbiais em an álise têm so mente u m argu mento, situado sempre à sua direita, 
mostrando u ma o rdem rígida, g ramaticalizad a. São mais produtivos predicando núcleos 
de SNs ("mais de" 100 % e "menos de" 83,3 %) e SVs ("antes de" 52 ,6 %). A predicação 
incidente sobre SAdjs e SPs é insignificante, con forme observamos p ela Tabela 01 . 

 
 
2.1.2 . Semântica: semantici zação 
 
 
Nos exemplos analisados, os adverbiais mais de e menos de — em sua totalidade — 
vêm antepostos a números e co m u ma nov a matiz semântica d e "a cima de" e "abaixo 
de". Esses adv erbiais funcionam co mo deli mitado res apro xi mado res da classe-escopo, 
pois, con forme MORAES DE CASTILHO (1991: 99), eles "i) põem em dúvida a 
correção  na escolha do item lexi cal, porque ele n ão repres enta prototipicamente a 
categori a que se tinha na mente ( ...) ii) não põ em em dúvida o item escolhido, mas 
procedem a u ma graduação das prop riedades que co mpõem a categori a a que p erten ce 
esse item. Essa graduação pode ser positiva ["mais de", em (9) e "antes de", em (11)] ou 
negativa ["menos d e", em (10)]. Já antes de aparece co m v alor adverbial de "em tempo 
anterior", em con cord ância com o exemplo (11). 

Na base d esses delimitadores, obs erva-se u ma preposição  de caráter partitivo, 
seguindo a interpret ação de GILI Y GAY A (1975:  252) sobre essas construçõ es: 
"Cuando nos referi mos a parte d e alguna cosa o cantidad, la p reposición de comuni ca a 
la expresión sentido partitivo: bebimos de aquel vino ; algunos de vosotros; diez de los 
reunidos votaron en contra . De aquí el uso comp arativo cuando s e trat a de cantidad es: 
más de ciento; menos  de dos do cenas; más d e dos  horas." 
 
 

(9) Como  já lh e disse p reterio ao Gustavo qu e tem gasto mais de dois contos 
de réis com a politica da Rua do  Paço, (...) (RJ/RJ JN 19 2); 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 238-243, 2004. [ 241 / 243 ]



(10) Uma casa em Olinda para qu alquer Senho r Estudante, que n ella quiser 
morar para estudar, a qual o seo proprietario aluga-a por menos de seu valor toda a vez 
que se lhe dê adiantado  um, ou dous annos d e seu aluguel. (PE/RE AQF 19 1); 

(11) ( ...) regress ando Pedro a ntes de termin ados os dous annos do pri meiro 
registramento desses mesmos ani maes; ( ...) (PR/ CU D Z 19  2). 
 
 
2.1.3 . Discurso: discursivização 
 
 
Os deli mitadores apro ximadores  "mais de", "menos de" e "antes de" são  dotados de 
força ilocucionári a que abrand a o dictum da s entença, criando u m não 
comp rometi mento co m a exatidão da in formação passada.  Nesses casos , eles assumem 
o papel pragmáti co de atenuador. 

Os exemplos (12), (13) e (14) sug erem que o emprego d esses delimit adores 
nos textos em an álise é providencial para "pres ervação da face", na medida em que a 
escolha lexical não representa prototipicament e a catego ria que se tinha em mente. 
Assi m, em (12) a cart a de redator n ão precisa quantas v ezes as autoridades locais já 
foram cobradas p ela p éssi ma iluminação urbana; em (13 ) o  senhorio omite o preço 
exato do aluguel , visando a atrair mais interessados, e, fin almente, em (14 ) o texto não 
pontualiza qu ando o indivíduo assu miu o cargo de ch efia. 

 
 
(12) Mais de uma vez temos chamado a attenção da autoridade comp etente 

para o pessimo  estado da illuminação ( ...)  [MG/OP O C 19 2]; 
(13) Uma casa em Olinda (...), a qual o seo proprietario aluga-a por menos de 

seu valor toda a vez que se lhe dê adiantado um, ou dous annos de seu aluguel. [PE/RE 
AQF 19 1]; 

(14) não destoou jamais uma só nota no conceito como chefe, e antes de o ser, 
havia conquistado entre os  cohevos. [PE/RE  DP 19  2]. 
 
 
3. Conclusões 
 
 
O esquema radial permitiu observar co m mais clareza o processo de gramaticalização 
das estruturas co mparativas seguidas da preposição “ de”. Tais estruturas são oriundas 
de u ma construção latina que emprega o  caso abl ativo para o segundo termo  da 
comp aração. Com a perda dos casos, a preposição "d e" assu miu a função desse ablativo, 
segundo termo da co mparação. Ao fazê-lo , de — já no português arcaico — passa a 
reger sintagmas co mparativos correlacionados e, igualmente, sentenças co mp arativas 
correlacionad as, conforme mostrei em (3) e (4 ). 

Nos textos do s éculo XIX, aqui em an álise, esse tipo de constru ção 
comp arativa não aparece de forma descontínua. Ao  contrário, co mo já foi frisado , a 
preposição "d e" aparece seqüenci ada aos advérbios "mais ", "menos " e "antes ", 
formando adverbiais delimitado res apro xi madores . Os adverbi ais delimitadores incid em 
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majoritariamente sobre o núcleo de SNs, situados à sua direita. Ao incidir sobre essa 
classe, esses d eli mitadores, outrora formadores  de estruturas co mparativas, adquirem 
novas matizes semânticas: mais de > "acima de"; menos de > "abaixo d e" e antes d e > 
"em tempo anterior". Essas nov as matizes semânticas assu mem o  pap el pragmático de 
atenuadores, nos textos em análise, abrandando o di ctum da sentença e não  criando  u m 
comp rometi mento com a exatidão da in formação  passada. 
 
 
RESUMO: Neste artigo, discuto a gramati calização da preposição portuguesa "d e", 
emp regad a na formação  dos adv érbios mod alizadores deli mitadores "mais de", "menos 
de" e "ant es d e".  
 
 
PALAVRAS-CHA VE: Gramaticalização; preposição;  deli mitadores; co mp aração; 
português. 
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