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RESUMO: Este trabalho objetiva apresentar os resultados da pesquisa que analisou se as 
funções desempenhadas pelo item até em blogs baianos indicavam um caso de 
gramaticalização, um fenômeno compreendido 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 tanto, verificamos a frequência de uso do item e analisamos suas 
funções, considerando os aspectos linguísticos (as relações semânticas estabelecidas) e 
extralinguísticos (o fator sexo). No quadro teórico da corrente funcionalista, fenômenos como 
a gramaticalização só podem ser entendidos se levarmos em consideração a situação 
comunicativa da qual faz parte o falante (NEVES, 1997). Da mesma forma, as novas funções 
assumidas pelos itens, no processo de gramaticalização, só podem ser compreendidas se 
analisadas sob uma perspectiva de base pragmático-discursiva. Assim, os falantes empregam 
o até não simplesmente com o propósito de relacionar orações, mas, principalmente, dar uma 
orientação argumentativa ao discurso. Por isso, nosso corpus foi constituído de textos autorais 
de blogs produzidos por homens e mulheres de diferentes regiões da Bahia. Os resultados 
revelaram três diferentes usos do até, que vão de um domínio cognitivo mais concreto 
(preposição indicando limite espacial e temporal) para um domínio cognitivo mais abstrato 
(operador argumentativo), evidenciando, assim, o continnum de abstratização, ESPAÇO > 
TEMPO > TEXTO, conforme Heine et al (1991). 
  
Palavras-chave: Até. Usos. Abstratização. Mudança. Gramaticalização. 
 

ABSTRACT: This paper purposes to show the results of the research that analyzed if the 
functions performed by the item até in blogs from Bahia indicate a case of 
grammaticalization, a phenomenon understood as a process through which lexical items or 
constructions, in certain contexts, have grammatical functions, and, once they are 
grammaticalized, continue to develop new grammatical functions (HOPPER; TRAUGOTT, 
2003). For that, we verified the frequency of use of the item, and we analyzed its functions, 
taking into consideration linguistic (the semantic relations) and extralinguistic (gender) 
aspects. In the theoretical framework of the functionalist approach, this kind of change can 
only be perceived if the communicative situation which the speaker is involved is taken into 
account (NEVES, 1997). As well as the new functions assumed by items, in the 
grammaticalization process, just can be understood if they are analyzed from a pragmatic-
discursive perspective. Thus the speakers use the item até not only to build relations among 
sentences, but, mainly, to assign an argumentative orientation to discourse. Therefore, our 
corpus consisted of texts from blogs produced by men and women from different regions of 
Bahia. The results showed three different uses of até, ranging from a more concrete cognitive 
domain (preposition indicating spatial and temporal boundary) to a more abstract cognitive 
domain (argumentative conjoins), thus, revealing the continuum of abstractization, SPACE > 
TIME > TEXT, according to Heine et al (1991).  
 
Key-words:  Até. Uses. Abstractization. Change. Grammaticalization. 



GELIANE FONSECA ALVES 

2   Revista Inventário - 15ª edição – Ago.- Dez. 2014- www.inventario.ufba.br. ISSN 1679-1347 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Dentre as várias temáticas pesquisadas por estudiosos que assumem pressupostos da 

corrente funcionalista, está a gramaticalização. Um fenômeno de mudança de linguística que 

só pode ser entendido, segundo a concepção funcionalista, se considerarmos efetivamente a 

língua em uso, pois é do contexto real que podemos compreender a dinamicidade das 

estruturas usadas pelos indivíduos.  

Com o intuito de investigar esse tipo de mudança na língua portuguesa, elegemos 

como objeto de estudo o item até, pois, em situações reais de uso, ele tem assumido funções 

que vão além daquelas descritas por gramáticas de orientação normativa (cf. ALMEIDA, 

2003; BECHARA, 2009; CUNHA; CINTRA, 2008; entre outros). Essas, basicamente, 

categorizam esse item como preposição essencial, isto é, palavra que tem a função específica 

de relacionar dois termos oracionais, e, dessa relação, no caso do até, implicar movimento 

espacial e temporal. No entanto, essas mesmas gramáticas, ao lado de gramáticas descritivas 

(como a de NEVES, 2000, por exemplo), já sinalizam sobre a possibilidade de esse item 

desempenhar, em alguns contextos, outras funções além daquelas consideradas prototípicas1.  

Baião e Arruda (1996), ao pesquisarem as novas funções do até, explicam que o 

sentido inclusivo é enquadrado no grupo dos operadores argumentativos, elementos esses que 

funcionam como orientadores do discurso. No caso desse novo valor, ele é usado para indicar 

um último argumento considerado, muitas vezes, o mais forte, numa escala de força 

argumentativa. Desse valor de inclusão, pode ser depreendido um outro, o de 

contraexpectativa, cuja função é “manter ou não a expectativa do ouvinte quanto à 

determinada informação” (BAIÃO; ARRUDA, 1996, p. 256). Ao desempenhar essas novas 

funções, o até adquire um significado +abstrato, evidenciando, assim, a trajetória de 

abstratização, ESPAÇO > TEMPO > TEXTO. 

A fim de observar isso, escolhemos como fonte para a composição do corpus o 

software Blogger (www.blogspot.com), de onde coletamos cinquenta textos constituídos de 

                                                      
1 A teoria dos protótipos é muito utilizada para explicar a imprecisão de fronteiras entre as categorias. Segundo 
Rosch (1978, apud NEVES, 2012), “a maioria das categorias de objetos propostas, senão todas, realmente não 
tem fronteiras delimitadas” (p.160). E, para esclarecer sobre esses limites difusos, a autora recorre aos postulados 
de Wittgenstein (1953). Este, ao analisar a palavra jogo, observou que nem todos os membros da referida 
categoria apresentavam o mesmo grupo de propriedades que o distinguia claramente dos “não-jogos”. Rosch 
(1978) propõe, então, que a noção de que as categorias podem ser identificadas de forma clara se o foco estiver 
na estrutura correlacional dos atributos percebidos, de maneira que ela seja representada por suas partes mais 
estruturadas. Conforme, a autora, “essa é, pois a noção de protótipo de uma categoria, aquele caso mais claro de 
estabelecimento do estatuto de membro do grupo, que se define operacionalmente pelo julgamento popular desse 
grau máximo de pertença à categoria” (p.161). 
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uma lauda, dos quais 25 foram produzidos por homens e 25, por mulheres, de diferentes 

regiões da Bahia. A escolha do mesmo foi baseada no conceito de comunidade de fala de 

Labov (1972), segundo o qual, trata-se de um grupo de falantes que usam as mesmas formas, 

ou melhor, é um grupo de falantes que compartilha um conjunto de atitudes relacionadas à 

língua.  

Com o corpus definido, verificamos a frequência de uso do item até, bem como 

analisamos suas funções considerando aspectos linguísticos (as relações semânticas 

estabelecidas) e extralinguísticos (o fator sexo).  

 Para fins práticos, organizamos o artigo assim: na primeira seção, apresentamos 

algumas noções básicas no sentido de caracterizar a chamada gramaticalização; na segunda, 

descrevemos e analisamos as funções desempenhadas pelo item até; por fim, tecemos 

algumas considerações finais, que, juntamente com as referências, encerram o trabalho. 

 

2 GRAMATICALIZAÇÃO: NOÇÕES BÁSICAS 

 

Segundo Hopper e Traugott (1993) e Neves (1997), os primeiros estudos sobre 

gramaticalização foram desenvolvidos no século X, na China, por 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 

Horne Tooke (na Inglaterra) que já argumentava: a língua é concreta em seu “estágio 

original” e itens abstratos derivam de itens concretos; também com Etienne Bonnot de 

Condillac e Jean Jacques Rousseau (na França), que afirmavam: os lexemas concretos 

originavam tanto vocábulos abstratos quanto as complexidades gramaticais.  

No século XVIII, vieram Franz Bopp, Schlegel e Gabelentz (na Alemanha) e Whitney 

(nos Estados Unidos), entre outros autores que foram aprimorando progressivamente as 

percepções dos seus precursores até chegar a Meillet (na França), no século XX. Foi, 

especificamente em 1912, através do seu trabalho denominado L’évolution des formes 

grammaticales que a gramaticalização ganhou sua primeira definição: atribuição de um 

caráter gramatical a uma palavra anteriormente autônoma.  

Segundo Gonçalves et al. (2007), essa passagem do lexical para gramatical ou de 

gramatical para mais gramatical não ocorre rapidamente, mas, sim, através dos usos em 

diferentes contextos ao longo dos anos, e, por algum tempo, palavras ou expressões podem 



GELIANE FONSECA ALVES 

4   Revista Inventário - 15ª edição – Ago.- Dez. 2014- www.inventario.ufba.br. ISSN 1679-1347 

 

desempenhar tanto as funções mais concretas quanto as mais abstratas, até que estas últimas 

se sobreponham à primeira.  

Essa transição ocorre numa espécie de continuum, não apresentando limites precisos e 

definidos. A ideia de continuum também é visível na ordenação de categorias cognitivas 

proposta por Heine et al (1991, apud HOPPER; TRAUGOTT, 1993), para indicar o processo 

de abstratização pelo qual as formas da língua podem se submeter: 

 

PESSOA > OBJETO > PROCESSO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Essa ordem indica que as mudanças são operadas “sempre” da esquerda para a direita 

e, nesse caso, de categorias cognitivas mais próximas do indivíduo [+ concretas] para 

categorias cognitivas mais distantes [- concretas] ou [+ abstratas]. Percebemos, então, um 

movimento que vai do sentido primário, mais concreto, discursivamente motivado, para 

sentidos secundários, mais abstratos, estruturalmente motivados.  

Heine et al (1991, apud MARTELOTTA, 1993) apontam ainda que, quando se trata de 

elementos argumentativos, a gramaticalização envolve a seguinte escala: 

 

ESPAÇO > (TEMPO) > QUALIDADE (TEXTO)  

 

Segundo Martelotta (1993, p. 89), essa ordem representa um processo metafórico e 

unidirecional através do qual  

 

elementos que indicam noções espaciais externas passam a ser usados para organizar 
o universo discursivo, podendo, intermediariamente, expressar uma noção temporal, 
que também tende a se gramaticalizar em elementos textuais, passando assim a 
expressar noções argumentativas, como causa, ou concessão, por exemplo.  

 

O sentido unidirecional da gramaticalização é visto como uma característica basilar do 

processo, considerando o princípio de que a mudança, que se dá numa direção específica não 

pode ser revertida (NEVES, 1997). Esse trajeto pode ocorrer partindo de dois sentidos: de 

elementos lexicais para elementos gramaticais (ex: substantivo mente > sufixo mente), ou de 

elementos gramaticais para outros mais gramaticais (ex: até preposição > até operador 

argumentativo). 

Dentre os mecanismos que envolvem a mudança semântica, estão a pressão de 

informatividade e a extensão metafórica. O primeiro ocorre quando, por um processo de 
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inferência conversacional, um determinado item linguístico é empregado com um novo valor, 

ou seja, o falante aplica um novo uso a partir de um já existente. O segundo mecanismo, a 

extensão metafórica, é definido por Gonçalves et al. (2007, p. 42) da seguinte forma: “a 

metáfora, em gramaticalização, envolve a abstratização de significados, os quais, de domínios 

lexicais ou menos gramaticais, são estendidos metaforicamente para mapear conceitos de 

domínios gramaticais ou mais gramaticais”. Isso pode ser explicado através do seguinte 

princípio cognitivo: exploração de velhas formas para novas funções. O falante, durante o 

processo comunicativo, aciona as formas tidas com propriedades mais concretas e lhes atribui 

funções que as caracterizam como mais abstratas. A propósito disso, Heine et al. (1991, apud 

HOOPER; TRAUGOTT, 1993, p. 27) declaram: 

 

entidades claramente delineadas e/ou entidades 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 termo de tempo ou relações abstratas 
em termos de processos cinéticos ou relações espaciais etc.   

 

 Nesse processo de recrutamento, há, concomitantemente, perdas e ganhos semânticos, 

visto que, ao mesmo tempo em que um item perde características funcionais prototípicas e o 

sentido da forma original, ele se gramaticaliza e adquire características próprias, ou seja, 

assume novas funções e novas significações. 

Vale dizer que a metáfora mencionada aqui difere daquela classificada pela gramática 

normativa como figura de linguagem. Na perspectiva funcional, a metáfora é um mecanismo 

que permite formar novas expressões, novos sentidos em novos contextos por meio da 

extensão de significados, isto é, trata-se de uma metáfora emergente, a qual tem como origem 

uma natureza categorial, promovendo a gramaticalização e atuando por meio de outros 

mecanismos de mudança (HOPPER; TRAUGOTT, 1993): a reanálise e a frequência de uso. 

De acordo com Gonçalves et al. (2007), a reanálise permite a criação de novas formas 

gramaticais, à medida que se alteram as fronteiras de constituintes em uma expressão de 

maneira gradual, levando uma forma a ser reanalisada  como parte de uma categoria diferente 

da original. Poggio (2002, p.73) acrescenta “Entende-se que a reanálise é a mudança de 

percepção a respeito de como os constituintes de uma língua estão ordenados, no eixo 

sintagmático”.  
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A segunda motivação, a frequência de uso, leva à automatização das formas as quais 

podem assumir novas funções e sentidos em novos contextos. Sobre isso, Haiman (1994, apud 

CEZARIO, 2012, p. 25) assinala:  

 

a gramaticalização pode ser pensada como uma forma de rotinização da língua. Uma 
forma ou combinação de forma ocorre no discurso com frequência crescente e, 
começando como uma forma não usual de fazer ou reforçar um ponto do discurso, 
passa a ser um meio usual e não marcado de desempenhar esse papel. A frequência 
com que tais expressões ocorrem será um fator que determina se a forma passa ou 
não ser considerada gramatical pela nova comunidade de fala. 

 

Para Vitral (2006, p.155), se o item em análise estiver passando por um processo de 

gramaticalização, a tendência é: “a) que sua frequência de uso aumente; b) que a sua 

frequência quando em função gramatical aumente; c) que a sua frequência quando em função 

lexical diminua”. O autor alerta para a importância da frequência de uso nos estudos sobre 

gramaticalização, pois é o aumento do uso de uma determinada expressão gramatical que 

contribui para atestar a ocorrência desse tipo de mudança. E é exatamente isso que 

procuramos demonstrar em nosso trabalho, cujos resultados serão apresentados a seguir. 

 

3 O ATÉ EM BLOGS BAIANOS: INDÍCIOS DE GRAMATICALIZAÇÃO 

 

O primeiro levantamento empreendido diz respeito às funções semânticas 

desempenhadas pelo até, codificadas conforme a escala de Heine (1991), função espacial, 

função temporal e função textual, exemplificadas a seguir. Comecemos pela primeira função, 

aquela que é considerada prototípica: 

 

3.1 FUNÇÃO ESPACIAL 

 

(1) Eu só sei que me perdi em você, e quando me encontrei, já era tarde, - eu havia 

me apaixonado. Sim, todos os caminhos me levavam até você.  

(http://cecisouza.blogspot.com.br/) 

 

No exemplo (1), o item até está sendo usado com valor de limite de um espaço físico, 

ou seja, concreto, representado por “você”, resultante do movimento desencadeado pelo verbo 

“levar”. 
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3.2 FUNÇÃO TEMPORAL 

 

(2) Começamos o jogo com 02 a mais e permanecemos com este numero até os 20 

minutos do primeiro tempo. Não conseguimos furar o bloqueio dos caras que 

estavam fechados e tocando bem a bola. (http://newsperna.blogspot.com.br/) 

 

Em (2), o escritor relata sobre um jogo de futebol no qual seu time começou com dois 

jogadores a mais que o time adversário, permanecendo assim até os 20 minutos da primeira 

partida. Nesse caso, o item marca o prazo final da permanência em campo desses dois 

jogadores. 

 

3.3 FUNÇÃO TEXTUAL2 

  

(3)  Sinceramente, eu não sei se foi o seu olhar, o seu sorriso, a maneira que você 

conversa, o jeito que seus lábios mexem, suas crises de ciúmes, ou até mesmo o 

seu andando meio torto (o que sempre achei um charme). 

(http://cecisouza.blogspot.com.br/) 

 

O escrevente do exemplo (5) expõe o que sente por uma determinada pessoa, citando 

as coisas que admira nela, como o olhar, o sorriso e os gestos, por exemplo. Dentre os gestos, 

o que mais atrai a sua atenção é o andando meio torto da pessoa amada, e, para introduzir 

esse argumento, considerado mais forte, utiliza o até. Ou seja, o uso de até, sucedido de 

mesmo, marca uma força argumentativa ainda maior, bem como a ideia de limite. Isso 

implica que essa propriedade semântica, típica das funções prototípicas, é mantida apesar dos 

estágios de gramaticalização pelos quais passa o até.  

 

(4) A coisa fica mais séria quando lembramos que um em palanque chamava o outro 

de barriga disso, cabeça daquilo, prefeito bola murcha e etc... ao mesmo tempo 

que em atitude censurável projetava imagens, pra todo mundo ver, de pessoas 
                                                      
2 Como o próprio nome diz, nessa função, o até está a serviço do texto. Diferentes nomes são atribuídos para os 
elementos que desempenham essa função: marcadores discursivos, marcadores do discurso, operadores 
argumentativos, operadores discursivos, conectores discursivos, conectores pragmáticos etc., todos “referindo-se, 
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). Segundo esses autores, essa 
diversidade de termos é decorrente das diferentes propostas metodológicas adotadas para o tratamento de 
elementos que atuam no nível do texto/discurso. 
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chamando-as de traíras, cornudos e deploráveis outras coisas mais. Até que seria 

aceitável esse “encontro” se acontecesse daqui a algumas décadas e olhe lá, mas, 

isso foi praticamente ontem; as desavenças ainda não foram digeridas pelo povo, 

pequenos mortais que ficam à mercê desses cidadãos. 

(http://cantosdacaverna.blogspot.com.br/) 

 

Em (4), o escrevente retrata seu repúdio a alguns políticos brasileiros, cujo vocabulário 

impróprio e índole duvidosa são as principais características. Critica a prática de 

“politicagem”, ou seja, arqui-inimigos, hoje, melhores amigos, amanhã, e diz que depois de 

tantos xingamentos e ofensas “o encontro até que seria aceitável se acontecesse daqui a 

algumas décadas e mesmo assim olhe lá”. Nesse caso, o valor de contraexpectativa é expresso 

não só pelo item até, mas sim pela construção “até que”. Lembrando que essa construção é 

uma locução conjuntiva que, normalmente, indica noção de limite temporal, mas, aqui, 

veicula o valor concessivo, pois introduz um argumento contrário ao que vinha sendo dito, 

quebrando uma provável expectativa do leitor. Trata-se de uma informação implícita, e, por 

isso, deve ser compreendida por meio de inferência. Ou seja, por traz de “até que seria 

aceitável esse ‘encontro’”, podemos inferir que há uma expectativa por parte do leitor de que 

esse encontro não fosse aceitável, uma vez que seu conhecimento de mundo lhe diz que a 

imagem de políticos não deve estar associada a escândalos (ou pelo menos não deveria estar).  

Para essas funções, apresentamos a tabela 1, com o cômputo geral de ocorrências: 

 

 

 

Como podemos observar nessa tabela, de um total de 82 ocorrências do até, 12% são 

do item desempenhando a função prototípica, limitando espaço; 33% são do até temporal; e 

55% são do até textual. Em relação à trajetória de abstratização, percebemos uma frequência 

de uso cada vez maior do até com sentido [+abstrato], uma vez que o percentual de 

ocorrências do item com a função espacial, 12%, é menor do que as ocorrências com a função 

textual, 55%. É importante observar que essa abstratização já começa quando o item passa a 

ser mais recorrente com função temporal do que espacial, visto que o primeiro apresenta um 

ATÉ espacial ATÉ temporal ATÉ textual Total 

OC % OC % OC % OC % 

10 12 27 33 45 55 82 100 

Tabela 1: Cômputo geral das funções do item ATÉ. 
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sentido menos concreto que o segundo. Esses dados confirmam nossa hipótese principal de 

que o item até, ao exercer as funções espacial, temporal e textual, indicaria a mudança de 

traços: de [+concreto] para [+abstrato], evidenciando o processo de gramaticalização.  

Na segunda tabela, mostramos a frequência de uso de cada uma dessas funções, 

levando em consideração a influência do fator social, sexo, uma vez que pesquisas 

sociolinguísticas apontam para o fato de as mulheres utilizarem mais as formas socialmente 

prestigiadas3: 

 

Tabela 2: Função do item ATÉ conforme o fator sexo, homem X mulher. 

 

Pelos números dessa tabela, constatamos: no que diz respeito às duas primeiras 

funções, que homem e mulher as usam com frequências diferenciadas, isto é, o homem usa 

mais (8,5) do que a mulher (3,5) o até com a função espacial, revelando que é mais 

conservador do que ela. Por outro lado, com a função temporal, um uso não mais prototípico, 

é a mulher quem mais usa: (18,5) em oposição à (14,5), correspondente ao homem. O mesmo 

não acontece com o até textual, pois quem mais usou essa nova função foi o homem: (36,5) 

em oposição à (18,5) da mulher. Este último resultado, em particular, contraria a nossa 

hipótese de que a função [+abstrata] do até seria mais recorrente nos blogs de mulheres, uma 

vez que as pesquisas sociolinguísticas apontam que elas são mais adeptas às inovações 

linguísticas quando estas não são estigmatizadas. O nosso resultado indica, portanto, que o 

homem já não é mais tão conservador, sendo responsável, também, por processos de mudança 

linguística. 

Feitos esses primeiros levantamentos, passamos a fazer uma análise mais apurada dos 

dados, tendo em vista cada uma dessas funções, mediante propriedades particularidades. 

Começamos, primeiro, pela função espacial, considerando a ideia de espaço veiculada pelo 

                                                      
3  Com relação ao fato de as mulheres serem mais adeptas às inovações linguísticas, Paiva (1992) esclarece que 
elas tendem a liderar o processo de mudança quando se trata de implementar formas socialmente prestigiadas. 
Quando a implementação é de uma forma desprestigiada, as mulheres assumem uma atitude conservadora e os 
homens passam liderar o processo de mudança.  
 

ATÉ espacial ATÉ temporal ATÉ textual 

H M H M H M 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

7 8,5 3 3,5 12 14,5 15 18,5 30 36,5 15 18,5 
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item. Assim, dividimos essa função em duas, são elas: até limitador de espaço concreto (EC) 

e até limitador de espaço abstrato (EA), acreditando que a mudança de traços [+concreto] 

para [+abstrato] que atinge o complemento introduzido pelo até já é um sinal de sua 

abstratização. Vejamos os exemplos respectivamente: 

 

3.4 ATÉ LIMITADOR DE ESPAÇO CONCRETO (EC) 

 

(5) Levantou de um pulo, pegou suas coisas e dirigiu-se até o guichê. Devolveu a 

passagem e encaminhou-se para a saída. Já do lado de fora da rodoviária, 

sentiu uma brisa fresca no rosto. Olhou para o céu ainda claro e se entreteve 

pensando em qual seria a próxima estação. 

(http://manifestossentidos.blogspot.com.br/) 

 

(6) O erro é de uma sociedade capitalista, cruel, que humilha, massacra e mata 

cada dia mais, cada vez mais rápido aquele que não se enquadra. Até aí tudo 

bem! Mas aqui pergunto: quem forma a sociedade, sociedade? 

(http://www.brunohenyson.blogspot.com.br/) 

 

Para esses usos, temos o seguinte resultado: 

 

3.5 ATÉ LIMITADOR DE ESPAÇO ABSTRATO (EA) 

 

Tabela 3: Função espacial do item ATÉ conforme a noção de espaço concreto X espaço abstrato. 

ATÉ limitador de EC ATÉ limitador de EA 

OC % OC % 

8 80 2 20 

 

Das 10 ocorrências do até com função espacial, 8 referem-se a lugares concretos (EC), 

e apenas 02 fazem referência a lugares abstratos (EA). Embora o número de ocorrências de 

EA tenha sido pequeno, o uso do até limitando um espaço não físico já é um indício de 

abstratização.  

Quanto à função temporal, nós a analisamos a partir da proposta de Martelotta (1993), 

que classifica os circunstanciadores temporais partindo do princípio de que a circunstância de 
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tempo deve ser vista como algo maleável que se adapta às características semântico-

gramaticais do discurso em função das necessidades comunicativas do falante. O autor 

defende que o uso dos circunstanciadores temporais depende do papel que eles desempenham 

no enunciado em que ocorrem, e, portanto, divide os circunstanciadores temporais em cinco, 

são eles: circunstanciadores de tempo determinado; circunstanciadores de tempo 

indeterminado; circunstanciadores interativos; circunstanciadores de simultaneidade e os 

circunstanciadores delimitativos. 

 Em nossa pesquisa, identificamos os usos do até como circunstanciador de tempo 

determinado (momento preciso em que os fatos ocorreram - TD) e circunstanciador de tempo 

indeterminado (a ocorrência dos eventos perdura no tempo de uma forma indeterminada - TI). 

Para fins de objetividade e clareza, substituímos o termo circunstanciador por limitador, visto 

que uma das principais características do item, enquanto espacial e temporal, é veicular a 

ideia de limite. Obsevemos os exemplos: 

  

3.6 ATÉ LIMITADOR DE TEMPO DETERMINADO (TD) 

 

(6) Dormi às 4 da madrugada, acordei às 7 da manhã, voltei a ler, dormi às 11, 

acordei às 12, comi algo de olho no livro e tornei a ler, até terminar ontem às 

10 da manhã. (http://anonimofamoso.blogspot.com.br/) 

 

3.7 ATÉ LIMITADOR DE TEMPO INDETERMINADO (TI): 

 

(7) E eu nunca tinha me sentido tão bem, até eu estar com você. (http://meu-conto-
de-falhas.blogspot.com.br/) 

 

Vejamos, agora, a frequência desses usos na tabela que segue: 

 

Tabela 4: Função temporal do item ATÉ conforme a noção de tempo determinado X tempo 
indeterminado. 

ATÉ limitador de TD ATÉ limitador de TI 

OC % OC % 

6 22 21 78 
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Quanto à função temporal, observamos que os usos do até, limitando tempo 

indeterminado, com 78%, são mais numerosos que os usos que marcam tempo determinado, 

somando apenas 22% das estruturas temporais. Isso já indica um processo de abstratização, 

visto que o até passa a limitar um tempo menos concreto.   

No que diz respeito à função textual do até, observamos a atuação do mecanismo 

pressão de informatividade e, por isso, dividimos essa função em três: ATÉ inclusivo, para as 

ocorrências em que o item desempenha a função inclusiva, introduzindo um argumento mais 

forte, podendo ser substituído por inclusive, sem alterar o sentido; ATÉ ambíguo, para os 

casos em que o item se encontra em fase de transição, nesses casos, do valor de inclusão é 

depreendido outro que é o de contraexpectativa; por fim, o ATÉ contraexpectativa, paras as 

ocorrências em que o item expressa uma ideia de concessão, introduzindo um argumento 

contrário ao que vinha sendo dito antes, quebrando, dessa forma, a expectativa do leitor. 

Abaixo, apresentamos, respectivamente, cada um desses exemplos: 

 

3.8 ATÉ INCLUSIVO: 

 

(8) Há uma semana, comecei a ler “O Caçador de Pipas”. De cara, gostei do estilo 

do autor, da forma com que usava as palavras, e até como ele rodeava e 

rodeava para, enfim, chegar ao ponto. (http://anonimofamoso.blogspot.com.br/) 

 

3.9 ATÉ AMBÍGUO: 

  

(9) [...] ninguém é feliz sozinho até os de maus pensamentos tem amigos. 

(http://cjc-coisasdavida.blogspot.com.br/) 

 

3.10 ATÉ CONTRAEXPECTATIVA: 

 

(10) Sai de casa e já pensa na volta... Não paga de prendada, mas passa, lava, limpa 

e cozinha (tudo meio a contra-gosto, menos o café...até promete um ou outro) 

Não que eu ache isso importante, mas me mostra como ela pode me 

surpreender...menos a parte do café, café rima com cafuné, me lembra aquela 

canção de Arlindo Cruz, que a Maria Rita canta... (mas isso é outro papo). 

(http://www.elasporeles.blog.br/) 
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Para cada um desses usos, temos o seguinte quantitativo: 

 

Tabela 5: Funções do item ATÉ enquanto elemento textual. 

ATÉ inclusivo ATÉ ambíguo ATÉ contraexpectativa 

OC % OC % OC % 

31 69 8 18 6 13 

 

Como podemos visualizar nessa tabela 5, dentre as funções textuais do até, a mais 

recorrente é a inclusiva, 69%, seguida do até ambíguo com 18%, e, por fim, do até 

contraexpectativa, 13%. Acreditamos que essa pequena frequência de uso do até como 

marcador de contraexpectativa se deva a dois fatores: o valor bastante específico de concessão 

diante de uma argumentação feita (cf. BAIÃO; ARRUDA, 1996); e o fato de ele ser mais 

recente na língua.  

Quanto aos usos do até com sentido ambíguo, representando o período de transição em 

que o valor de A tende a se transferir para B, podendo haver um momento em que A e B 

coexistirão, é o segundo mais recorrente dentre os usos textuais do até, o que mais uma vez 

confirma a trajetória do item em direção à abstratização. 

Em relação ao valor inclusivo, percebemos que os usos do até marcando a inclusão de 

um último dado, por vezes, o de maior importância em uma escala de força argumentativa, 

são os mais frequentes neste trabalho, confirmando nossa hipótese de que o item seria mais 

recorrente em sua função inclusiva. Isso sugere, portanto, que o até vem se especializando 

com o valor de inclusão no português brasileiro.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizamos, nesta pesquisa, uma análise dos usos e funções do até em dados de língua 

escrita, coletados de textos de blogs baianos, com o propósito de verificar se o caráter 

multifuncional desse item configura um caso de gramaticalização, um tipo especial de 

mudança instaurada por força do uso, e que é responsável pela constante renovação do 

sistema linguístico. 

Demonstramos que o até vem desempenhando diferentes funções no português 

brasileiro, que vão de um domínio cognitivo mais concreto (preposição indicando limite de 

espaço e tempo) para um domínio cognitivo mais abstrato (operador argumentativo). Isso 
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confirma que o item está passando pelo continuum de abstratização de ESPAÇO > TEMPO > 

TEXTO.  

Este e outros estudos de natureza linguística apontam para a necessidade de revisão e 

ampliação das descrições normativas, de postura por parte daqueles que ensinam a língua 

portuguesa tendo por base apenas essas descrições, que, normalmente, prescrevem um 

conjunto de normas reguladoras do uso-padrão da língua escrita. Com isso, tem-se uma visão 

estática da língua, que não se movimenta, que não se modifica.  

Os estudos de gramaticalização servem, portanto, para mostrar que a língua é 

dinâmica, funcional, que o sistema linguístico está em constante renovação. No caso do item 

até, é preciso reconhecer que não se pode mais tratá-lo apenas como preposição, mas como 

um elemento que pode adquirir outras funções nas práticas comunicativas. 
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