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Uma língua se faz mediante a mudança e morre quando deixa de mudar.

!

(Eugenio Coseriu)

!

RESUMO

!
Esta tese tem por objetivo investigar a mudança histórica do particípio presente, que, em
português, passou a exercer principalmente as funções de adjetivo e substantivo. Para tanto,
realiza-se um estudo diacrônico, levando-se em consideração os diferentes estágios dessa
forma participial desde a sua proto-forma, o particípio presente latino. Como é sabido, a
mudança do particípio presente ocorreu desde o latim e se estendeu inevitavelmente ao
português, com importantes consequências, que fazem dele uma forma produtiva. A pesquisa
se fundamenta nos estudos da linguística funcional, especificamente os estudos de
gramaticalização e lexicalização tanto do ponto de vista sincrônico, quanto do diacrônico.
Como principal contribuição, este trabalho apresenta e discute o desenvolvimento dos nomes
departicipiais em português, com base no corpus diacrônico do português, levantado nesta
pesquisa.!

!

Palavras-chave: Particípio presente. Adjetivo departicipial. Substantivo departicipial. Sufixo
-nte. Sincronia e diacronia.
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ABSTRACT

!

This dissertation aims to investigate the historical change of the present participle from which
resulted specially the functions of adjective and noun in Portuguese. Therefore, there will be
done a diachronic study, taking into account the different stages of this participial form, since
its proto-form, the present participle of Latin. The results show that the present participle
change occurred from the Latin and inevitably spread to the Portuguese, with important
consequences, which makes it a productive form. The research is based on studies of
Functional Linguistics, specifically studies of Grammaticalization and Lexicalization, both
from a diachronic and a synchronic point of view. As main contribution, this work presents
and discusses the development of departicipal names in Portuguese, based on diachronic
corpus of Portuguese, raised in this research. 	
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Keywords: Present Participle. Departicipial Adjective. Departicipial Noun. Suffix -nte.
Syncrony and Diachrony.
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1. INTRODUÇÃO

!
Este trabalho tem por objetivo estudar o processo de mudança do particípio presente
na língua portuguesa. De uma forma específica, busca-se:

!
a) proceder a uma análise histórica do desenvolvimento do particípio presente;
b) propor conceitos das principais categorias analisadas;
c) descrever o adjetivo e o substantivo em -nte.

!
A natureza híbrida do particípio presente tem sido objeto de estudo desde a
Antiguidade. Segundo Dionísio de Trácia, na edição de Kemp (1986, p. 356), “o particípio é
uma palavra que participa das características tanto de verbos quanto de nomes. Ele tem os
mesmos atributos do nome e do verbo, exceto pessoa e modo”(tradução nossa).1

e

2

Na

atualidade, o fenômeno continua sendo objeto de pesquisas, como, por exemplo, o estudo do
particípio presente no italiano por Luraghi (1999); e, no inglês, por Huddleston & Pullum
(2002), dentre outros.
O estudo se restringirá às formas lexicalizadas do particípio presente no português,
em funções nominais como as do substantivo e do adjetivo, e em derivados de base verbal no
português.
De acordo com Williams ([1938] 1961, p. 191) houve mudança do particípio
presente, que passou da categoria de verbo(1), para as categorias de adjetivo(2) e
substantivo(3) em português. Conforme observado no estudo do corpus da pesquisa, o
particípio presente pode ainda ocorrer em outros contextos (4), (5) e (6).
Vejam-se os exemplos a seguir, nos quais são grifadas as diferentes ocorrências da
forma em -nte:

1Critérios

adotados nas citações bibliográficas, nos exemplos de línguas estrangeiras e nos exemplos referentes
ao português arcaico de difícil compreensão:
-Citações bibliográficas de textos estrangeiros: a) no corpo da tese - tradução para o português; b) em nota de
rodapé - texto original.
-Exemplos em latim: o exemplo e sua tradução figuram no corpo da tese.
-Exemplos em português arcaico: serão seguidos de uma adptação para o português contemporâneo.
2 A participle

is a word which participates in the characteristics of both the verbs and the nouns. It has the same
attributes as the noun and the verb, except for person and moods.

16

(1) E aveeralhe assi aquela noite que el nom dormira se pouco e adormecera
entrante a ponte. (SG, fl.152d)

!
!

(2) O Calundú era importante assim? (SN, Bp.)
(3) Faculdades americanas dão nota não apenas para o que os estudantes fazem em
sala de aula mas fora dela. (FS, 07/01/98)

!

(4) E, como a Beija-Fulô depressa aprendia as coisas, assustei-me bastante, numa
tarde em que ela veio escoucear minha porta, com o seu proprietário escornado em
cima do arreio, na mais concreta abstração. (SG, Cf.)

!

(5) Então disseram uns aos outros: Nós, na verdade, somos culpados no tocante a
nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma (...). (BS, Gn.43,21)

!

(6) Por conseguinte, já consideramos um assunto ultrapassado: não pretendemos
abrir essa discussão. (FS, 07/01/98)

!!

Nos exemplos dados, a construção radical + sufixo -nte é empregada com as
seguintes funções:

!
(1) entrante - tem o valor de verbo não finito, equivale a uma oração adverbial;
(2) importante - exerce função de adjetivo, como predicativo do sujeito;
(3) estudante - exerce função de substantivo, como sujeito da oração;
(4) bastante - exerce função de advérbio, como adjunto adverbial ;
(5) no tocante a - exerce função de locução prepositiva, ligando sintagmas nominais;
(6) por conseguinte - exerce função de locução conjuntiva, ligando períodos e orações.

!
Conforme visto, o fato de o sufixo -nte possibilitar a formação de palavras de
diferentes classes está associado à evolução do particípio presente, que, nas línguas
neolatinas, teve inicio desde a sua formação e ainda em período latino anterior. Sobre isso,
Meyer-Lübke, citado por Marouzeau (1910), ensina:

!
!

Mesmo em latim, desde os textos mais antigos, parece que o particípio
presente esteja condenado; e, de fato, apesar da existência prolongada que ele
terá na língua literária, é uma das formas que não sobreviverá, senão com
dificuldade ao latim e será quase ignorada pelo romance. (tradução nossa, p.
1,§ 134)3

En latin même, dès les plus anciens textes, il semble que le participe présent soit condamné, et de fait, malgré
l’existence prolongée qu’il aura dans la langue littéraire, c’est une des formes qui ne survivront qu’à peine au
latin et qu’ignorera presque le roman.
3

!17

A precoce lexicalização do particípio presente não é de todo desconhecida. Por
exemplo, Brandão (1933) aponta o emprego do particípio presente no latim como simples
adjetivo,

!
Particípio presente como simples adjetivo - Em latim é êste uso mais extenso
que em grego. Os participios assim empregados admitem graus, e, quando
pertencentes a verbos transitivos, em vez do acusativo, tomam o genitivo.
Alêm disso, podem vincular-se predicativamente ao sujeito mediante esse. (p.
19)

!!
ou como substantivo.

!
Participio presente substantivado. 20 - Em grego, por causa do artigo, era
facil a substantivação dos particípios. Em latim era mais restrita a
substantivação e ocorrida mais frequente no plural. O part. pres.
substantivado é rarissimo no nom. sing. Muitos nominativos do singular
tornaram-se verdadeiros substantivos: serpens, sapiens, amans. (p.19)

!

Outra evidência da mudança do particípio presente em português está na redução de
seu uso, pois o sufixo -nte não se aplica a todas as bases verbais, conforme mostra o quadro
abaixo:

!
Quadro 1 - Perda de generalidade do particípio presente

!
!

Infinitivo

Particípio presente

ser

*sente

esconder

*escondente

ferir

*ferinte
Fonte: Dados da pesquisa

Nesse sentido, é expressiva a mudança do sufixo -nte em português, onde ele passa a
se comportar como sufixo derivacional. Este e outros aspectos constituem evidências da
mudança do sufixo -nte.

!
!

!18

1.1 Revisão de literatura

!
Neste item apresentam-se as principais propostas de estudo sobre o tema. Foram
contemplados os estudos de Gramática Histórica e de Filologia Românica, além de pesquisas
sobre o fenômeno em português. Consideraram-se as propostas:

!
I. Meyer-Lübke (1890-1906), Grammaire des langues romanes. Paris; Leipzig: H.
Welter, V. 2-4;
II. Epifânio Dias (1918), Sintaxe histórica portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica,
1918;
III. Claudio Brandão (1933), O particípio presente e o gerúndio em português.
Belo Horizonte: Imprensa Oficial;
IV. Alessandro Boechat de Medeiros (2008), Traços Morfossintáticos e
Subespecificação Morfológica na Gramática do Português: Um estudo das Formas
Participiais. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro;
V. Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (2011), O particípio presente em cartas de
Bernardo de Claraval: mudança e conservação na língua portuguesa. Estágio pósdoutoral. Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro.
A seguir será apresentada uma síntese dessas contribuições.

!
I. Meyer-Lübke (1890-1906):

!
Segundo Meyer-Lübke, há duas formas participiais, que no francês são
foneticamente confundidas, o particípio presente e o gerúndio. Em suas funções elas se
identificam e pode-se dizer que a última forma tomou progressivamente o lugar da primeira.
O particípio presente conservou uma existência mais ou menos artificial, ou passou a ter valor
adjetivo. Essa completa alteração causaria a perda do adjetivo verbal e levaria à sua
transformação em simples adjetivo. A principal modificação consistiu sobretudo no
desaparecimento da noção de duração (progressão), que foi substituída pela noção de
permanência. Assim, no francês, por um “excellent homme” endente-se um homem dotado da
qualidade de ser excelente (sentido permanente).

!19

!
II. Epifânio Dias (1918):

!
De acordo com Epifânio Dias, o particípio ativo em português divide-se em dois
tipos, um em -ndo, representante do gerúndio latino, e outro em -nte, representante do
particípio presente latino. Veja-se o exemplo, seguinte, em que aparecem as duas formas:

!
!

(7) Eu, rei don Afonso, pela gracia de Deus rei de Portugal, seendo sano e saluo,
temẽte o dia de mia morte, a saude de mia alma, e a proe de mia molier, raina dona
Orraca e, de me(us) filios e de me(us) uassalos e de todo meu reino, fiz mia mãda
(...)
(AFONSO II, Te., apud COSTA, 1977, p. 300)

A forma verbal em -ndo herdou em parte os empregos sintáticos não só do ablativo
do gerúndio, senão também, e principalmente, do particípio presente latino, pois, além de
entrar na conjugação perifrástica liga-se, como aposto, ao sujeito, ou se junta ao sujeito
próprio, correspondendo ao ablativo absoluto latino. Nessa forma ele, pode equivaler: 1) a
uma oração causal; 2) a uma oração condicional; 3) a uma oração concessiva ou 4) a uma
oração temporal. Pode, ainda, exprimir as circunstâncias de modo, ou de meio. Já a forma
verbal em -nte empregava-se no português arcaico, exatamente, como o particípio presente
latino.

!
III. Claudio Brandão (1933):

!
Brandão atribui ao particípio em português três usos principais:

!
a) o uso atributivo: com valor de adjetivo ou oração relativa;

!
(8) Rei e senhor natural, não reconhecente superior em o temporal
(Barros, Dec. 4, 7, 9 apud BRANDÃO, 1933, p. 28)

!

b) o uso apositivo, com valor de advérbio, exprimindo diversas circunstancias como
tempo, modo, meio, fim, causa, condição, ou concessão;

!
(9) E nostro Senhor complinte todas estas cousas esguarda de cada dia aquestes
seus sanctos amoestamentos
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!!

(Regra de S. Bendo, apud BRANDÃO, 1933, p. 28)

c) uso predicativo: com valor adjetivo, denotando uma ação ou um estado atuais
atribuídos ao sujeito.

!
(10) (...) rogamos as vossas universidades e amoestamos em no Senhor, mandantesvos por os escriptos apostolicaes (...)
(Crônica dos Frades Menores I, 22 apud BRANDÃO, 1933, p. 29)

!

Além desses empregos, Brandão acrescenta mais três:

!
a) simples adjetivo;

!
(11) Porque se forão os lobos malfazentes.
(Ibid., p. 31)

!
!

b) simples substantivo;
(12) o ajudante, o celebrante, o requerente, o declarante, dentre outros.
(Ibid.)

!

c) construções absolutas: semelhantes às do ablativo absoluto em latim e exprimindo
principalmente relação temporal:

!
(13) (...) (ao) sol levante, ou (ao) sol poente, (no) caso acaecente, (condição)
rompente o alvor, etc.
(Ibid., p.29)

!

No português arcaico, Brandão afirma, contudo, que são escassos os exemplos do
particípio em -nte com valor verbal:

!
!

Lendo-se atentamente outros documentos da época, crônicas, narrações, escritos
didáticos e ainda mesmo místicos, os próprios textos jurídicos, deparam-se-nos
exemplos raros e de feição forçadamente latina. O mesmo se poderá dizer dos
Cancioneiros, onde são pouquíssimos tais modismos. (p. 29)

A pouca vitalidade do particípio presente com valor verbal em português, em sua
Período inicial, se faz sentir também nas outros períodos de desenvolvimento da língua
portuguesa. Segundo o autor, no século XVI o seu emprego, ainda entre os letrados, foi
esporádico, sendo banido do falar comum. Como consequência, o adjetivo verbal foi
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perdendo progressivamente seu caráter verbal passando a mero adjetivo, como nos exemplos:
cavaleiro andante, sol nascente.
O morfema -nte tornou-se um sufixo adjetival indicador de agente; com ele foram
criados analogamente vários adjetivos. Dessa forma, o adjetivo em -nte ou tem origem
diretamente no latim, fonte erudita, ou provem de construções analógicas com o morfema
-nte, fonte popular. Convém lembrar que o particípio presente sobrevive em poucas
expressões como: temente a Deus. O principal substituto do particípio presente, o gerúndio,
passou progressivamente a dominar, o que já ocorria desde o latim (MAROUZEAU, 1910).

!
IV. Alessandro Medeiros (2008):

!

Medeiros discute o emprego das formas participiais baseando-se no arcabouço
teórico da Morfologia Distribuída. De acordo com o autor, a forma em -nte, tradicionalmente
tomada como forma de adjetivo derivado de verbo, é produtiva em português. Os falantes
podem criar novos adjetivos ou substantivos simplesmente adicionando o sufixo -nte a
alguma base verbal. Por exemplo, o neologismo “os brincantes” tem sido empregado para
denominar o grupo de arte fundado por Manuel Nóbrega. Sobre a escolha do termo foi dada a
seguinte justificativa:

!
Brincante é o modo como os artistas populares se autodenominam. Eles nunca se
nomeiam "dançarinos" ou "atores", ele se dizem "brincantes"; ao realizar um
espetáculo, não dizem que vão "fazer um show", dizem que vão "brincar".
(INSTITUTO BRINCANTE, 2010)!

!!

O produto da combinação de base verbal + sufixo -nte pode expressar uma
propriedade/estado ou processo em andamento, quando se tratar de adjetivo; e um agente,
quando se tratar de um substantivo. Em geral esses produtos são deverbais. É o que se observa
nos exemplos abaixo:

!

• o ajudante;

!

(17) A vida agora é bem mais de empreguete, pois não temos uma ajudante ainda";,
revelou.
(FS, 05/05/2013)

!!
!!
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• o combatente;

!

(18) Ruy Mesquita foi um combatente lutou sempre por seus valores.
(FS,, 21/05/2013)

!
• o absorvente;

!

(19) Por causa do post pago, é possível ver blogueiros elogiando marcas de
absorvente, roupas, celulares, restaurantes e até dermatologistas.
(FS, 02/12/2012)

!

• o militante.

!

(20) Baldan afirmou que foi demitida por não concordar com a interferência da
vereadora governista Viviane Alexandre (MD), militante de defesa dos animais, no
CCZ.
(FS, 28/05/2013)

!

Outras formas em -nte são adjetivos e substantivos que não derivam de nenhum
verbo em português como ciente, palavra que tem sua origem no particípio latino do verbo
scire ‘saber, conhecer, ter conhecimento’. Há ainda casos como do substantivo corrente objeto constituído por cadeias de metal, que parece derivar do verbo correr, mas cujo
significado não tem nenhuma relação direta com o verbo português. Nesse sentido, Medeiros
sugere uma divisão elementar que leva em conta a categoria gramatical, bem como a estrutura
morfológica - base verbal ou não verbal em português.4

!
Quadro 2 - Adjetivos e substantivos em -nte, divisão elementar
Verbais

!
4

Não-verbais

Adjetivo

comovente, vivente

inocente, paciente

Substantivo

o ajudante, o
militante

o gigante, o docente

Fonte: MEDEIROS, 2008, p.244

As palavras inocente, paciente e docente não têm base verbal em português, possuindo contudo equivalente
verbal no latim: inocente, do latim in+nocēre ‘não fazer mal’ paciente, do latim patĕre ‘sofrer, suportar’ ;
docente, do latim docēre ‘ensinar’.
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Sobre as formas em -nte, Medeiros levanta as seguintes questões: 1) Quais são as
estruturas morfossintáticas das palavras em -nte (se há mais de uma) e como essas estruturas
determinam as interpretações dessas palavras? 2) No caso das formas em -nte derivadas de
verbos existentes na língua, que classes de verbos podem lhes servir de base? Que classes não
se prestam a isso? Como o tipo de raiz envolvida determina a interpretação da forma -nte
derivada? 3) Como se distribuem as cópulas ser e estar nas construções predicativas com
adjetivo em -nte?
Para responder a essas questões, Medeiros levanta inicialmente três pontos
relacionados à natureza sintático-semântica dos adjetivos em -nte.
O primeiro ponto é que, ao contrário das formas adjetivas associadas ao particípio
passado, que são passivas por natureza, as formas do particípio presente são ativas, ou seja, os
sintagmas nominais descritos por esses adjetivos são sempre interpretados como agentes dos
verbos de que esses adjetivos derivam ou aos quais estão de alguma maneira associados. Ex:
Achei aquele livro muito comovente.
O segundo ponto diz respeito ao fato de essas formas serem, em geral, incompatíveis
com raízes de verbos agentivos. Ex.: *construinte, *instruinte, *destruinte, *intencionante,
*agredinte, *perdoante, etc.
O terceiro ponto diz respeito aos verbos incoativos. Quando o verbo é incoativo, a
interpretação associada a essas palavras é frequentemente a de eventualidade / processo em
andamento, ancorado em algum tempo tomado como referência. Então, um animal agonizante
não é um animal que tem a propriedade de agonizar, mas sim um animal que passa, em algum
tempo ou intervalo de tempo, por um processo de agonia que o levará inevitavelmente à
morte.
Medeiros apresenta, ainda, uma proposta eclética de divisão dos tipos de verbos que
podem servir de base para a derivação dos particípios presentes:

!
a) verbos do tipo objeto-experienciador.
Nesses verbos o objeto expressa uma experiência ligada a uma disposição mental,
uma sensação, uma emoção, ou uma cognição. (BORBA, 1990, p. XXI). Exemplos:

!
!
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• acabrunhar/acabrunhante;

!

(21) O vilipendiado Protocolo de Kyoto expira dentro de um mês, mas poucos terão
atinado para a morte acabrunhante do tratado internacional (...)
(FS, 28/11/2012)

!

• anestesiar/anestesiante;

!

(22) Possi Neto se permite uma leitura sociológica para o efeito anestesiante de
tanta explicitação.
(FS, 26/06/2002)

!

• arrepiar/arrepiante;

!

(23) A seu ver, "o que ajudou a desacreditar o marxismo foi, sobretudo, uma sensação
arrepiante de impotência política";
(FS, 02/02/2013)

!

• deprimir/deprimente.

!

(24) Comecei a escrever mas era deprimente e chato revirar o passado.
(FS, 29/05/2013)

!

Nesses verbos o objeto faz algo ou possui propriedades que causam determinado
estado psicológico no seu comportamento.

!
b) verbos que denotam modo de deslocamento ou de movimento. Exemplos:

!
• correr/corrente,

!

(25) (...) o PT (...) mudou de ideia quando acessou sua conta corrente e viu que não
havia depósito nenhum.
(FS, 27/05/2013)

!

• andar/andante,

!

(26) Dona Benta narra as aventuras do famoso cavaleiro andante e seu escudeiro
Sancho Pança (...)
(FS, 16/04/2011)

!!
!!
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• mover/movente,

!
!

(27) Sua obra, multiforme e corajosa, heteróclita e dialógica, permanecerá para
sempre movente.
(FS, 20/02/2004)

• caminhar/caminhante,

!
!

(28) O violeiro Paulo Freire criou músicas e causos que procuram refletir as
andanças do Pedro Paulo caminhante (...)
(FS, 16/12/2008)

• emergir/emergente.

!

(29) O Brasil não é mais um país emergente. O Brasil emergiu, o mundo todo já
notou";
(FS, 29/05/2013)

!

Alguns dos verbos arrolados podem denotar um processo cujo desenvolvimento se
ache ancorado em algum tempo. O nome modificado pelo adjetivo pode ser interpretado
como um undergoer, ‘paciente/vítima/objeto’ do evento/processo. Ex.: Mesmo claudicante, o
bêbado conseguiu chegar até a porta de sua casa.
Há ainda casos em que o adjetivo não denota processo, mas é interpretado como
propriedade ou atributo. Por exemplo:

!

(30) E eles entrarom na foresta por buscarem aventuras, assi como cavaleiros
andantes devem fazer.
(SG, fl. 121 d).

!!

O adjetivo andantes caracteriza o tipo de cavaleiro e não expressa um movimento.

!
c) verbos que se comportam com alternância causativo-incoativa:

!
Os verbos causativos e incoativos denotam a passagem de um estado para outro.
Nos causativos a ação depende de uma causa externa para que a mudança se efetive. Ex: O
vaso quebrou. Nos verbos incoativos o próprio argumento interno exprime a mudança de
estado. Ex: A banana amadureceu. (CANÇADO & AMARAL, 2010, p.130). Nos verbos com
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alternância causativo-incoativo a efetiva mudança de estado ocorre pela combinação de uma
causa interna com uma causa externa. Exemplos:

!
• ferver/ fervente;

!

(31) A "palavra de guerra" significa que uma frigideira carregada de óleo
fervente(…)
(FS, 27/03/2013)

!

• dissolver/ dissolvente;

!

(32) As análises cromatográficas de amostras confirmaram a presença de benzeno,
tolueno (um dissolvente), etilbezeno e xileno.
(FS, 19/08/2010)

!

• congelar/ congelante.

!

(33) O frio congelante de 0ºC na noite da Rússia não foi motivo para impedir a
partida, (...)
(FS, 20/11/2012)

!!

Esse grupo tem comportamento irregular, muitos verbos não servem de base às
formas existentes. Ex.: atribuir/*atribuinte, fechar /*fechante.

!
d) verbos intransitivos que denotam incoatividade ou processo. Exemplos:

!
• agonizar/agonizante;

!

(34) Sei que quando o Ministério Público vir um policial de braços cruzados
aguardando uma vítima agonizante morrer, irá instaurar um inquérito de omissão
de socorro.
(FS, 10/01/2013)

!

• crescer/crescente;

!

(35) A iniciativa ajuda a reforçar a marca da loja de departamento mais antiga do
mundo junto à clientela crescente de brasileiros.
(FS, 30/05/2013)

!!

Esses verbos denotam uma mudança de estado dos seus argumentos. Os adjetivos
derivados denotam processo associado ao verbo.

!
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e) verbos que denotam estado. Exemplos:

!
• existir / existente;

!

(36) O projeto mais adiantado e inovador, segundo a direção da escola, é o de
engenharia hídrica, hoje existente em instituições como a UFRGS.
(FS, 26/05/2013)

!

• temer/temente;

!

(37) Ninguém pode ser temente a Deus e estar em um programa de televisão.

!

(FS, 11/12/2012)

• abundar/abundante.

!

(38) O sindicato lança a cartilha "Energia limpa e abundante para o agronegócio e
áreas remotas".
(FS, 21/05/2013)

!

Aqui os nomes modificados são simplesmente portadores de estados e ou
propriedades.

!
f) outros verbos:

!
Esses verbos formam um grupo heterogêneo e denotam modos de uma atividade
qualquer ou estados (alvo ou resultante). Ex.: abafar/*abafante, abençoar/*abençoante,
limpar/*limpante etc.
O grupo de verbos que parece impróprio para o particípio presente é o dos verbos
com sujeito experienciador (verbos de percepção ou avaliação), por exemplo: abonar/
*abonante; cobiçar/*cobiçante; estranhar/*estranhante; detestar/*detestante; odiar/
*odiante; recear/*receante; venerar/*venerante. Há contudo exceções como amar/amante;
temer/temente.
Alguns verbos de criação ou consumação também são impróprios. Por exemplo:
construir/*construinte; destruir/*destruinte; comer/*comente; criar/*criante.
Para muitos casos em que o verbo tem uma semântica exclusivamente agentiva,
tampouco há adjetivos em -nte como: sair/*sainte; partir/*partinte; nadar/*nadante.
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No que diz respeito à seleção das cópulas, os adjetivos que denotam propriedades
aceitam ambas as cópulas, ser e estar, dependendo da interpretação que se pretende atribuir
ao adjetivo. Por exemplo, falante e comovente.

!
V. Jaciara Oliveira (2011):

!
Outra importante contribuição para o estudo do particípio presente em português,
consiste na pesquisa realizada por Oliveira, trabalho que reúne, em um artigo, os resultados
obtidos em seu estágio pós-doutoral. Nesse artigo, a autora faz um estudo compativo do texto
original latino composto por 23 cartas de Bernardo de Claraval - texto escrito no século XII e
direcionado às religiosas e outras nobres senhoras. A tradução aqui considerada foi realizada
pela autora, uma vez que não há traduções da obra para o português. Na análise dos dados do
corpus latino, Oliveira registrou o emprego de 89 particípios com força verbal e de apenas
seis casos de particípio com força nominal (substantivo/adjetivo).
A autora conclui que a recategorização do particípio presente no texto analisado foi
bastante discreta, embora se deva levar em consideração o fato de o texto ser direcionado a
leitoras da nobreza, além do estilo especial do próprio autor do texto, Bernardo de Claraval. A
versão traduzida do texto também conta com 13 ocorrências de particípio com força de verbo,
o que totaliza um montante de 15% do corpus, conforme se observa em alguns exemplos
abaixo:

!
• presente e ausente;

!

(39) Et nunc quidem praesens sum spiritu, licet corpore absens;

!
!

[Quanto a mim, embora ausente de corpo, estou presente com o meu espírito.]
(Bernardo de Claraval, CXVI, apud OLIVEIRA, 2011, p. 34)

• ausente e ignorante;

!

(40) utpote absentem et ignorantem quid fieret.

!
!
!

[ já que me achava ausente e, portanto, ignorante do que aconteceu.]
(Bernardo de Claraval, CCCI, apud OLIVEIRA, 2011, p. 18)
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• vivente.

!

(41) tua vivens non Dei lege, vivens mortua eras: vivens mundo, mortua Deo, sive,
ut verius loquar, Nec mundo vivens, nec Deo.

!

[vivendo na tua lei e não na lei de Deus e, embora vivente estavas morta, vivente
para o mundo, morta para Deus, melhor dizendo não vivendo para o mundo nem
para Deus.]
(Bernardo de Claraval, CX, apud OLIVEIRA, 2011, p. 35)

!

No corpus, quatro casos apresentam estrutura mais ou menos conservadora:

!
• temente a,

!

(42) mulier timens Deum ipsa laudabitur.

!
!

[a mulher temente a Deus, essa sim será louvada.]
(Bernardo de Claraval, CXIII, apud OLIVEIRA, 2011, p. 33)

• ciente de,

!

(43) sed Christo, sciens quia et saeculo vivere mors est (...)

!
!

[mas para Cristo, ciente de que viver para o mundo é morrer (...)]
(Bernardo de Claraval, CXIV, apud OLIVEIRA, 2011, p. 34)

• consciente de que,

!

(44) Et ut eam tamquam gratiam habeas et toto ei humanitatis et devotionis affectu
studeas respondere, sciens quod Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam

!

[E para que a consideres como graça e procures responder a ela com toda
humildade e devoção, consciente de que Deus opõe-se aos arrogantes, porém, aos
humildes concede a graça (...)]
(Bernardo de Claraval, CCCLXVI, apud OLIVEIRA, 2011, p. 19)

!

• confiante em.

!

(45) sed de vestra notissima liberalitate atque benignitate confidentes, preces ad te
deferimus.

!

[Encaminho a vós as minhas súplicas (...) mas confiante em vossa conhecida
generosidade e benevolência.]
(Bernardo de Claraval, DXI, apud OLIVEIRA, 2011, p. 34)

!
!
!
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Noutros casos foi possível o emprego do gerúndio pelo particípio como em:

!
(46) tua vivens non Dei lege, vivens mortua eras: vivens mundo, mortua Deo, sive,
ut verius loquar, Nec mundo vivens, nec Deo.

!

[vivendo na tua lei e não na lei de Deus e, embora vivente estavas morta, vivente
para o mundo, morta para Deus, melhor dizendo não vivendo para o mundo nem
para Deus.]
(Bernardo de Claraval, CX, apud OLIVEIRA, 2011, p. 35)

!

Em sua conclusão, a autora atesta a recategorização do particípio presente em
adjetivo e substantivo, casos de lexicalização, e em preposição e advérbio, casos de
gramaticalização.
Por fim, conforme observado nos trabalhos ora parcialmente resenhados, a mudança
do particípio presente é complexa e envolve pelo menos dois grandes eixos de mudança: a
lexicalização e a gramaticalização, com um consequente enriquecimento tanto do léxico,
quanto da gramática.
Ao considerar o processo de lexicalização, assim chamado por Kurilowicz, deve-se
pressupor a transformação de uma forma gramatical em uma forma lexical. Se assim for, o
particípio presente, diferente do verbo pleno, deverá ser considerado uma forma gramatical,
assim como o auxiliar. De fato, o particípio apresenta características desviantes da categoria
prototípica do verbo. Conforme se discutirá mais à frente, no capítulo 2, o particípio é uma
categoria verbal secundária, pois depende do verbo principal para expressar relações
importantes como tempo, e, no caso do participium coniunctum, o sujeito do verbo principal é
também partilhado pelo particípio. Logo, a passagem de uma forma gramatical, o particípio, a
uma forma lexical, o adjetivo e o substantivo departicipiais, representaria o movimento
circular da mudança: léxico > gramática > léxico.
Em um segundo momento, observou-se que as formas lexicalizadas do particípio,
embora assumissem características da categoria de chegada, o adjetivo e o substantivo
preservaram algumas características sintático-semânticas da categoria de origem, o particípio.
O que faz dessa categoria secundária de nomes uma categoria complexa. Um estudo mais
detalhado dessas formas será proposto no capítulo 3.

!
!
!
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1.2 Pressupostos teóricos

!
Para testar as hipóteses e cumprir os objetivos, esta pesquisa teve como base os
estudos de: a) Linguística Românica: Meyer-Lübke (1890-1906),

Said Ali ([1931]2001),

Williams ([1938]2006), Maurer Júnior (1951); b) Língua Latina: Marouzeau (1910), Almeida
([1929] 2000), Škerlj (1926), Faria (1958), Ivo (1974); e c) Gramática da Língua Portuguesa:
Epifânio Dias (1918), Bechara ([1961] 2011), Cunha & Cintra ([1985] 2007), que tratam,
dentre outros temas, do emprego das formas participiais.
Para a análise da mudança linguística, levaram-se em consideração os fundamentos
da gramática funcional, particularmente os estudos de gramaticalização e lexicalização, sob o
enfoque teórico dos seguintes autores: a) Estudos de gramaticalização e Lexicalização:
Meillet (1948), Givón ([1979] 2011), Kurylowics (1965), Lehmann ([1989] 2002), Traugott
& Heine (19991), Cabrera (1998), Heine et al. (1991), Brinton & Traugott (2005), Gonçalves
et al. (2007), dentre outros.

!
1.2.1 Mudança linguística

!
!

Uma língua se faz mediante a mudança e morre quando deixa de mudar.
(Eugenio Coseriu)

A dinamicidade apontada por Coseriu (1958) nessa epígrafe é uma característica
universal e intrínseca das línguas vivas.
Na história da linguística, essa dinamicidade, a mudança linguística, foi considerada
por diferentes correntes teóricas. Tem como marco inicial os estudos de indoeuropeístas,
passando depois pelos neogramáticos, estruturalistas, gerativistas, funcionalistas, etc.
No funcionalismo, os estudos de gramaticalização e lexicalização têm apresentado
importantes contribuições para o tratamento da mudança linguística. Contudo, como é sabido,
a origem desses estudos remonta a uma tradição ainda mais antiga, os estudos de
indoeuropeístas, com especial destaque para Meillet (1948), cujo artigo intitulado a Evolução
das formas gramaticais é considerado texto fundador.
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Em linhas gerais, os estudos da gramaticalização e lexicalização tem por escopo
principal investigar a gênese do desenvolvimento de formas gramaticais e lexicais, tanto sob o
ponto de vista sincrônico, quanto sob o ponto de vista diacrônico.
De acordo com Meillet, o processo de gramaticalização caracteriza-se pela produção
de uma forma linguística inovadora. O fenômeno de gramaticalização foi assim conceituado
como: a passagem de uma palavra autônoma ao papel de elemento gramatical.5
Kurylowics (1965, p. 52) ao retomar os estudos de Meillet, apresentou uma segunda
proposta de conceito de gramaticalização, a qual é expressa com estas palavras:
Gramaticalização consiste na passagem de itens lexicais para itens gramaticais ou de itens
gramaticais para itens mais gramaticais6.
Givón ([1979] 2011, p.300) descreveu a gramaticalização como o processo pelo qual
estruturas discursivas frouxas, paratáticas, se desenvolvem - ao longo do tempo - em
estruturas sintáticas rígidas, “gramaticalizadas”. De acordo com Givón a mudança ocorre
em ondas cíclicas de sintaticização e morfologização motivadas pelas necessidades
comunicativas dos falantes.
De uma forma geral, o processo de gramaticalização constitui-se, portanto, da
transformação de uma forma livre (lexical) em uma forma presa (gramatical), por meio de
processos de sintaticização. Nessa fase, algumas palavras passam a exercer funções
gramaticais em construções chamadas analíticas. O processo inverso, morfologização,
também chamado de lexicalização por Kurylowicz, reduz uma construção analítica a uma
construção sintética.
Um exemplo clássico de sintaticização é a formação do pretérito perfeito perifrástico
nas línguas românicas, como por exemplo:

!
(47)

a.latim - venit

b.francês - est parti/arrivé
c.italiano - è arrivato
d.espanhol - ha llegado
e.português - tem chegado

!
5
6

(…) le passage d`un mot autonome au rôle d`élément grammatical.

Grammaticalization consists in the increase of the range of a morpheme advancing from a lexical to a
grammatical or from a less grammatical to a more grammatical status.
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No exemplo (47) observa-se a mudança de uma estrutura sintética (47a) para
estruturas analíticas (47b-e), constituídas da cisão de uma forma verbal com a seguinte
subdivisão das funções: auxiliante + auxiliado. O auxiliante preserva as marcas flexionais do
verbo de tempo, modo, pessoa e número, mas perde seu conteúdo semântico lexical. Por outro
lado, o auxiliado perde as marcas flexionais do verbo, mas preserva o seu conteúdo semântico
lexical. Observa-se com isso uma relação de complementaridade entre o auxiliante e o
auxiliado que produz o pretérito perfeito perifrástico.
Outro exemplo de sintaticização é a formação do particípio presente a partir de
verbos plenos. É o que se observa nos exemplos abaixo:

!
(48)
a. latim
Cessante causa,
cessat effectus.

b.francês - J’ai trouvé ces enfants remuant leurs jouets.
c.italiano - È un liquido contenente sostanze tossiche.
d.espanhol - (…) privántelos de la devida reverençia.
e.português - (…)procurarás homens de capacidade,
tementes a Deus.

!
Em (48) observa-se que o verbo empregado no particípio presente apresenta uma
redução significativa de estrutura morfossintática: a) perda das marcas flexionais do verbo; b)
mudança do escopo de modificação, isto é, ele modifica o substantivo ao qual se refere antes
de reger seus complementos, aproximando-se do adjetivo. Semanticamente, passa de um
domínio conceptual mais concreto, processo/atividade, a um domínio conceptual mais
abstrato ao indicar uma qualidade ou estado temporário.
Um exemplo de morfologização é a transformação de particípio presente em
substantivo. É o que se observa nos exemplos abaixo:

!
(49) a. francês

!

b. italiano
c. espanhol
d. português

La présidente du Medef poursuit son offensive contre
l'Union des industries.
Il presidente ha incontrato l' esecutivo(…)
Los presidentes se han ido superando, unos a los otros.
É mais uma das declarações do Presidente que
devemos esquecer

!
Em (49) a forma departicipial em -nt-, presidente, exerce função de substantivo. Do
ponto de vista morfossintático, apresenta marcas de flexão nominal e funciona como núcleo
do

sintagma nominal. Semanticamente, passa de um domínio conceptual mais abstrato,
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processo/atividade, a um domínio conceptual mais concreto ao designar um ser pelas suas
propriedades mais inerentes/permanentes.

!
1.2.1.2 Parâmetros

!
Lehmann ([1989] 2002) em seu livro Thoughts on grammaticalization propôs alguns
parâmetros para determinar o grau de gramaticalidade de um signo. O primeiro e central diz
respeito ao grau de autonomia do signo. De acordo com Lehmann (p.109), a gramaticalização
pode ser medida pela perda de autonomia, isto é, quanto menos autônoma, mais gramatical
uma forma é, e assim o seu inverso.
O grau de autonomia de um signo é determinado por três aspectos ou parâmetros
centrais:

!
a) peso: propriedade distintiva de um signo;
b) variabilidade : relativa mobilidade de um signo;
c) coesão: relação inerente entre signos.

!
Nesse sentido um signo é [- autônomo] e [+ gramatical] quando diminui o peso e a
variabilidade, e aumenta a coesão. Por exemplo, no exemplo (47), comentado na seção
anterior, observa-se que a sintaticização do pretérito perfeito latino produz a cisão de uma
forma sintética em uma forma analítica, auxiliante/auxiliado, cuja relação de
interdependência, coesão, é inerente. Consequentemente, diminui a mobilidade dessas formas,
pois devem ocorrer em um contexto específico, com perda de variabilidade. O auxiliante
apresenta perda de material semântico, dessemantização, e o auxiliado perda das marcas
flexionais do verbo, decategorização, diminuindo assim sua propriedade distintiva, peso.
Os três parâmetros comentados anteriormente, foram considerados nos eixos
paradigmático e sintagmático, resultando no feixe de seis parâmetros de gramaticalização.
A seguir, quadro dos parâmetros da gramaticalização proposto por Lehmann:

!
!
!
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Quadro 3 - Parâmetros de gramaticalização
Parâmetros

[+ Autônomo]
[- Gramatical]

Processo

[-Autônomo]
[+Gramatical]

Peso
paradigmático

Item possivelmente
polissilábico, com muitos
traços semânticos

Atrito
erosão fonética
dessemantização

Item possivelmente
monossilábico,
poucas características
semânticas

Coesão
paradigmática

Participação “frouxa" do
item em um campo
semântico.

Paradigmatização

Item integra paradigma
pequeno, altamente
integrado

Variabilidade
paradigmática

Escolha livre dos itens,
segundo as intenções
comunicativas

Obrigatoriedade

Escolhas sistemáticamente
restritas, uso obrigatório

Peso
sintagmático

Relação do item com
constituintes de
complexidade arbitrária

Condensação

Item modifica palavra ou
raiz

Coesão
sintagmática

Justaposição do item

Coalescência
(união)

Item é afixo ou traço
fonológico

Variabilidade
sintagmática

Liberdade de movimento
do item

Fixação

Item ocupa posição fixa

Fonte: Traduzido de Lehmann, ([1989] 2002), p. 146

!

No eixo paradigmático um item passa a [+gramatical] quando:

a) através de processos de atrito, um signo perde conteúdo semântico
(dessemantização) e/ou material fonético (erosão). Por exemplo, no caso dos
verbos auxiliares, observa-se a dessemantização do auxiliante por processo de
extensão metafórica.
b) através de processo de paradigmatização, um signo aumenta o grau de coesão
com outros signos, o qual passa a ser empregado de forma mais integrada em um
paradigma mais fechado e coeso, com um número restrito de combinações. Por
exemplo, no caso da formação do pretérito perfeito perifrástico no português,
observa-se um número restrito de combinações: no português o auxiliante deve
ser o verbo ter ou haver e o auxiliado deve estar flexionado no particípio
passado.
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c) consequentemente, um signo perde sua variabilidade, não podendo ser
substituído por outros membros do paradigma ou omitido (obrigatoriedade).

!
No eixo sintagmático o signo passa a [+ gramatical] quando:

!
a) através de processos de condensação, um signo diminui o nível da estrutura dos
constituintes nos quais opera. No caso dos verbos auxiliares, o escopo diminui,
pois modificam somente o verbo principal da perífrase que ajudam a formar;
b) através de processos de coalescência, um signo contrai relações mais fixas no
interior da frase. No caso dos verbos auxiliares a relação auxiliante/auxiliado
apresenta um grau maior de coesão;
c) através de processo de fixação, um signo assume uma posição mais fixa no
interior da frase, perda de mobilidade.

!
Conforme se observa, o processo de gramaticalização envolve perda ou neutralização
gradual de propriedades morfossintáticas (decategorização), semânticas (dessemantização) e,
em alguns casos, fonéticas (erosão); por outro lado, promove ganhos em função sintática.
O signo gramaticalizado apresenta-se, portanto, mais integrado sintaticamente: seu
conteúdo semântico passa de um domínio conceptual mais concreto para um domínio
conceptual mais abstrato, através de processos de dessemantização, em geral, de natureza
metafórica. Consequentemente, passa a ocupar uma posição menos central na escala
prototípica de sua categoria. Ver exemplo (47) na seção 1.2.1, em que o verbo pleno
transforma-se na perífrase formada de verbo auxiliar e particípio passado.

!
1.3 Metodologia

!
Com a finalidade de estudar diferentes estágios do processo de mudança linguística,
optou-se por fazer um estudo diacrônico.
Para constituição do corpus, utilizaram-se textos extraídos em sua maioria de bases
de corpus digitais, que serão arrolados a seguir, e aos quais se delimitou, para cada período da
língua, um mesmo número de palavras.
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!
a) Para o período arcaico:
• Corpus Informatizado do Português Medieval (CIPM), disponível em:
<http:// cipm.fcsh.unl.pt/>

!
b) Para o período moderno:
• Corpus Histórico do Português Tycho Brahe, disponível em:
<http://www.tycho.iel.unicamp.br/~tycho/corpus/index.html>
• Projeto BRASILIANA USP, disponível em:
<http://www.brasiliana.usp.br/>

!
c) Para o período contemporâneo:
• Acervo da Folha de São Paulo, disponível em:
<http://acervo.folha.com.br/>

!
d) Corpus controle:
• Corpus do português, disponível em:
<http://www.corpusdoportugues.org/ >

!
As obras não disponíveis nas fontes digitais supracitadas foram digitalizadas para uso
desta pesquisa. A seguir, os quadros de (4) a (6) mostram o universo de textos que compõem o
corpus, bem como sua extensão:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Quadro 4 - Período arcaico
Código

Século

Documento

Gênero

N.º de

textual

palavras

DN

XIII

Documentos notariais

Doc. Notarial

100.000

CG

XIV

Crônica Geral de Espanha

Crônica

100.000

SG

XV

Demanda do Santo Graal,
tradução: José de Arimatéia

Novela de
cavalaria

100.000

Total

300.000

!
!
!

Fonte: Dados da pesquisa

Quadro 5 - Período moderno
Código

Século

Documento/Autor

TD

XVI

Tratado Descritivo do Brasil
em 1587, Gabriel S. de Sousa

Gênero
textual
Crônicas
históricas

HB

XVII

História do Brasil, Frei
Vicente do Salvador

Crônicas
históricas

100.000

Reflexões sobre a vaidade dos
homens, Matias Aires

Tratado de
psicologia

59.565

História da América
Portuguesa, Rocha Pitta

Crônicas
históricas

RV

!

XVIII

CE

!

Total

!
!!
!
!
!
!
!

Fonte: Dados da pesquisa

N.º de
palavras
100.000

!

40.435
300.000
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Quadro 6 - Período contemporâneo
Código

Século

Documento

!

!

!

Gênero
textual

!

N.º de
palavras
100.000

BS

XIX

A Bíblia Sagrada, tradução: J. Multiplicidade
F. d`Almeida
de gêneros

SN

XX

Sagarana, J. Guimarães Rosa

Narrativo

100.000

FS

XX

Folha de São Paulo

Jornalístico
Narrativo

100.000

Total

!

300.000

Fonte: Dados da pesquisa

!
!

1.3.1 Critérios para a seleção das amostras

!
A seleção do corpus levou em consideração os seguinte fatores:

!
a) o lapso temporal - Buscou-se levantar um corpus representativo dos principais
períodos da língua portuguesa, a fim de contemplar os diversos estágios de
mudanças;
b) a dimensão das amostras - Procurou-se dar aos textos que compõem o corpus
devem ser exatamente a mesma dimensão, o que se justifica pela necessidade
de comparação de itens em temos de frequência. Definiu-se o número de
300.000 palavras por período;
c) gênero textual - com a finalidade de se obter uma amostra homogênea, buscouse investigar os dados em ambientes semânticos semelhantes. Por isso, foram
priorizados textos em prosa, do gênero narrativo.

!
1.3.2 Critérios para tratamento das amostras

!
Primeiramente, os textos foram coletados a partir das bases digitais já mencionadas.
Depois, procedeu-se a um tratamento das amostras, seguindo os seguintes procedimentos:

!
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a) etiquetação manual - A fim de minimizar erros encontrados na etiquetação digital,
optou-se por efetuar um procedimento de controle e etiquetação manual.

!
Feito isso, a partir do uso do programa WordSmith Tools 6, empregaram-se as
seguintes ferramentas:

!
a) lista de palavras - o programa produz listas de palavras em ordem alfabética e
ordem de frequência;
b) concordanciador - possibilita a criação de concordâncias - ou listas das
ocorrências no corpus de um item, acompanhado de seu contexto.

!
1.3.3 Critérios para organização das amostras

!
Com a finalidade de se obter uma apresentação e documentação dos dados, optou-se
por fazer um índice de palavras.
Na composição do índice de palavras, cada entrada lexical contem a informação
relativa aos seguintes domínios:

!
a) forma gráfica
b) origem
c) dados

!
Cada entrada é classificada com um algarismo arábico, seguida de sua etimologia,
informação complementar, etiqueta e casos: É o que se observa no modelo abaixo:

!
!
!
!
!
!
!
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F1: Composição do índice

!

a)

1. Aderente

b)

De lat. adhaerens, -entis, part. pres. de adhaerere, ‘estar preso, ligado'
Verbo correspondente no português: aderir

c)

1. O osso duro, parece que todo em si é compacto, e imutável; mas contudo, a sua contextura é
composta de folhas aderentes, separadas, e sobrepostas; (…) (RV - Séc. XVIII)

! !
! !
! !
!

2. E, em suas feições de caburé insalubre, amigavam-se as marcas do sangue aimoré e do gálico
herdado: cabelo preto, corrido, que boi lambeu; dentes de fio em meia-lua; malares pontudos;
lobo da orelha aderente; testa curta, fugidia; olhinhos de viés e nariz peba, mongol. (SN, Cf. Séc. XX )

!
Os verbetes são destacados com negrito e identificados com as siglas da fonte textual
do documento, seguido de data.

!
1.4 Estruturação do trabalho

!
A tese organiza-se da seguinte maneira: considerada a introdução como primeiro
capítulo, busca-se fazer uma apresentação geral da pesquisa. Por uma opção metodológica,
divide-se a introdução em tópicos. Assim, já foram considerados: 1) a contextualização, 2) os
pressupostos teóricos, 3) os pressupostos metodológicos e 4) a estruturação do trabalho.
Agora será feita uma breve referência aos demais capítulos do texto.
No segundo capítulo, intitulado O particípio presente, buscou-se traçar um quadro
histórico do desenvolvimento do particípio presente desde o latim até o português em suas
diferentes períodos. Apresenta-se também um conceito prototípico de particípio, assim como
uma descrição de seu emprego.
No terceiro capítulo, faz-se um estudo sintático-semântico dos adjetivos e dos
substantivos em -nte, a partir de uma análise dos dados extraídos do corpus da pesquisa.
Por fim no quarto capítulo, Conclusão, será apresentada uma discussão resumida dos
resultados obtidos com a pesquisa.

!
!
!
!
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2. O PARTICÍPIO PRESENTE

!
Neste capítulo, será proposta uma discussão sobre o emprego e a mudança da forma
participial em -nte. Para tanto, o texto foi dividido em três partes principais. Na primeira parte
O verbo não finito, será apresentado um conceito dessa forma verbal e do particípio. Na
segunda parte, O percurso histórico do particípio presente em -nte, serão considerados os
sucessivos estágios de desenvolvimento do particípio presente, desde o latim até o português.
Na terceira parte, A mudança do particípio presente, será feita uma discussão do processo de
mudança do particípio presente.

!

2.1 Forma verbal não finita

!
O verbo é uma categoria gramatical variável destinada a expressar a função
predicativa. Caracteriza-se por indicar processos, quer se trate de ações, ou de estados e por
trazer principalmente em si uma idéia temporal. (CÂMARA JÚNIOR, 1956, p.209)
Existem duas formas de verbos, as formas finitas e as formas não finitas.
As formas finitas constituem formas prototípicas; apresentam, em geral, morfemas
flexionais que expressam, dentre outras categorias, as de modo e tempo. Em português, o
verbo finito expressa, ainda, a pessoa gramatical do sujeito através do morfema indicativo de
número e pessoa, conforme o exemplo:

!

(1) Nós aprovamos o Orçamento e estamos agora embarcando num novo caminho
diplomático.
(FS, 06/01/98)

!!

Por outro lado, os verbos não finitos são formas não prototípicas. Essa categoria se
opõe ao verbo finito especialmente por não fazer referência especial às pessoas do discurso
(SAID ALI, [1931] 2001 , p. 101), exceto o infinitivo pessoal do português. O verbo não
finito é também considerado uma forma híbrida: apresenta, tanto características de nomes flexão de gênero, número e caso (línguas flexionais); quanto de verbos - tempo (interpretado a
partir do contexto), aspecto, voz e regência verbal. Em português há três formas nominais, o
infinitivo o gerúndio e o particípio.
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Para fins de delimitação da pesquisa, será considerado apenas o particípio, e, em
especial, o particípio presente.

!
2.1.1 O particípio

!
O particípio é uma forma verbal com valor de adjetivo. Como verbo, expressa a
função predicativa e indica aspecto, voz e regência verbal. Como adjetivo, flexiona-se em
gênero e número, concordando com o substantivo a que se refere. O particípio em português
apresenta algumas peculiaridades, conforme se pode observar na tabela abaixo:

!

Tabela 1 - Categorias verbais e nominais do particípio em português
(I)
Tempo

(II)
Aspecto

Pre Pas Fut Imp

(III)
Voz

Per

Ati

(IV)
Conc.
verbal

(V)
Regência
verbal

Pass Pes Núm

(VI)
Flexão
nom.
Gen

Núm

Formas verbais finitas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

Particípio presente

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

Particípio passado

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

Adjetivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Fonte: Adaptado de POMPEI, 2004, p.31

!

De acordo com a tabela, a primeira categoria em destaque constitui o tempo e,
conforme se pode observar, os particípios não apresentam uma categoria de tempo definida.
Essa informação só pode ser determinada a partir de uma interpretação da ação desenvolvida
pelo verbo em seu contexto, conforme os exemplos abaixo:

!

(2) Mais 30 assassinatos foram divulgados ontem por jornais argelinos.
(FS, 09/01/98)

!

(3) temos expectativas muito mais baixas de crescimento (...), que acabam de ser
divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional.
(FS, 11/01/98)

!
!

(4) eles (os reforços) serão aprovados por seu sucessor na presidência do clube.
(FS, 12/01/98)
(5) E aveeralhe assi aquela noite que el nom dormira[...]e adormecera entrante a
ponte.
(SG, fl. 152)
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Nos exemplos de (2) a (5) o valor temporal pode ser inferido a partir de informações
veiculadas no discurso. Seja pela perífrase acabar de (passado próximo), seja pela informação
veiculada no verbo auxiliar serão (ação futura); ou, ainda, através de outras categorias como o
advérbio ontem (ação anterior). No exemplo (5), a ação expressa pelo particípio se desenvolve
simultaneamente à ação principal.
A segunda categoria, o aspecto, compreende as diferentes maneiras de se conceber o
fluxo do processo verbal (COMRIE, 1976, p.3). Em português as noções de tempo e aspecto
apresentam-se intimamente relacionadas. De acordo com Coseriu (1978, p. 15), nas línguas
românicas a acepção aspectual constitui um efeito secundário da distinção temporal. Nesse
sentido, tempo e aspecto constituem um contínuo, onde devem ser considerados como um
todo. De acordo com Câmara Júnior (2009, p. 41), o particípio passado apresenta valor
naturalmente perfeito. Contudo, na evolução das formas verbais latinas, o particípio passado,
empregado em uma conjugação perifrástica com o auxiliar ter ou haver, poderia, ainda,
indicar um aspecto imperfectivo, com sentido durativo ou iterativo:

!
(6) A sombra do lindo céu eu tenho jurado (sentido: várias vezes) não ter outros
amores.
(CÂMARA JÚNIOR, 2009, p. 41)

!

(7) A areia tem corrido (sentido: continuidade) e o livro de minha infanda história
está completo.
(Ibid.)

!

Desse modo, apesar de o particípio passado assinalar sobretudo o ato perfeitamente
executado no passado ou no futuro, pode, de acordo com o contexto, indicar um ato
imperfectivo, iterativo/durativo. O particípio presente, por outro lado, assinala o aspecto
imperfectivo/progressivo. Essa característica será compartilhada também pelo gerúndio,
conforme se observa nos exemplos:

!

(8) E pois que faram deante do teu sguardamento tam poderoso sabente todalas
cousas e soomente julgante juizo direito hos mizquinhos mal aventurados(...)	

(Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense - CA)	


!

(9) E elrrei de Navarra, sabendo como as gentes do principe erom muitas mais que
as delrrei dom Henrrique, outrogou (sic) de os leixar passar e de seer com elles na
batalha per corpo.	

(Crónica de Dom Fernando - CA)	


!
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Em (8) e (9) o particípio presente e o gerúndio expressam uma ação em progresso. A
situação descrita persiste no momento da fala e é sucedida por outra ação.
A terceira categoria verbal, a voz, assinala a relação entre a ação verbal e os seus
participantes. Conforme se pode observar na tabela, o particípio passado em português
apresenta sentido essencialmente passivo. Contudo, em algumas construções com perífrases
verbais, o particípio passado pode ser empregado com sentido ativo, conforme se verifica nos
exemplos a seguir, em que o primeiro caso expressa sentido passivo e o segundo caso sentido
ativo:

!
(10) São 35 escritores, 20 dos quais convidados pelos ministérios de Cultura e
Relações Exteriores da França. Os outros 15 foram escolhidos pela Fundação
Biblioteca Nacional, da parte do governo brasileiro.
(FS, 07 /01/98)

!

(11) A oposição não havia escolhido seus integrantes na comissão, o que obrigaria
Temer a indicá-los à revelia dos líderes.
(FS, 09 /01/98)

!

No exemplo (10), o particípio passado foi empregado na voz passiva, uso amplo. No
exemplo (11), na voz ativa, uso exclusivamente perifrástico. Contudo, o particípio presente
apresenta, essencialmente, sentido ativo não comportando, em geral, sentido passivo, como
ilustra o exemplo abaixo:

!
(12) Viia Sathanas asi como corisco cainte do çeeo.
(Sam Bernardo - CT)	


!

A quarta categoria, concordância verbal, é completamente ausente, por se tratar de
uma forma não finita.
A quinta categoria, a regência, se aplica ao particípio, quando se tratar de verbos
transitivos, conforme se observa nos exemplos:

!
(13) Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito,
descansou nesse dia de toda a obra que fizera.
(BS, Gn.: 2,2)

!
!

(14) (...) esperando ẽ Deus com mui grande fiuza, reçebedor graçioso dos ospedes,
asy como Loth, esprandeçente por justiça (...)
(Vida de D. Telo - CA)
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A sexta categoria, flexão nominal, constitui um traço característico da classe
nominal. Conforme se pôde observar na tabela, tanto o particípio presente, quanto o particípio
passado admitem flexão de número. Quanto ao gênero, apenas o particípio passado apresenta
flexão. Tem-se por hipótese ser esse traço herdado dos particípios latinos. O particípio
passado latino pertencia aos adjetivos do primeiro grupo, adjetivos triformes, sendo
flexionados de acordo com a primeira declinação para o feminino e a segunda declinação para
o masculino e o neutro. O particípio presente pertencia, por outro lado, à categoria dos
adjetivos do segundo ou do terceiro grupo, sendo declinados de acordo com os substantivos
de terceira declinação. Nesse caso a distinção de gênero era, em geral, observável pelo
contexto principalmente para distinguir o feminino do masculino; para o neutro, em alguns
casos, havia desinências específicas.

!
2.1.1.1 O particípio passado

!
O particípio passado é constituído morfologicamente pelo tema (radical + vogal
temática) acrescido do sufixo -do. Ele pode apresentar, em alguns casos, duas formas,
admitindo uma forma regular e outra irregular como, por exemplo, as formas anexado e
anexo, do verbo anexar. O particípio passado, em geral, apresenta aspecto perfectivo.
Sintaticamente é empregado como verbo principal em tempos compostos, por exemplo, tem
andado e, na voz passiva, foi enganado.
Há, ainda, construções em que o particípio passado é empregado como adjetivo ou
como substantivo:

!
(15) Sós e seus de pelagem, com as cores mais achadas e impossíveis: pretos,
fuscos, retintos, gateados, (...) alaranjados; (...) listados, (...) marchetados com
polinésias bizarras; tartarugas variegados(sic); (...) grandes nós de madeira
lavrada, ou faces talhadas em granito impuro.
(SN, Bd.)

!

2.1.1.2 O particípio presente

!
O particípio presente é constituído morfologicamente pelo tema (radical + vogal
temática) acrescido do sufixo -nte. Apresenta as categorias verbais de tempo (de acordo com
o contexto), aspecto imperfectivo, voz ativa e regência verbal. E a categoria nominal de flexão
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de número. Sintaticamente o particípio presente determina a ação principal através de uma
proposição acessória, conforme se observa no exemplo abaixo:

!
(16) En'o nome de Deus. Eu rei don Afonso pela gracia de Deus rei de Portugal,
seendo sano e saluo, temẽte o dia de mia morte, a saude de mia alma(...)
(AFONSO II, Te., apud COSTA, 1977, p. 300)

!

Em (16) o particípio temẽte atribui uma informação acessória à oração principal,
equivalendo a uma oração adjetiva. Indica uma ação em progresso e concomitante à ação
principal, tempo simultâneo, aspecto imperfectivo. O verbo temer rege um complemento,
nesse caso o dia de mia morte. O sujeito expresso na ação principal é retomado pela ação
acessória, eu rei don Afonso.
Em português, o emprego do particípio presente como verbo é raro, ele é
excepcionalmente encontrado em formas cristalizadas na língua, como, por exemplo, no
verbo temer. No mais das vezes, o particípio presente comporta-se como um verdadeiro
adjetivo ou substantivo, conforme se observa nos exemplos:

!
(17)E eles entrarom na foresta por buscarem aventuras, assi como cavaleiros
andantes devem fazer.
(SG, fl. 121d)

!

(18) (...) e a troco desses serviços e despesas dos moradores desta cidade não se fez
até hoje nenhuma honra nem mercê a nenhum deles, do que vivem mui
escandalizados e descontentes.
(TD, V)

!

(19) Na festa, o presidente foi aplaudido (...)
(FS, 06/01/98)

!

Nos exemplos (17) a (19) os termos grifados exercem função nominal. No primeiro
exemplo, andantes modifica o termo cavaleiros atribuindo-lhe um valor permanente, não se
trata de qualquer cavaleiro que perambula, mas os cavaleiros consagrados como os cavaleiros
da Távola Redonda. No exemplo (18), descontentes modifica o termo moradores atribuindolhe um valor acidental, isto é, os moradores, naquele momento, estavam descontentes. E, por
fim, no exemplo (19), o presidente, o particípio exerce função de substantivo. Aqui o sentido
é de profissão, aquele que exerce o cargo de presidir.

!
!
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2.2 O percurso histórico do particípio presente em -nte

!
Segundo Lehmann (1974), “os particípios foram usados desde o mais antigo
período, para (indicar) uma grande variedade de relações, embora sem indicação de algumas
categorias verbais”. (tradução nossa)7
Em línguas indo-européias como, por exemplo, o hitita e o sânscrito, o particípio
podia funcionar como adjetivo, indicando estado.
Com valor verbal, o particípio era frequentemente subordinado a um verbo principal
e concordava com o sujeito do verbo dominante. Seus afixos indicavam número, gênero e
caso.
O latim preservou algumas dessas funções, bem como apresentou também inovações,
conforme será visto a seguir.

!
2.2.1 O particípio presente latino

!

O particípio presente latino é constituído morfologicamente de tema do infectum
(modo de ação incompleta) mais sufixo -nt-, acrescentando-se a este as desinências de nomes
de tema em -i. A seguir, apresentamos um quadro com exemplos de cada conjugação, com
indicação das desinências do nominativo e do genitivo singular. Note-se ainda que o verbo
sum, de esse ‘ser’, e o verbo fio, de fieri ‘fazer’, não possuem forma para o particípio
presente:

!
Quadro 7 - Particípio presente latino, segundo sua conjugação

7

Conjugaçã
o

Exemplos

1ª

lauda-ns, -ntis

2ª

dele-ns, -ntis

3ª

leg-e-ns, -ntis

4ª

audi-e-ns, -ntis

(...) participles were used in the older period for a great variety of relationships. though also without indicating
some of the verbal categories.
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!
O sufixo o -nt-, quando empregado no nominativo singular, apresentará uma
aparente irregularidade, que se constitui pela assimilação do fonema alveolar seguido de -s,
como em *laudants>laudans. Nessas condições, o particípio presente terá sempre o
nominativo em -ns, que servirá para os três gêneros. Nos verbos da 3ª e 4ª conjugações, o
particípio presente traz a vogal de ligação e, entre o tema e o sufixo verbo-nominal. Ex.: capǐe-ns, leg-e-ns, tribǔ-e-ns, audǐ-e-ns.
Sintaticamente o particípio presente funciona como um adjetivo, ao modificar um
substantivo ou pronome, com o qual concorda em gênero, número e caso. Nesse sentido, o
particípio denota estado ou qualidade de uma pessoa ou coisa, conforme o exemplo abaixo:

!

(20) Verba miser frustra non proficientia perdo;

!
!

[Infeliz, gasto em vão minhas palavras ineficientes;]
(OVÍDIO, Tr., I, 2, 13-14, apud IVO, 1974, p. 101)

No exemplo acima, a construção non proficientia, ‘não eficientes’, se vincula a
uerba, ‘palavras’, concordando, pois, com esta no nominativo plural neutro -ia, e, por outro
lado, atribuindo uma qualidade ao substantivo uerba.
O particípio presente pertence à classe dos adjetivos uniformes, isto é, com uma só
forma de nominativo singular para os três gêneros. Nesse sentido, seu gênero será esclarecido
pela palavra que for modificada por este adjetivo, que com ela concorda em caso e número. A
seguir, o exemplo (21) é ilustrativo. A forma participial concorda com as formas nominais
puer, ‘menino’, e puella, ‘menina’, no nominativo e no acusativo e se flexionam como nomes
da terceira declinação.

!

(21) puer amans / puerum amantem
puella amans/ puellam amantem

Ivo (1974, p.100) esclarece ainda que, quando o particípio presente no ablativo tem
na frase um valor essencialmente de adjetivo, sua declinação segue a do tema em -i-. Quando
de verbo, assume a do tema em consoante, como ilustram os exemplos:

!
!
!
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a) função de adjetivo:

!!
!

(22) Ardenti studio.

!

[Com imenso esforço]
(FURLAN, 2006, p. 111)

!

b) função de verbo:

!

(24) Cessante causa, cessat effectus.

!

[Cessando a causa, cessa o efeito.]
(Ibid.)

!

2.2.1.1 O particípio presente latino, funções verbais

!

Segundo Marouzeau (p. 48), o particípio presente herdou duas características do
particípio indo-europeu: a função verbal e a função nominal. Contudo, o latim tendia a
conservar apenas a última. A função verbal era forçosamente empregada no latim literário.
Como verbo, o particípio latino apresentava as seguintes categorias verbais:

!
a) Expressão de voz;
b) Expressão relativa de tempo;
c) Expressão de aspecto;
d) Regência.

!
A expressão de voz do particípio presente é essencialmente ativa.
No romance, o particípio presente se reduziu a exprimir, como um adjetivo, a
qualidade distintiva de um indivíduo, sem considerar a voz. Por exemplo, no francês, o termo
buvant significa ‘aquele que pode beber’, e plaisant, ‘aquilo que agrada’.
A expressão temporal do particípio presente é expressa pelo contexto, e não pela
forma verbal. Apresenta aspecto imperfectivo / durativo e a ação participial pode ser
interpretada de acordo com a ação desenvolvida pelo verbo da oração principal, ou pelo
emprego de um advérbio. Nesse caso o particípio pode expressar as noções de simultaneidade
(concomitância), de anterioridade, ou, ainda, de posterioridade. Essa particularidade do
particípio foi classificada por Marouzeau como “neutralidade temporal”.
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Exemplos:

!

(25) Datur petentibus uenia, dissuadente primo Vercingetorige, post concedente et
precibus ipsorum et misericordia vulgi.

!

Dá-se vênia aos solicitantes, primeiro opondo-se Vercingetorix, depois cedendo,
tanto pelas súplicas deles quanto por misericórdia pelo povo.
(CÉSAR. apud MAROUZEAU, p.11)

!

(26) Sed Hiempsal, qui minimus ex illis erat, natura ferox, et iam antea ignobiliatem
Iugurthae, quia materno genere impa erat, despiciens.

!

Mas Hiempsal, que era o mais novo deles, de natureza feroz, já antes disso
desprezando a origem obscura de Jugurta, visto que era inferior na linhagem
materna (...)
(SALLUSTE., XII, III apud MAROUZEAU, p.11)

!

(27) (Cibatui quod sit,) obiciunt triticum (siccum, in centenos uicenos turtures fere
semodium,) cottidie euerrentes eorum stabula.

!

Quanto à comida, dá-se-lhes trigo seco, cerca de um semódio por cento e vinte
pombos, varrendo seus poleiros cotidianamente.
(VARRON, De l'agriculture, livre III apud MAROUZEAU, p.10)

!

O particípio presente poderia reger um complemento,

!

(28) nuntians me uenisse(t)

!
!

[Anunciando que eu viria.]
(TÉRENCE., Studiae apud MAROUZEAU, p.14)

mas raramente introduzia uma oração,

!

(29) Vix mi ipse credens... liquisse campos.

!

[Eu mesmo mal acreditando em mim (...) que deixei as terras]
(CATULO, 31,5-5 apud MAROUZEAU, p.20)

!
ou um infinitivo.

!

(30) Cupiens uidere.
[Desejando ver.]
(Ibid., 50, 12)

!

Essa propriedade, a regência verbal, foi preservada pelo particípio presente em
português em construções transitivas quando com força de verbo (31), ou, ainda, em
construções com valor de simples adjetivo (32), conforme se pode observar nos exemplos
abaixo:
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!
(31) Eu, rei don Afonso, pela gracia de Deus rei de Portugal, seendo sano e saluo,
temẽte o dia de mia morte (...)
(AFONSO II, Te., apud COSTA, 1977, p. 300)

!

!

(32) E porẽ mãdamos que este bispado de Leon nõ seja obediente a algũũ
arcebispado; e que tenha pellos montes Perineos e per Pena Ruyva (...)
(CG, fl. 175)

Sintaticamente, o particípio com função verbal determina a ação principal através de
uma ação acessória, seja em um emprego proposicional apositivo, participium coniunctum,
seja como ablativo absoluto, ablativus absolutus. (ŠKERLJ, 1926, P. 36)
O participium coniunctum acompanha e completa o sentido expresso pela ação
principal. Segundo Škerlj (1926, p.5), é da natureza do particípio precisar o substantivo ou o
complemento do predicado da oração principal.
Como proposição relativa, o particípio determina o substantivo ou o pronome da
oração principal, ao atribuir-lhe uma nova qualidade:

!

(33) Induxi senem disputantem.

!

[Apresentei o velho que discutia.]
(CICÉRON, De Amicitia, 1, 4 apud FREIRE, 1983, p. 290)

!

(34) Lex est recta ratio imperans honesta, prohibens contraria.

!
!

[A lei é a reta razão que ordena o que é honroso e proíbe o que é nocivo.]
(CICÉRON, Orationes - Philippicae, 11,12, 28 apud FREIRE, 1983, p.290)

Como uma proposição circunstancial ele acrescenta à oração principal uma
informação circunstancial, que pode ser de tempo, causa, concessão, dentre outras, conforme
se observa nos exemplos a seguir:

!
a) tempo;

!

(35) Curio ad focum sedenti (...)]

!
!!
!!
!!
!

[A Cúrio quando estava sentado à lareira (...)]
(CÍCERO, De Senectute, 16, 55 apud FREIRE, 1983, p.290)

!53

b) condição;

!

(36) Virtutes iacere omnes neceesse est, voluptate dominante.

!
!

[Uma vez que o prazer domine, todas as virtudes caem facilmente por terra.]
(CÍCERO, De Finibus, 2, 35, 117 apud FREIRE, 1983, p.290)

c) causa;

!

(37) Dionysius cultros meteuens tonsorios, cadenti carbone sibi adurebat capillum.

!

[Dionísio, porque temia as navalhas de barba, queimava o próprio pelo com um
carvão em brasa.]
(CÍCERO, De Officiis, 2,7,25 apud FREIRE, 1983, p.290)

d) concessão.

!!

(38) Risus interdum ita repente erumpit, ut eum cupientes tenere nequeamus.

!

[Por vezes, o riso explode tão repentinamente, que ainda que queiramos, não
conseguimos contê-lo.]
(CÍCERO, De oratore, 2, 58, 235 apud FREIRE, 1983, p.290)

!!

Na construção absoluta, o particípio presente é autônomo em relação à oração
principal, pois não se subordina nem ao seu sujeito, nem ao seu objeto. Pode expressar modo
ou concomitância. A seguir, um exemplo do particípio em uma construção absoluta:

!

(39) Horatio in Academia studente, Brutus Athenas aduenit.

!
!

[Estando Horacio a estudar na Academia, Brutus chegou em Atenas.]
(MORWOOD, 1999, p. 80)

No exemplo dado, observa-se que o sujeito da oração absoluta é diferente do sujeito
da oração principal. A ação secundária ocorre paralelamente à ação principal e denota
concomitância.

!

2.2.1.2 O particípio presente latino, funções nominais

!

O emprego do particípio presente como adjetivo ganhou tanto no latim vulgar,
quanto no latim literário amplo emprego. Apenas o latim literário preservava o emprego do
particípio com função verbal. Segundo Škerlj (1926, p. 30), o particípio presente como verbo
continha alguns pontos vulneráveis, como a indeterminação temporal; além disso,
semanticamente indicava um estado e, nesse caso, devia exprimir precisamente o mesmo que
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um simples adjetivo exprimia: a) um estado habitual; b) uma qualidade. Exemplos: potens,
‘poderoso’; sapiens, ‘sábio’.
Essa confusão entre o particípio com força de verbo e o adjetivo verbal, de acordo
com Marouzeau, tem origem no indo-europeu. É possível que a categoria nominal seja
anterior à categoria verbal (BRUGMANN, apud MAROUZEAU, p.48). De acordo com
Brugmann, o limite entre a função nominal e a função verbal é pouco preciso. Nesse sentido a
língua latina preservou diversos graus de adjetivação do particípio:

!
a) forma cristalizada na língua: o particípio fixou-se como adjetivo na língua,
esquecendo o falante mesmo a sua origem;
b) mudança de sentido. Ex.: Praesens : ‘estar à frente de’ > ‘estar presente no espaço
ou tempo’;
c) mudança na estrutura: passou a ser empregado em construções puramente
nominais, como a construção predicativa, ou com um determinante no genitivo.

!
Exemplos:
!

(40) Tibi sum oboediens.
Sou obediente a ti.
(MAROUZEAU, p.50)

!

(41) Cupiens tui.
Desejoso de ti.
(Ibid.)

!

Marouzeau apresenta, ainda, uma relação de adjetivos verbais encontrados em textos
latinos8:

!
Quadro 8 - Lista de ocorrências dos adjetivos em -nt- no latim
Adjetivo verbal Verbo de origem
1. Absens
= ausente

8

Abesse
= estar ausente

Exemplo
Cum milite isto praesens absens ut sies. [Que
estejas ausente quando estiveres presente com este
soldado.] (TÉRENCE, Eu., 192-6)

Os exemplos nos quadros 8-11, foram selecionados e traduzidos para o português.
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Adjetivo verbal Verbo de origem

Exemplo

2. Abundans
= abundante

abundare
= transbordar,
abundar

Erat copiosa omniumque rerum abundans. [Era
copiosa e abundante de tudo.] (CORNELIUS
NEPOS, 18,8)

3. Adulescens
= adolescente,
que cresce

adulescĕre
=crescer, tornarse maior

Quom tu adulescens eras. [Quando tu eras jovem.]
(PLAUTE, Ba., 421)

4. Adrogans
=arrogante

ad+rogare
=atribuir a si sem
fundamento,
adotar

Nihil adrogantius (est). [Nada (é) mais arrogante.]
(CICÉRON, Dv., II, 13, 30)

5. Amans
= amante

amare
= amar, ter
amizade

Optimo et amantissimo fratri. [Excelente e
queridíssimo irmão.] (CICÉRON, Om., 11, 35)

6. Appetens
appetĕre
=ávido, desejoso = aproximar-se
de, desejar

Quod erat Iugurtha manu promptus et appetens
gloriae militari. [Pois estava Jugurta com a mão
ágil e ávido de glória militar.] (SALLUSTI, Bj.,
Cap. I, 35, 7)

7. Audiens
= ouvinte,
obediente

audire
= ouvir

Ego sum Ioui dicto audiens. [Eu sou obediente ao
dito Júpiter.](PLAUTE, Am, 989)

8.Confidens
= confiante,
insolente

confidĕre
= ter confiança,
fiar-se

Confidentem esse. [Ser audacioso/confiante]
(ibid., 666)

9.Consequens
= consequente

consequere
= seguir, obter

Rerum consenquentium. [Das coisas
consequentes] (CÍCERON, Dv., II, 19, 44)

10.Conspirans
=que conspira

conspirare
Conspirans (mutuus) ardor. [Ele concordando (de
= estar de acordo, mútuo) ardor ](LUCRÈCE, IV, 1292)
conspirar

11.Constans
=constante,
permanente,

constare
= estar firme

Constantissimo. [Constantíssimo] (CICÉRON,
Di., II, 6, 17)

12.Continens
=contíguo,
adjacente,
sóbrio

continere
= conter,
conservar,
guardar

Continens erat. [(Ele) era sóbrio.] (CORNELIUS
NEPOS, 115,3)
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Adjetivo verbal Verbo de origem

Exemplo

13.Conueniens
=conveniente

conuenire
= chegar-se a
acordo, reunir

Conueniens et conuenientia. [Conveniente e
conveniência] (CICÉRON, La., V, 17)

14.Cupiens
=desejoso,
interessante

cupĕre
=desejar, exigir,
interessar-se

Itane ille est cupiens? [Ele está realmente
desejoso?] (PLAUTE, Po., 660)

15.Crepitans
=crepitante

crepitare
=crepitar

Flamma crepitante . [Chama crepitante]
(LUCRÈCE, VI, 153)

16.Diffidens
=desconfiando,
suspeitoso

diffidĕre
= desconfiar

(…) metus quoque qui est diffidentia inbecilla est
adsensio. [O medo, em verdade, que é
desconfiança (insegurança) é consentimento
frouxo] ( CICERON, Di., p. 368, 26 ）

17.Diligens
=diligente

diligĕre
= considerar

Diligentes fuerunt. [(Eles) foram diligentes.]
(CICÉRON, Di., I, 42, 94)

18.Distans
=distante

distare
= estar afastado

Quae sunt porro distantia longe. [Que estão muito
distante adiante] (LUCRÈCE, II, 670)

19.Egens
=desprovido,
privado

egĕre
= viver na
pobreza, ter
necessidade

Egentes opum. [Privado de recursos] (PLAUTE,
Ru., 274)

20.Exstans
=proeminente

exstare
= elevar-se,
existir

Quae prius in leui fuerant exstantia filo. [que antes
despontaram do tênue fio.] (CATULLE, Cr., 64,
317)

21.Excellens
=eminente

excellare
= erguer-se,
sobressair

Excellentissimi fuerant. [Foram eminentíssimos.]
(CORNELIUS NEPOS, 21,1)

22.Florens
=florescente

florere
= florir

Florentissimus rebus. [Pelas coisas mais
florescentes.] (CÉSAR, I, 30, 3)

23.Indigens
=que tem falta

indigere
= ter falta de

Tui sermonis sum indigens. [Estou carecente de
tua conversa.] (PLAUTE, Ru., 943)

24.Infans
=que não fala,
mudo

infare
=não falar

(nutrices) ueros infantis minutulos. [(nutras) os
meninos pequeninos que (ainda) não falam. (que
ainda não falam)] (PLAUTE, Po., prol., 28)

25.inpendens
in+pendĕre
=certo, concreto, = não+ pendente
pontual

Inpendens patriae periculum. [Perigo iminente da
pátria] (CICERON, Ct. II)
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Adjetivo verbal Verbo de origem

Exemplo

26.Intelligens
=inteligente

interlegĕre
= entender, saber

Se solo nequiquam intelligente. [Não entendendo
ninguém senão ele mesmo] (QUINTILIAN, Io.,
Book 8, cap. 2)

27.Lactens
=leitoso

lactere
= estar em leite,
ser amamentado

Lactentis papillas. [Seios que amamentam.]
(CATULLE, 64,65)

28.Lubens ~
libens
=contente, com
boa vontade

lubere ~ libere
=ter vontade de,
agradar

Qui semper malo muliebri sunt lubentes. [Os que
nunca agradam uma mulher] (CICÉRON, 681)

29.Neglegens
=negligente

neglegĕre
=desprezar,
desdenhar

Neglegens fui. [Fui negligente] (PLAUTE, Mo.,
141)

30.Nocens
=que faz mal,
nocivo

nocere
=fazer mal,
prejudicar

Nocentissumi. [Muitíssimo nocivo] (SALLUSTE,
Bj., 31, 12)

31.Oboediens
=obediente

oboedire
= dar ouvidos a,
obedecer

Tibi sum oboediens. [Sou obediente a ti.]
(PLAUTUS, Mi., 806)

32.Obsequens
=obediente,
submisso

obsequere (dep.)
= obedecer,
submeter-se a

Fi mi obsequens. [Torna-me obediente]
(PLAUTUS, Ca., I, 1-87)

33.Patens
=patente,
descoberto

patere
=estar
descoberto, estar
patente

Locis patentioribus. [Nos lugares descobertos]
(CÉSAR, Bg., VII, 28, 1)

34.Patiens
=que sofre, que
resiste

patĕre (dep.)
=sofrer, tolerar

Fuisse(s) patientem. [Teres sido resistente]
(CORNELIUS NEPOS, 15,7)

35.pendens
= incerto

pendĕre
= pender

In pendenti esse. [Estar incerto] (DIG. 38, 17, 10,
apud GAFFIOT, 1934, p. 1135)

36.Pollens
= poderoso

pollere
=ser forte/
poderoso

Clara pollensque fuit. [Foi clara e poderosa]
(SALLUSTE, Bj., 30, 4)

37.Potens
=poderoso,
influente

posse
=poder, ser capaz
de

Mea est potens. [A minha é potente.] (TÉRENCE,
Ht., I, 227)
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Adjetivo verbal Verbo de origem

Exemplo

38.Praesens
praeesse (prae
=presente no
+sum)
espaço ou tempo =estar à frente de

Illud erat praesens. [Aquilo estava presente.]
(PLAUTE, Ps., I. 5)

39.Praestans
=que excede,
notável

praestare
= por à
disposição de,
cumprir

Praestantissimae rei. [Da coisa notabilíssima.]
(CICÉRON, Di., I, 1,1)

40.Pudens
=tímido,
envergonhado

pudere
=ter vergonha

Muta pudens est. [A muda (divindade) é tímida.]
(LUCRÈCE, IV, 1140)

41.Sapiens
=sapiente, sábio

sapĕre
= ter senso, saber

Tu qui sapiens es. [Tu que és sábio.] (TÉRENCE,
Ph., 403)

42.Sciens
=ciente, que
sabe, hábil

scire
= saber, conhecer

Iocorum scientes erant. [Eram cientes dos jogos.]
(SALLUSTE, Bj., 97,3)

43.Sequens
=que segue,
docil, obediente

sequor
=seguir,
acompanhar

Sequenti plaga. [Da chaga seguinte.] (LUCRÈCE,
Rn., IV, 193)

44.Solens
=que tem por
costume

solere (semi-dep) Solens sum. [Sou acostumado.] (PLAUTE, Tc., I.
= ter por costume 2)

45. Spirans
=que respira

spirare
= soprar, respirar

Spirantibus flagris. [Às lufadas [de vento] que
sopram] (LUCRÈCE, VI, 421)

46. Stans
=que está de pé

stare
= estar de pé,
estar imóvel

Stramenta stantia in segeti relinquit. [Deixa a
pallha de pé na campo.] (VARRON, I, 50, 2)

47. Stridens
=estridente

stridere
= ranger

Serrae stridentis. [Da serra estridente.]
(CATULLE, II, 410)

48. Suspirans
= que suspira

suspirare
= suspirar

Suspirantibus curis. [Aos cures(sabinos)
suspirantes.](CICÉRON, Di., I, 21, 42)

49.Temperans
=que modera,
comedido

temperare
= misturar,
moderar

Minus rei foret aut famae temperans. [Pouco se
preocupando com isto ou com sua reputação.]
(TERENCE, Ph., 271)

50.Valens
=robusto, forte,
vigoroso

valere
= ser forte, ter
saúde, poder

Valentisima. [Vigorosíssima] (CORNELIUS
NEPOS, 22,2)
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Adjetivo verbal Verbo de origem

Exemplo

51.Vigilans
=vigilante,
atento

vigilare
= estar acordado,
velar, não dormir

Acriores et uigilantiores. [Mais alertas e mais
vigilantes.] (CATON, 124)

52.Volens
= que procede
livremente

velle
= voar, correr
depressa

Volantes tempestates . [Tempestades velozes]
(LUCRÈCE, VI, 531)

!

Fonte: MAROUZEAU, 1910, p.50-58

De acordo com Marouzeau esses adjetivos provêm de verbos que indicam um estado
e que definem:

!
a) uma situação no espaço. Exemplos: patens, ‘exposto, vasto’; eminens,
‘elevado’; excellens ‘elevado, superior’;
b) uma maneira de ser. Exemplos: abundans, ‘abundante, além do que é
necessário’; florens, ‘florescente, na flor da vida, feliz’, potens, ‘poderoso, forte’;
c) uma disposição do espírito. Exemplos: amans, ‘amante’; cupiens, ‘desejoso’;
patiens, ‘paciente, sofredor’.

!
Há ainda formações inusitadas como uolens, ‘que procede livremente, dócil’;
lubens, ‘com prazer, contente’, sciens, ‘ciente, informado’, audiens, ‘ouvinte, que ouve’ e
outras mais recentes como excellens; ‘notável, eminente’; euidens, ‘evidente, visível’,
prouidens, ‘previdente, seguro’. Marouzeau (p.59), afirma que o particípio contribui para
renovar o inventário lexical, pois os autores latinos podiam livremente criar expressões e
novas formas departicipiais como prudens, ‘prudente, experiente’. De fato, isso parece
confirmar-se com o que o autor chama de o perpetuo movimento de particípio a adjetivo,
chegando a afirmar que a categoria de particípio constitui uma categoria auxiliar da categoria
do adjetivo.
Sobre os substantivos, Marouzeau afirma que um adjetivo departicipial podia ser
substantivado. Havia um tipo de formação excepcional, por elipse. Esse processo ocorreu em
perífrases formadas de um substantivo e um adjetivo, com a supressão do substantivo como
em:
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(42) Solem occidentem.

!
!

[Ocidente]
(Var., I, 13, 7 apud MAROUZEAU, p. 63)

(43) Serpens bestia

!

[Serpente]
(OVÍDIO, Tr., 867 apud MAROUZEAU, p. 64)

!

Ainda de acordo com Marouzeau, o substantivo departicipial preserva, no mais
das vezes, o sentido do adjetivo departicipial, ao denotar uma qualidade ou característica
essencial. Por exemplo, serpens, ‘serpente’, como substantivo, designa o animal que tem a
qualidade de rastejar. Observa-se uma restrição de significado, já que todas as ações
possivelmente atribuídas a um agente são restritas a apenas uma, aquela considerada
essencial, isto é, típica.
Por outro lado, alguns substantivos têm seu sentido distanciado do verbo
originário como praesens, ‘presente’, que não corresponde ao sentido de praesum, ‘estar a
frende de’, mas estar no espaço ou no tempo atual (ERNOUT & MEILLET, 1951, p.
941-942).
Em síntese, o substantivo departicipial podia designar:

!
a) pessoas;

!
Quadro 9 - Substantivos em -nt- no latim, para pessoas
Substantivo
verbal

Verbo de
origem

Exemplo

1. Absens
= o ausente

Abesse
= estar ausente

Sed tamen absentes prosunt pro praesentibus. [Ainda
que ausentes (eles) servem por presentes.]
(PLAUTUS, II, prol.)

2. praesens
=o presente

praeesse
=estar à frente
de

Ex praesentibus misit. [Enviou dentre os presentes.]
(SALLUSTE, Iu, 93, 7)

3. intellegens

interlegĕre
= entender,
saber

Stulto intellegens quid interest! [Como um
inteligente se diferencia de um tolo!]
(TERENCE, Eu., 232)

=o inteligente
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Substantivo
verbal
4. innocens

Verbo de
origem

Exemplo

in+nocere
Innocentes pro nocentibus. [Os inocentes pelos
=não fazer mal nocivos] (CÉSAR, Bg., VI, 9, 7)

= o inocente

Fonte: MAROUZEAU, 1910, p.65-66

!
b) coisas;

!
Quadro 10 - Substantivos em -nt- no latim - coisas
Substantivo
verbal
1. consequens
=a consequencia
2. liquens
= o líquido
3. praesentia

Verbo de
origem

Exemplo

consequere
=seguir, alcançar

Consequens est ut scribas. [A consequencia é
escreveres.]
(TORRINHA,1937, p. 190)

liquere
=correr, escorrer

Campi liquentes. [O mar] (TORRINHA,1937, p.
481)

praeesse (prae
In praesens. [No presente] (dimensão temporal,
+sum)
tempo atual) (SALLUSTI, Ca. 87)
=estar à frente de

= o presente
4. repugnans
= o repugnante

repugnare
=opor
resistência, lutar

Repugnantia [Coisas contraditórias] (CÍCERO
De Or. 2, 170, FARIA, 1956, p. 832)

Fonte: MAROUZEAU, 1910, p.66-67

!
c) sentido indefinido.

!
Quadro 11 - Substantivos em -nt- no latim - sentido indefinido
Substantivo
verbal
1. precans
= o suplicante

Verbo de
origem
precare
=pedir, suplicar

Exemplo
Vox me precantum huc foras excitauit. [A voz
daqueles que suplicavam me trouxe para fora]
(PLAUTO, Ru., 260)
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Substantivo
verbal
2. loquens

Verbo de
origem
loquere
=falar, exprimir

= o falante
3. uolentia
= as coisas
agradáveis

uolere
= querer, desejar

4. parens

parere
=tornar igual

= pais, ancestrais

Exemplo
Graeca lingua loquentes. [Os falantes de língua
grega.](CORNELIUS NEPOS, 1,3)
Mea volentia. [Minha vontade] (APULEIUS,
Me, livro 11, cap. 6)
Parentes ama. [Ama teus pais.] (CATON, Mo)

Fonte: MAROUZEAU, 1910, p.68

!

Outros substantivos constituem empréstimos de palavras que eram simplesmente
traduzidas do grego como, por exemplo, a palavra latina mentiens,-tis,‘mentiroso’,
(GAFFIOT, 1934, p. 967), que provém da forma grega Ψευδόµενον /Pseydómenon.
Marouzeau (1910, p. 70), conclui que o emprego artificial do particípio não
corresponde a uma necessidade essencial da língua corrente, mas resulta da acomodação das
funções nominais de uma forma verbal, que, desviada de suas funções primitivas, devia se
prestar às inovações da língua.

!
2.2.1.3 Expansão e formas concorrentes do particípio presente latino

!

Segundo Ernout & Meillet (1951), no latim as construções participiais tomaram uma
crescente importância, em parte sob influência do grego, em parte por servir de meio de
expressão apropriado para a linguagem literária. Nesse sentido, o particípio passou a
apresentar uma expansão de suas formas e, assim, a equivaler também a um substantivo
verbal ou análogo, de sentido abstrato, conforme se observa no exemplo a seguir:

!
(44) Fugiens denique Pompeius mirabiliter homines mouet.

!
!

[Então, o fugitivo Pompeu mobiliza admiravelmente os homens.]
(CICERON, At. 7, II, 4 apud ERNOUT & MEILLET, p. 280)

Ernout & Meillet (p. 281) salientam que na época imperial esse emprego era ainda
mais frequente. Nesse sentido, o particípio poderia ser utilizado:
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!
a) no acusativo, exercendo a função de um complemento verbal no infinitivo ou de
uma proposição completiva;

!
(45) Homerus (...) Laertam (...) colentem agrum (...) facit .

!

[Homero (...) representa (...) Laertes (...) cultivando a terra.]
(CICERON, ’. M. 54 apud ERNOUT & MEILLET, p. 282)

!

b) no lugar de uma proposição circunstancial.

!
(46) (...) ut risum cupientes tenere nequeamus

!
!

[(...) e sorte que nós não possamos reter o riso, mesmo o desejando.]
(CICERON, de Or. 2, 235 apud ERNOUT & MEILLET, p. 283)

Ainda sobre o desenvolvimento do particípio presente, Škerlj (1926), ensina:

!
!

À primeira vista esta evolução é um enriquecimento. Até o fim da boa época se
observa uma extensão muito sensível das funções, uma liberdade crescente do
emprego; (...) Apesar de todos os sinais de uma existência vigorosa, nós temos toda
razão de crer que esta vida do particípio presente foi apenas literária. 9

O artificialismo do emprego do particípio presente fez desenvolver paralelamente
formas concorrentes, que se estabeleceram pelo menos desde o latim imperial. O ablativo do
gerúndio constitui uma das formas concorrentes do particípio presente latino. Sobre o
emprego do gerúndio Campos (1980) ensina:

!

No período clássico, havia uma distinção nítida entre o gerúndio e o particípio
presente, porém, a partir do período imperial era comum encontrarem-se exemplos
em que se usava um pelo outro, ou um ao lado do outro, exatamente com o mesmo
valor sintático. (p. 13)

!

Desse modo, o gerúndio passará também por uma sensível expansão de suas funções
ao exercer as funções do particípio presente. No exemplo abaixo observa-se o emprego
concorrente do particípio presente com o gerúndio:

!
(47) Impetu peruagatum incendium plana primum, deinde in edita adsurgens et
rursus inferiora populando antiit remedia uelocitate mali (...)

A premiere vue cette évolution est un enrichissement. Jusqu’à la fin de la bonne époque on observe une
extension très sensible des fonctions, une liberté croissante de l’emploi; (...) Malgré tous les signes d’une
existence vigoureuse nous avons toute raison de croire que cette vie du participe présent ne fut que littéraire.
9
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!

[O incêndio, tendo-se alastrado com violência primeiro nas partes planas, subindo
em seguida para as partes altas e devastando de novo as partes baixas, antecedeu
com sua velocidade os remédios do mal (...)]
(Ibid., p. 13)

!

O gerúndio em -nd-, segundo Faria (1958, p. 239), é originário do itálico, não
existindo, portanto, em outras línguas indo-européias. Essa forma verbal não finita constitui
uma variação do infinitivo ao declinar-se nos casos de genitivo, de dativo de acusativo, e de
ablativo. O infinitivo pode ser considerado o nominativo do gerúndio (ALMEIDA, 2000, p.
205/§249), conforme se observa nos exemplos a seguir:

!
a) nominativo:

!
(48) Legere est utile .

!

[É útil ler.]
(FREIRE, 1983, p. 295)

!

b) genitivo:

!
(49) Tempus legendi; cupidus legendi.

!

[Tempo de ler; ávido de ler.]
(Ibid.)

!

c) dativo:

!
(50) Aqua utilis bibendo.

!

[A água é útil para beber.]
(Ibid.)

!

d) acusativo:

(51) Eo ad legendum.

!

[Vou ler.]
(Ibid.)

!

e) ablativo:

(52) Discitur legendo.

!
!

[Aprende-se lendo.]
(Ibid.)

No genitivo, o gerúndio exercia função atributiva, aproximando-se de um adjetivo:
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!
a) ars scribendi = a arte de escrever
b) cupidus videndi =’desejoso de ver
c) loquendi causa = a causa de falar

!
No dativo, o gerúndio expressava o valor de finalidade (SIMÕES, 2007, p. 29),
conforme se verifica no exemplo (50), apresentado anteriormente.
No ablativo, o gerúndio expressava as circunstâncias de meio ou instrumento pelas
quais se realizava a ação. De acordo com Campos (1980, p.12), no período clássico
empregava-se o particípio presente para exprimir as demais circunstâncias, como tempo,
modo, causa, dentre outras que acompanhavam a ação principal. Mas, no latim tardio, o
gerúndio vai apresentar uma maior flexibilidade, passando a exprimir essas e outras
circunstâncias.
No português arcaico, o gerúndio já era empregado tanto em orações circunstanciais,
como em orações adjetivas e formas verbais perifrásticas:

!
a) orações circunstanciais:

!
!

• modo:
(53) (...) e que faça ende aniuersayro. ao Conuẽto do Mõesteyro de san Johã da
Pendorada. ass(i) cõmo o nos fazíamos. dando lhys cada Ano algũa cousa por
aniu(er)sayro.
(DN - Beira Alta - 1278)

• tempo:

!
(54) Falando em esto entrarom per o mar, assi como a ventura os levava, e a
donzela com eles onde haviam gram gasalhado.
(SG, fl. 141d)

!!

!
!
!
!

• condicional/ causal:
(55)(...) este precto assi andando tal conposíçon foy feycta.
(DN, Douro Litoral - 1277)
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b) orações adjetivas:

!!
!

(56) (...) o dito abbade don Henrrique estando presente na dita curtina (...)
(DN, Pontevedra - 1283)
(57) E o padre, fiando della, outorgoulho.
(CG, fl.11)

!
!
!

(58) E elle, temendosse da morte, soube fazer cousa com que adormecerom os que o
guardavã.
(CG, fl.12)

c) perífrases verbais:
(59) E, quando foy aly onde fora pobrada a cidade de Talca, pareceulhe que nom
estava em boo logar poboada e andou buscando logar em que a aseentasse de
novo.
(CG, fl.6)

!

(60) Enquanto eles assi falavam aquevos(sic) cavaleiros da Mesa Redonda mui boos
e mui ardidos marivilha que chegarom viindo.
(SG, fl. 134c)

!
!

(61) E a nobreza dos Godos, que nunca se spantara de ameaças nẽ avya cura de
pallavras sandias, começaron feryr aquelles que os estavan doestando.
(CG, fl.161)

Além do gerúndio, o gerundivo também era empregado em concorrência à forma
participial (ŠKERLJ, 1926):

!
!

Eu suponho, pois, que, desde aquele momento, o ablativo do gerundivo estava em
luta com o particípio presente e que nos inícios da literatura, ele estava já em pleno
uso na língua popular, provavelmente ao lado do particípio presente, mas em todo
caso nas funções que a língua clássica reservava a este.10 (Tradução nossa, p. 36 )

O gerundivo é um adjetivo verbal com sentido passivo e exprime a noção de dever:

!
!

(62) Pugnandum est ualde.
[Deve-se lutar muito.]
(Ibid.)

!
!
!
!

Je suppose donc que dès ce moment-là l’ablatif du gérondif était en lutte avec le participe présent et que’aux
débuts de la littérature il était déjà en plein usage dans la langue vulgaire, - probablement à côté du participe
présent, mais en tout cas dans les fonctions que la langue classique réservait à celui-ci.
10
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(63) Delenda Carthago!

!

[Cartago deve ser destruída]
(Plutarco, Vida de Catão, o Antigo, 27, apud Rezende, 1952, p. 138)

!

Além da noção implícita de dever, somava-se ao gerundivo o valor de finalidade
(SIMÕES, 2007, p. 42), como em:

!
(64) Studium videndae urbis.

!
!
!

[Cidade para ser vista.]
(SIMÕES, 2007, p. 42)
(65) Vir honorandus.
[Homem honorável/que deve ser honrado.]
(Ibid.)

!

O particípio presente experimentou, ainda, outras formas concorrentes. A saber:

!
a) adjetivos deverbais diversos:

!
(66) supplex ~ supplicans
Supplex / supplicans manus

!

[Mão suplicante.]

!

b) adjetivos deverbais em:
• -us:

!
(67) pudicus ~ pudens
Pudicus amicus.

!
!
!

[Amigo honesto.]
(68) Pudens amicus
[Amigo tímido]

Obs.: Mudança de sentido

!
!

• -tor:
(69) amator ~ amans
Vir amator

!

[Homem amoroso, amante (sentido pejorativo)]
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(70) Vir amans

!

[Homem apaixonado, amante]

!

Por fim, soma-se ainda ao desenvolvimento do particípio presente no latim o fato de
o morfema -nt- poder juntar-se a uma base não verbal, conforme aponta Marouzeau:

!

!

Em todo caso o sufixo -nt- teve um desenvolvimento extraordinário, pois ele se
estendeu a formas não verbais ( cf. os exemplos citados por Stolz, Hist. gr., p. 422 e
seguintes como auricomans, etc.) (Tradução nossa, p.72)11

Esse emprego estende-se ao português, conforme se pode observar nos exemplos:

!
!
!
!

(71) bandeirante, bandeira+ -nte;
(72) beneficiente, beneficiencia+-nte;
(73) comediante, comedia+ -nte.

Desse modo, a extraordinária produtividade e diversidade de funções do particípio
presente no latim, se estenderá também ao português. Como legado, o português
inevitavelmente ampliará mais ainda esse processo de expansão e mudança do particípio
presente.

!
2.2.2 O particípio presente em português

!
O artificialismo do emprego do particípio presente com força de verbo no latim se
estendeu inevitavelmente ao português.
Sobre isso, Brandão (1933) ensina:

!

!

Lendo-se atentamente (...) documentos da época, crônicas, narrações, escritos
didáticos e ainda mesmo místicos, os próprios textos jurídicos, deparam-se-nos
exemplos raros e de feição forçadamente latina. O mesmo se poderá dizer dos
Cancioneiros, onde são pouquíssimos tais modismos. (...) eles (os particípios
presentes) nada mais eram do que uma importação latina, trazida para a linguagem
escrita por intervenção dos eruditos, dos letrados. (p. 29-30)

De fato, o particípio presente com função de verbo encontrou em português emprego
esporádico. Os dados extraídos do estudo do corpus da pesquisa comprovam a baixa
En tout cas le suffixe -nt- a eu un développement extraordinaire, car il s`est étendu à des formes non verbales
(cf. les exemples cités par Stolz, Hist. gr., p. 422 et suiv., type auricomans, etc.)
11
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produtividade do sufixo -nte com esta função. Em um estudo de 900.000 palavras foram
encontradas apenas 23 ocorrências, sendo 21 ocorrências apenas para o século XIII. Esse
resultado se deve provavelmente ao gênero adotado. Para esse período, documentos em prosa,
são raros; em geral o que há são documentos notariais. Os textos da lírica medieval
trovadoresca, por se tratar de textos em verso, são incompatíveis com o corpus.
De acordo com essa evidência, o emprego do particípio presente latino com função
verbal é praticamente nulo. Salvo os dados referentes ao período arcaico que, embora em
pequeno volume (21 ocorrências para um volume de 100.000 palavras), reflete o uso
extremamente formal, com influência direta do latim. Esse resultado será, contudo,
considerado apenas para fins de discussão.
A seguir serão apresentadas as ocorrências datadas por período.

!
a) período arcaico:
• séc. XIII

!

✦

aguardar/ aguardante (duas ocorrências)

!

(74) Et qualquer das partes que contra isto passar ou nõ conprir peyte aa outra
parte aguardante o prazo Cinquoenta mor et o prazo fique sempre firme e estauil.

!

[E qualquer das partes que contra isso passar, ou não cumprir, pague a outra parte
que aguarda o título cinquenta morabitinos e o título fique sempre fixo e estável]
(DN, 1287)

!

Em (74), o particípio presente aguardante, como adjetivo, modifica o substantivo
parte, atribuindo-lhe uma qualidade. Como verbo apresenta as seguintes características:

!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: transitivo, alguém aguarda algo.	


!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adjetiva.

!
✦

convir/ conveniente (duas ocorrências)
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!
(75) Ipsas Marĩas. quites e liberis. ad ordine de Donas de achellas. e in pace. et isti
conuenẽte. deue áándar Antre. nos. e uos. A bona fe. lealmẽte Et quẽ quer. que este
conuenẽte. falecer Anter nos (e) uos. pecte ad alia parte. quingẽtos. solidos.

!

[As próprias12 Marias desobrigadas e livres em relação à ordem das senhoras de
Chelas13 e em paz e (?) estes acordando. Entre nos e vós deve andar a boa fé,
lealmente e quem quer que esteja acordando entre nos e vos falecer, pague à outra
parte quinhentos soldos14.]
(DN, 1260)

!

Em (75), o particípio presente conuenẽte, ‘conveniente’, do verbo convir, significa
vir juntamente, chegar a um acordo, concordar, refere-se ao pronome isto. Como verbo,
apresenta as seguintes características:

!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: transitivo indireto, alguém concorda (com/em) algo.

!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adverbial com valor de
condição.

!
permanecer/permanecente (duas ocorrências)

✦

!

(76) A parte que nõ quiser conprir o mãdado dos oméés bóós e non guardar o prazo
peite áá outra parte pela auctoridade del rey mor de pea da moeda que corer e o
preito e a carta estando sempre ĩ seu reuor permaecente.

!

[A parte que não quiser cumprir o mandado dos homens bons e não guardar o prazo
pague a outra parte pela autoridade do rei mor e pela moeda que correr e o pacto e a
carta permanecendo sempre em sua confirmação.]
(DN, 1283)

!

Em (76), a palavra permanecente provém do verbo permanecer que significa ficar
até o fim, persistir, durar. Como adjetivo, modifica os termos: preito e carta. Como verbo,
apresenta as seguintes características:
12Ipsa

do latim ipse, a, um = pronome demonstrativo, partícula de reforço. (TORRINHA, p. 449)

13

Chelas, cidade localizada no distrito de Lisboa, Província da Estremadura. (Corpus informatizado do
português medieval)
14

O soldo (solidus, em latim, "sólido"), moeda de ouro.
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!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo / continuativo, durativo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: verbo de ligação, algo/alguém permanece, persiste em situação.

!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adjetiva.

!
reinar/reinante (sete ocorrências)

✦

!
(77) Fac(t)a carta j ̃ tẽpe Rey dõ Alfõso, rregnãte ĩ Leõ & en Castela,(...)

!

[Feita a carta no tempo do Rei dom Afonso, reinante em Leão e em Castela (...)]
(DN, 1258)

!

Em (77), a palavra regnante modifica o substantivo rey dõ Afonso. Como verbo
apresenta as seguintes características:

!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo; continuativo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: intransitivo (alguém reina).	


!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adjetiva:

!
✦

temer/temente (uma ocorrência)

!

(78) Ego Orracha Rodericj temẽte as peas do inferno de m(e)a pobra uoluntate feci
mea mãda per ante Martĩ Gil meo marido e meu senor (...)

!
!

[Eu Orraca Roderici temendo as penas do inferno e por minha própria vontade fiz o
meu mandato perante Martim Gil meu marido e meu senhor (...)]
(DN, 1272)

Em (78) a palavra temẽte modifica Ego Orracha Rodericj. Como verbo apresenta as
seguintes características:

!
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a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo; continuativo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: transitivo, alguém teme algo.

!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adverbial com valor de
causa.

!
teer/teente as uezes de (sete ocorrências)

✦

!
(79) eu Fernã Domĩgez, teente as uezes de Joã Domĩgez, notario poblico del Rey en
terra de Mõterosso (...) escriuj per mãdado das partes & do notario sobredito.

!

[eu Fernão Dominguez, tendo as vezes de João Dominguez, notário público do Rei
em terra de Monterosso (...) escrevi por mandado das partes e do notário
supracitado]
(DN, 1286)

!

Em (79) a palavra teente refere-se ao sujeito Fernã Domĩgez. Como verbo apresenta
as seguintes características:

!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo; continuativo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: transitivo, alguém tem as vezes/ a função de.

!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adjetiva.

!
!

• séc. XV:

✦

entrar/entrante (uma ocorrência);

!
(80) E aveeralhe assi aquela noite que el nom dormira (...) e adormecera entrante a
ponte.

!

[E acontecera-lhe assim aquela noite que ele não dormira (...) e adormecera quando
entrava na ponte.]
(SG, fl. 152)
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Em (80) o particípio entrante tem como sujeito o termo el. Morfologicamente
apresenta as seguintes características:

!
a) tempo: concomitante com a ação principal;
b) aspecto: imperfectivo, continuativo;	

c) voz: ativa;	

d) regência: intransitivo, alguém entra em lugar.

!
Sintaticamente funciona como uma oração subordinada adverbial com valor de
tempo.

!
b) Período moderno
• séc. XVI

!

(81) (...) afastaram do mar, e, fugindo ao mau tratamento que lhes alguns homens
brancos faziam, por serem pouco tementes a Deus.
(TD, XXXIX)

!

Em (81) e (82) o particípio tementes apresenta um emprego similar ao caso (78),
contudo, por se referir a um sujeito no plural, homens, apresenta flexão nominal de número.

!
c) Período contemporâneo
• séc. XIX

!
✦

temer/temente (uma ocorrência)

!

!

(82) Além disto procurarás, dentre todo o povo, homens de capacidade, tementes a
Deus.
(BS, Ex.:18, 21)

Os casos ora apresentados refletem a fragilidade do emprego do particípio presente
com função verbal em português. Nota-se um aparente e progressivo apagamento das
principais categorias verbais. Conforme visto, a categoria de tempo é neutra e depende sempre
do contexto para expressar uma ação não concluída, aspecto imperfectivo. A categoria de voz
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não apresenta oposição entre voz ativa e voz passiva, mas o sentido expresso é basicamente
ativo. A regência verbal é aplicável, contudo esse não é um traço exclusivo da categoria
verbal. Foi observado que alguns adjetivos e até mesmo adjetivos departicipiais em -nte
podem também reger um complemento:

!

(83) E, quando aquelles que hi estavam lhe ouviron fazer tam doorido planto,
veeronsse pera el e confortarõno o mais que poderon e fezeronlhe entendente que
fazer doo nõ lhe avya prol;

!

[E, quando aqueles que aí estavam lhe ouviram fazer tão dolorido pranto, vieram
para ele e confortaram-no o mais que puderam e fizeram-lhe entendente que fazer
luto não lhe era útil;]
(CG, Fólio 201)

!

(84) E porẽ mãdamos que este bispado de Leon nõ seja obediente a algũũ
arcebispado(...)

!

[E por isso mandamos que este bispado de Leão não seja obediente a algum
arcebispado (...)]
(CG, fl. 175)

!

Nos exemplos acima, observa-se que os adjetivos departicipiais em -nte regem um
complemento, seja uma oração, em (83), seja um complemento nominal, em (84).
Essa propriedade não se restringe, contudo, aos adjetivos deverbais, mas se aplica
também aos adjetivos primitivos, conforme se observa no exemplo (86):

!

(85) O velho Paulo andava desgostoso com a história de S. Caetano.
(OLIVEIRA, Ac., - CT)

!(86) O livro está cheio de pequenos anzóis em que os capítulos se prendem
uns aos outros (...)

!

(DOURADO, 9/4/1977 - CT)

Desse modo, o emprego verbal do particípio presente apresentou-se como
esporádico, e também enfraquecido.

!
2.3 A mudança do particípio presente

!
Conforme apontado por Škerlj (1926, p. 30), o particípio presente como verbo
continha linguisticamente alguns pontos vulneráveis, como a indeterminação temporal. Além
disso, exprimia semanticamente o mesmo que um simples adjetivo exprimia: a) um estado
habitual; b) uma qualidade. Exemplos: potens, ‘poderoso’; sapiens, ‘sábio’. Essa
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“vulnerabilidade” do particípio presente teria provavelmente influenciado no processo de
mudança linguística.
Nesse sentido, a forma participial em -nte, ao ceder às pressões linguísticas, passou,
consequentemente, por uma reacomodação de seus usos, passando a exercer as funções de
simples adjetivo e simples substantivo, empregos que se tornaram progressivamente mais
comuns, inclusive no latim literário, provocando uma variação do seu emprego nessa
modalidade linguística.
Por outro lado, conforme se pode observar, o latim vulgar teria provavelmente
desconhecido essa forma verbal não finita. Sobre o emprego do particípio presente no latim
culto e no latim vulgar, Castilho (2010) ensina:

!
!

O latim culto dispunha de duas formas de particípio, o presente em {-nte}, derivado do
tema do presente - desconhecido no latim vulgar - e o passado em {-tus/-sus}, derivado do
tema do supino, de que resultou o português {-do/ -to} (…) (p.154)

Desse modo, o latim vulgar, proto língua do português, não seria o responsável pelas
formas departicipais no português. Essas formas teriam entrado no léxico provavelmente por
via erudita. Sobre a origem das formas departicipiais em -nte no português, Maurer Júnior
(1951) ensina:
(…) existem indícios de que as línguas românicas devem o precioso sufixo ao latim
literário. (…) fatos que justificam a origem literária: a) o sufixo falta no romeno; b) o
sufixo forma adjetivos e substantivos frequentes no baixo latim e no latim medieval; c) o
particípio presente entrou em decadência na língua vulgar; d)a maior parte dos adjetivos e
substantivos criados com êste sufixo é de formação culta, latina; muitas vezes nem ao
menos existe o verbo correspondente no romance. (p.100)

!

Embora seja comum relacionar a origem das formas participiais em -nte com função
nominal ao latim vulgar, observou-se na seção 2.2.1.2 que este emprego não era só possível,
mas frequente no latim literário.
Sobre a mudança do particípio presente no latim, pode-se, então, destacar:

!
a) a substituição do particípio presente em -nte por formas concorrentes como, por
exemplo, a oração adjetiva, o gerúndio e o gerundivo;
b) a recategorização do particípio presente em -nte em adjetivo ou substantivo.

!
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2.3.1 Processos de gramaticalização e lexicalização

!
Conforme comentado no item 1.2.1, a gramaticalização é um processo de
transformação que tem origem no léxico e tem como ponto de chegada a sintaxe. Os
fenômenos de gramaticalização envolvem esvaziamento semântico. Isso mostra que quanto
mais gramaticalizado se torna um elemento lexical, mais abstrato ele passa a ser.
Por outro lado, o fenômeno da lexicalização, ocorre de forma inversa. A lexicalização
é, portanto, um processo de transformação em que as unidades de partida pertencem à sintaxe
e as unidades de chegada pertencem ao léxico. Nesse caso, observa-se um enriquecimento do
léxico. Os particípios, ao se transformarem em nomes, passam de um domínio conceptual de
qualidade aos domínios de objeto ou de pessoa. O esquema E2 é ilustrativo:

!
E2: Escala da lexicalização do particípio presente

!

Sintaxe
Particípio Presente
Item gramatical
Estado/Qualidade

>
>
>
>

Léxico
Nome departicipial
Item lexical
Objeto/Pessoa

Observa-se que a mudança é tanto estrutural quanto funcional. Se um item lexical
muda seu comportamento gramatical, isso implica também a mudança de substância
semântico-pragmático, o que promove alteração no seu estatuto categorial.

!
2.3.2 O particípio presente e o adjetivo departicipial

!
Conforme visto, o particípio presente latino apresentou uma progressiva
neutralização de suas marcas morfossintáticas e semânticas verbais. É o que se observa nos
exemplos a seguir, em que o primeiro caso representa um emprego considerado mais
conservador e o segundo caso, um emprego mais inovador:

!

!
!

(87) Cessante causa, cessat effectus.
[Cessando a causa, cessa o efeito.]
(Expressão Jurídica)
(88) Optimo et amantissimo fratri.
[O excelente e queridíssimo irmão.]
(CICÉRON, Om., 11, 35 apud MAROUZEAU, 1910, p.)

!77

No exemplo (87) o particípio presente exerce uma função de núcleo do predicado.
Indica um evento que se realiza concomitantemente com o evento da oração principal, tempo
atual. Expressa uma circunstancia de tempo ou condição. Por outro lado, no exemplo (88) a
estrutura é diferente. As propriedades do verbo são neutralizadas. A forma participial passa a
modificar diretamente o substantivo fratri, função adnominal, além de apresentar flexão de
grau, traço exclusivo dos adjetivos. Os traços temporais são apagados.
O particípio presente em construções como as do exemplo (87), oração absoluta,
apresenta valor adverbial. Esse emprego foi progressivamente substituído pelo gerúndio. No
português, por exemplo, pode-se empregar, na tradução, o gerúndio. Por outro lado, em
construções como (88), em que o particípio presente apresenta valor qualificativo, esse
converteu-se em adjetivo .
Mesmo apresentando, em alguns casos, algumas diferenças morfossintáticas,
semanticamente o particípio presente com valor qualificativo e o adjetivo departicipial em
-nte expressam o mesmo sentido, uma qualidade ou um estado atribuídos a um substantivo,
como ilustram os exemplos a seguir:

!

(89) (...) afastaram do mar, e, fugindo ao mau tratamento que lhes alguns homens
brancos faziam, por serem pouco tementes a Deus.
(TD, XXXIX)

!

!

(90) (...) é lepra brotante (...)
(BS, Lv.13,57)

Isso se deve ao fato de essas formas possuírem fronteiras pouco precisas, o que
permite alocá-los lado a lado em uma escala gradual de categorias. É o que se observa no
esquema (3):

!
E3: Escala gradual de mudança do particípio presente

!

(1) Verbo pleno > (2) particípio presente > (3) adjetivo > (4) substantivo
(1) Núcleo do SV>(2) Núcleo do predicado>(3)Mod.nominal>(4)Núcleo do SN
(1) Processo > (2) qualidade > (3) qualidade > (4) objeto / pessoa

Desse modo, categorias menos prototípicas de verbos, como os particípios com valor
de adjetivo15, estariam mais vulneráveis à mudança, convertendo-se, por processos de
lexicalização, em adjetivos e substantivos respectivamente.
15

Os particípios com valor adverbial não foram considerados nessa discussão.
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2.3.3 O substantivo departicipial

!
O substantivo departicipial em -nte apresenta uma neutralização das marcas
morfossintáticas e semânticas características do adjetivo departicipial em -nte e uma
consequente aquisição de atributos característicos do substantivo. O esquema a seguir é
ilustrativo:

!
E4 a. SN = Det.+ N+ Adj.
O + ser + vivente

!

b. SN = Det. + ∅ + Adj.
O + ∅ + vivente

!

Constata-se no esquema E4b que o núcleo do sintagma nominal foi eliminado;
contudo pode-se afirmar que a referência a um ser masculino é preservada. Isso é deduzido
pelo emprego do determinante masculino “o”. A referência principal é mantida através do
artigo, que se prende ao adjetivo. O adjetivo passa, então, a apresentar um novo significado e
um novo componente sintático: 'o ser que vive’, comportando-se como verdadeiro
substantivo.
Em relação à seção 2.2.1.2 sobre o emprego do substantivo deverbal em -nte,
observa-se que Marouzeau já apontava um tipo de formação excepcional, por elipse. Como
em:

!
Solem occidentem.
[Ocidente]
(VARRON, I, 13, 7 apud MAROUZEAU, p. 63)

!
!

Serpens bestia
[Serpente]
(OVIDIO, Tr., 867 apud MAROUZEAU, p. 64)

Nesses casos, o apagamento de um termo não acarretaria prejuízo na compreensão do
sentido do todo. O falante poderia mentalmente acessar essa informação armazenada no seu
inventário lexical através de uma projeção, muito comum em processos metonímicos.
Isso revela a natureza não arbitrária da metonímia, que é baseada em associações
feitas pelo falante, tais como:
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a) um agente, por sua ação típica:

!
(91) O amor todo se compõe de ânsias, e suspiros; um amante, só enquanto chora, é
firme; (...)
(RV)

!

(92) Representantes dos 15 países da União Européia (UE) se reunirão a partir de
amanhã, em Bruxelas, para elaborar propostas de ajuda à população argelina.
(FS, 07/01/98)

!

Em (91) e (92), os substantivos amante e representantes têm por característica
específica a ação respectivamente de amar e representar.

!
b) um instrumento, por sua ação típica.
!
(93) Vão, à frente, Zé Grande, tocando o berrante, e Sebastião, que solta a toda a
garganta o primeiro aboio, como um bárbaro refrão: Eêêê, bô-ôi!
(SN, Bp.)

!

(94) Em tom mais pessoal, Ciro Gomes admite que é ''moderadamente'' vaidoso, usa
desodorante Leite de Rosas, dispensando perfumes, e que sua barriga é a ''única
coisa'' que o incomoda na questão estética.
(FS, 08/01/98)

!

Em (93) e (94) os substantivos berrante e desodorante designam um instrumento
pela sua ação típica de produzir forte ruído, berrar, no primeiro caso, e de eliminar cheiros
desagradáveis, (des)odor-ar, no segundo caso.
A expansão metonímica é comumente empregada em processos de lexicalização
(LEHMANN, 1982; CABRERA, 1998; Heine Et Al., 1991; GONÇALVES ET Al., 2007;
dentre outros).
No processo de lexicalização, os elementos que pertencem a uma esfera semântica de
qualidade passam à esfera de pessoa, ser ou coisa, fazendo um movimento em direção
contrária ao processo de gramaticalização, da direita para a esquerda.

!
2.3.4 Reanálise

!
A reanálise ou reavaliação constitui um importante mecanismo de mudança
linguística, especialmente mudança morfossintática. Na reanálise, propriedades
morfossintáticas e semânticas são modificadas. Desse modo, a reanálise consiste na
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eliminação de fronteiras entre duas ou mais formas lexicais, no processo de desenvolvimento
de novas formas gramaticais. A seguir quadro de correspondências prototípicas entre classes
de palavras e domínios conceptuais.

!
Quadro 12 - Correspondências prototípicas

!

Domínio

Classes de palavras

Pessoa

Substantivo

Objeto

Substantivo

Atividade

Verbo de atividade

Espaço

Advérbio de lugar ou
construção equivalente

Tempo

Advérbio de tempo ou
construção equivalente

Qualidade

Adjetivo ou construção
equivalente

Fonte: Adaptado de Heine et al. (p. 217)

No quadro proposto por Heine et al. as três primeiras linhas representam itens
lexicais plenos e seus respectivos domínios conceptuais mais típicos; por outro lado, as três
últimas linhas representam itens lexicais secundários.
Nesse sentido, o verbo pleno é reavaliado como verbo secundário quando perde
traços característicos de sua categoria, aproximando-se de uma categoria secundária. É o que
se observa no esquema (5), a seguir:

!
E5: Estágio de desenvolvimento do particípio presente

!

Estágio I

Estágio II

Verbo pleno

Verbo secundário Particípio

Integralidade de
traços verbais

Perda parcial de
traços verbais

!
!

Estágio III

Estágio IV

Adjetivo deverbal em Substantivo deverbal
-nte
em -nte
Perda parcial de
traços verbais

Perda de traços
verbais
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Sobre a mudança categorial de formas plenas, Hopper (1991, p. 22), ensina:

!
Formas que sofrem grammaticização tendem a perder ou neutralizar as marcas
morfológicas e privilégios sintáticos característicos de categorias plenas como o
substantivo e o verbo, e a assumir atributos característicos de categorias secundárias
tais como o adjetivo, o particípio, a preposição, etc.16

!

Como evidência empírica, observou-se que o particípio presente perdeu as principais
marcas flexionais do verbo. O sufixo flexional -nte passa a funcionar como sufixo
derivacional e apresenta as seguintes características:

!

a) muda a classe das palavras. A seguir, no exemplo (94) a palavra representante,
passou do verbo representar, ao substantivo o representante, pela adição do sufixo
-nte:

!

(95) Gephardt é o líder do Partido Democrata na Câmara e o mais ativo
representante dos princípios formadores do partido.
(FS, 05/01/1998)

!

b) produz novas palavras. No exemplo anterior o termo representante não pertence
ao paradigma verbal do verbo representar.
c) possui uma relativa liberdade na construção de novas palavras. Por exemplo, o
sufixo -nte não se aplica a todos os substantivos agentivos. A seguir, em (96) a
palavra faxineiro, embora indique um agente é formado pelo tema + sufixo -eiro:

!
(97) A diferença entre um faxineiro do Palácio do Planalto e o presidente da
República é que o segundo tem atribuições e poderes amplos (...) (presid(e)+-nte,
mas faxin(a) +-eiro)
(FS, 08/01/1998)

!

!
d) pode concorrer com outros sufixos de mesma função, como em (97).
!
Sintaticamente, o verbo passa de núcleo do predicado verbal a modificador nominal,
particípio presente/adjetivo. Semanticamente, o verbo passa do domínio conceptual atividade
para qualidade. Os exemplos a seguir são ilustrativos:

!
16

Forms undergoing grammaticization tend to lose or neutralize the morphological markers and syntactic
privileges characteristic of the full categories Noun and Verb, and to assume attributes characteristic of
secondary categories such as Adjective, Participle, Preposition, etc.
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(98) E esto he por que el querya que o temessem todos, ca diziã que o principe que
nõ era temudo que nõ podya teer bem castigadas suas gentes nem as mãteer em
dereyto assy como deve.

!

[ E isto é por que ele queria que todos o temessem, pois diziam que o príncipe que
não era temido não podia ter bem castigadas suas gentes nem as manter em direito
como assim se deve.]
(CG, fol.7)

!
!

(99) Ego Orracha Rodericj temẽte as peas do inferno de m(e)a pobra uoluntate feci
mea mãda per ante Martĩ Gil meo marido e meu senor (...)

!

[Eu Orraca Roderici temendo as penas do inferno e por minha própria vontade fiz o
meu mandato perante Martim Gil meu marido e meu senhor (...)]
(DN, 1272)

No exemplo (98) o verbo temessem (infinitivo, temer) exerce a função de núcleo do
predicado verbal. Morfologicamente indica através dos morfemas flexionais: a pessoa do
discurso, o número, o modo, o aspecto e o tempo. Semanticamente expressa um processo
(BORBA, 1990). Por outro lado, no exemplo (99) o emprego é análogo ao de um adjetivo. A
forma participial modifica diretamente o substantivo Ego Orracha Rodericj função
adnominal. As propriedades do verbo são parcialmente neutralizadas. Semanticamente,
expressa uma qualidade.
Nos processos de gramaticalização, em geral, observa-se extensão metafórica. Os
elementos que pertencem a uma esfera semântica mais concreta, por exemplo atividade/
processo passam à esfera semântica mais abstrata, por exemplo, qualidade, fazendo um
movimento da esquerda para a direita na escala de gramaticalização.

!
2.3.5 Analogia

!
A reanálise e a analogia constituem importantes mecanismos no processo de
mudança linguística. De acordo com Hopper & Traugott (2003) há dois mecanismos pelos
quais a gramaticalização se realiza: primeiro a reanálise e depois a analogia. A reanálise é
(…) o pré-requisito para a implementação da mudança através analogia (p. 39)17
Enquanto a reanálise cria novas estruturas gramaticais, a analogia cria novas formas
a partir de construções gramaticais já existentes. Nesse sentido, os produtos analógicos são
evidências da implementação da mudança linguística.

17

(…) two general mechanisms by witch grammaticalization takes place: reanalysis primarily and analogy
secondarily. Reanalysis is (…) a prerequisite for implementation of change through analogy.
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Em relação à seção 2.2.1.3, sobre o emprego do adjetivo deverbal em -nte, observase que Marouzeau indicava alguns casos de formação analógica:

!

Em todo caso o sufixo -nt- teve um desenvolvimento extraordinário, pois ele se
estendeu a formas não verbais ( cf. os exemplos citados por Stolz, Hist. gr., p. 422 e
seguintes como auricomans, etc.) (Tradução nossa, p.72)18

!

Essa relativa liberdade com que autores latinos podiam criar novas formas adjetivais
com o sufixo -nte constitui, portanto, evidência da mudança dessa forma gramatical na língua.
A ação da analogia permitiu, provavelmente, a expansão e produtividade dessas formas. O
sufixo -nte pode prender-se a bases nominais, bem como a bases de verbos de diferentes
domínios conceptuais. É o que se observa no quadro abaixo:

!
Quadro 13 - Seleção de algumas bases verbais por domínio conceptual

!

Domínios
conceptuais
do verbo

Forma
infinitiva do
verbo

Base verbal

Adjetivo
deverbal

Ação

Arrogar

Arroga-

Arrogante

Processo

Ferver

Ferve-

Fervente

Estado

Jazer

Jaze-

Jazente

Fonte: Dados da pesquisa

!
!
2.4 Síntese do capítulo

!
Neste capítulo foi proposta uma discussão sobre o emprego e a mudança da forma
participial em -nte.
Na primeira parte, foi apresentado um conceito de verbo e sua classificação de
verbos em formas finitas e não finitas.

Depois, foi considerado o conceito de particípio.

Definiram-se os traços verbais e nominais característicos dessa forma verbal não finita. Por
fim, foram comentados alguns exemplos.

En tout cas le suffixe -nt- a eu un développement extraordinaire, car il s`est étendu à des formes non verbales
(cf. les exemples cités par Stolz, Hist. gr., p. 422 et suiv., type auricomans, etc.)
18
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Na segunda parte, foram considerados os sucessivos estágios de desenvolvimento do
particípio presente, desde o latim até o português. Por causa da importância do particípio
presente no latim e de seu emprego variado, optou-se por fazer um estudo detalhado da forma
participial latina. Conforme visto, a mudança do particípio presente iniciou-se desde o latim,
com a expansão da forma participial, que passou a funcionar paralelamente à forma verbal,
como simples adjetivo e/ou substantivo. Para comprovar a produtividade desse emprego,
optou-se por apresentar o corpus empregado por Marouzeau, em sua pesquisa sobre o
particípio presente latino. Feito isso, passou-se a uma discussão sobre o emprego do particípio
presente como verbo em português. O resultado obtido com os estudo do corpus aponta uma
baixa produtividade dessa forma verbal.
Na terceira parte foi feita uma discussão sobre o processo de mudança do particípio
presente. De acordo com o estudo feito, o português parece ter herdado do latim as formas já
lexicalizadas do particípio presente, ampliando esse emprego. No latim, teriam ocorrido as
principais mudanças:

!
1) transformação de uma forma verbal plena em uma forma verbal secundária, o
particípio presente, processo de gramaticalização;
2) transformação do particípio presente em nomes, processo de lexicalização.

!
A mudança de categoria implicou uma expansão de sentido, envolvendo processos de
expansão metafórica (verbo pleno > particípio presente) e expansão metonímica (particípio
presente > substantivo departicipial em -nte). Como prova de implementação da mudança
tem-se formas analógicas como bandeirante (bandeira+nte), possante (posse+nte).

!
!
!
!
!
!
!
!
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3. NOMES DEPARTICIPIAIS EM -NTE

!
Neste capítulo busca-se fazer um estudo da realização dos nomes19 departicipiais em
-nte em seu desenvolvimento histórico no português. Para tanto, será feita uma discussão dos
resultados obtidos com a pesquisa quantitativa. O capítulo divide-se em cinco partes
principais: 1) Considerações iniciais; 2) Expansão do léxico; 3) Função; 4) Recategorização
do adjetivo departicipial em substantivo; e 5) Síntese do capítulo.

!
3.1 Considerações iniciais

!
Os nomes departicipiais apresentam uma estrutura sintática e semântica complexa,
pois, como produtos departicipiais, eles preservam algumas das propriedades gramaticais da
palavra de origem, o particípio presente, além de apresentarem as características prototípicas
da categoria de chegada, o adjetivo ou substantivo.
Semanticamente, os nomes departicipiais utilizam o significado do verbo para
denotar:

!

a) Quando substantivos, um ser ou um objeto, uma substância ou um conceito pela
sua qualidade típica:

!
!

• um ser :
(1) (…) depois da inspiração do céu lhe concedeu a bênção, esta peço eu a Vossa
Mercê, e com ela não tenho que temer a maldizentes.
(HB, Dedicatória - Séc. XVII)

!
!

(2) Grécia resgata 69 imigrantes ilegais;
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

• um objeto :

!

(3) Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas,
os trouxe a Arão;
(BS, Ex.32,3 - Séc. XIX)
19

A categoria nominal é tradicionalmente classificada como grupo de palavras que compartilha,
morfologicamente, as mesmas marcas flexionais de gênero e número, e que podem, em um determinado
contexto, desempenhar função de substantivo ou adjetivo. Optou-se por incluir essas duas grandes classes de
palavras em um único capítulo, em função de essas classes terem as mesmas potencialidades funcionais.
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!
(4) E, já no meio da torrente, o guieiro ainda se volta, tocando o berrante.
(SN, Bp - Séc. XX)

!
!

• uma substância :
(5) Em tom mais pessoal, Ciro Gomes admite que é ''moderadamente'' vaidoso, usa
desodorante Leite de Rosas (…)
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

(6) O alho é um detergente do sangue''.
(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

• um conceito :

!

(7) O interessante é que o mercado se acostumou a ver todos os dias o fluxo
cambial e trabalha com técnica para fazer o jogo do dia-a-dia.
(CT - Gustavo Franco - Séc. XX)

!

(8) A figura desta árvore e do seu fruto é a seguinte.
(HB, Liv.1, Cap.6 - Séc. XVII)

!

Diferente dos substantivos comuns que designam uma qualidade geral, os
substantivos derivados em -nte caracterizam-se, portanto, por apresentar um significado mais
restrito, ao designar uma qualidade típica de um dado referente.

!
b) Quando adjetivos:

!
• uma qualidade ou um estado atribuído a um substantivo:

!

(9) é lepra brotante; no fogo queimarás aquilo em que há a praga.
(BS, Lv.13,57 - Séc. XIX)

!

(10) Aquele mesmo Rei foi o terror da Nobreza arrogante, e destemida;(…)
(RV - Séc. XVIII)

!
!
!

(11) este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete, quatrocentos siclos de prata,
moeda corrente entre os mercadores.
(BS, Gn.16,25 - Séc. XIX )
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Gramaticalmente, a mudança de classe de particípio presente para nome desfaz a
obrigatoriedade gramatical de especificar tempo e complemento verbal, isto é, objetos ou
beneficiários do processo verbal.
Nesse sentido, o nome departicipial apresenta uma estrutura gramatical mais flexível.
É o que se observa a seguir com as palavras obediente/obedecer e assinante/assinar, em que o
primeiro exemplo corresponde a um nome departicipial com complemento nominal, o
segundo exemplo a um nome departicipial sem complemento:

!
a) Obedecer/obediente

!!

(12) E porẽ mãdamos que este bispado de Leon nõ seja obediente a algũũ
arcebispado (...)
(CG, fl. 175)

!

(13) todos nascem pobres, castos, e obedientes; a pobreza, e a obediência quem as
conserva é por força; (…)
(RV - Séc. XVIII)

!

b) Assinar/Assinante:

!

(14) (…) assinantes de TVs a cabo e a satélite também são obrigados a pagar.
(FS,09/01/98)

!
!

(15) Pesquisa Datafolha com 147 assinantes que leram o jornal pela manhã, em %
(FS,061/98 - Séc. XX)

A partir desses exemplos é possível notar que a estrutura argumental dos nomes
departicipiais é bastante irregular, diferente dos verbos, os quais apresentam uma estrutura
mais rígida, com complementos obrigatórios, quando transitivos (GRIMSHAW, 1990, p.
46-47). Além disso, os nomes departicipiais apresentam restrições inerentes à classe nominal.
Por exemplo, o complemento nominal requer obrigatoriamente o auxílio de uma preposição,
conforme visto nos exemplos (12) e (14). Isso se deve ao fato de o nome departicipial reger,
em alguns casos, um complemento no genitivo (BRANDÃO, 1933, p.19) e não no acusativo
conforme outrora fazia o particípio presente latino com valor verbal.
Embora o nome departicipial não especifique tempo, observa-se, por outro lado,
resquício de aspecto imperfectivo. Assim, é diferente dizer:

!
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a) Uma montanha verde; e
b) Uma montanha verdejante.

!
No primeiro caso, subentende-se que a montanha tenha a característica intrínseca/
permanente de ser verde. No segundo caso, subentende-se que a montanha está se tornando
verde. O mesmo se pode observar em outros casos em que o nome departicipial funciona
como adjetivo:

!
(16) é lepra brotante; no fogo queimarás aquilo em que há a praga.
(BS, Lv.13,57 - Séc. XIX)

!
!

(17) E então foi só a doideira e a zoeira, unidas a um pavor crescente.
(SN, Sm. - Séc. XX)

O valor de aspecto imperfectivo é, contudo, reduzido em casos em que o nome
departicipial funciona como substantivo. É o que se observa nos exemplos a seguir:

!

(18) No sábado, o presidente Ernesto Zedillo substituiu Emilio Chuayffet por
Francisco Labastida Uchoa na chefia do Ministério do Interior.
(FS,061/98 - Séc. XX)

!
!

(19) O guieiro ainda se volta, tocando o berrante.
(SN, Bp - Séc. XX)

Nessas construções, o substantivo departicipial é constituído a partir de uma redução
metonímica - homem presidente>presidente, instrumento berrante>berrante - os termos
reduzidos, as palavras homem e berrante, foram incorporados pelas palavras remanescentes,
presidente e berrante que passaram a apresentar as características do substantivo omitido,
dentre elas o valor semântico de referente e a capacidade de designar propriedades mais
inerentes/permanentes. No exemplo (19), o adjetivo berrante que passou a substantivo,
incorporou inclusive a categoria gramatical de gênero do substantivo omitido, passando de um
gênero uniforme à palavra masculina.
Em linguística, a semelhança entre categorias lexicais é muito discutida. De acordo
com Givón (1979, p.30), há um fenômeno universal por meio do qual as categorias lexicais
do verbo, do adjetivo e do substantivo ocupam áreas diferentes em um continuum. Por
exemplo, a verbo exibe propriedades que se aproximam ora do substantivo, ora do adjetivo.
Desse modo, quando um verbo designa estados mais temporários, seu comportamento é
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análogo ao do adjetivo, por outro lado, quando o verbo designa propriedades mais inerentes/
permanentes, seu comportamento é análogo ao do substantivo. No caso dos nomes deverbais
essa característica é ainda mais evidente. É o que se observa no exemplo abaixo:

!
!

(20) Costumam as índias lançar cada dia destas raízes na água corrente ou na
enxarcada, quando não têm perto a corrente (…)
(TD, II, XL)

A palavra corrente no exemplo (20) apresenta duas interessantes ocorrências. No
primeiro caso, o termo corrente modifica a palavra água, ao designar um estado temporário,
água que move. No segundo caso, a palavra corrente é tomada como referente. Uma
determinada situação natural é assim chamada, por sua ação típica de movimento, apresenta,
portanto, uma característica inerente/permanente. A seguir, o esquema E6 sintetiza o exposto:

!
E6
<————————————————————————-———>
verbo inf.
adjetivo
substantivo
correr
corrente
a corrente
processo/atividade
estado/ atributo
propriedade permanente

!
Essa relativa instabilidade temporal faz os nomes departicipiais, especialmente o
adjetivo departicipial, aproximarem-se da categoria gramatical do verbo. É o que se observa
no esquema E7 a seguir:

!
E7
!
!

Estático <——————————————————> Dinâmico
Substantivo em -nte Adjetivo em -nte
Verbo (prototípico)

Como é sabido, prototipicamente, o nome deve satisfazer o requisito de denotar
propriedades mais permanentes/estáveis. Contudo, na escala de estabilidade temporal, o
adjetivo deverbal pode ocupar uma posição mais à direita, aproximando-se dos verbos.
Conforme visto brevemente nesta seção, o nome departicipial apresenta tanto traços
comuns à categoria dos nomes, quanto traços peculiares, remanescentes do particípio
presente. Isso permite considerá-los como uma subcategoria dentro da categoria nominal.
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!
3.2 Dados/produtividade

!
As amostras obtidas do corpus20 desta pesquisa foram submetidas à análise estatística
e compreendem um total de 1.362 palavras, distribuídas da seguinte maneira:

!

Tabela 2 : Dados gerais em termos de frequência dos nomes departicipiais em -nte
Período:

N

%

Arcaico

72

5

Moderno

373

28

Contemporâneo

917

67

Total

1362

100

Fonte: Dados da pesquisa

!!

Conforme se verifica na tabela (2), os nomes departicipiais apresentaram uma
progressiva produtividade, que pode ser determinada pela capacidade de o sufixo -nte de
produzir novas palavras. Das 144 entradas lexicais pesquisadas no corpus, 70 são criações
vernaculares, perfazendo um total de 49% do corpus. É o que se observa na tabela 3:

!
Tabela 3 : Frequência das criações vernaculares no corpus
Criações vernaculares

!
20

Período

N

%

Arcaico

6

8

Moderno

11

16

Contemporâneo

53

76

Total

70

100

Fonte: Dados da pesquisa

Sobre o corpus, ver seção 1.3 e Volume 2, em anexo.
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Nesse sentido, o português herdou do latim um volume considerável de formas
latinas que ganharam uma progressiva expansão. Tornando-se, em alguns casos, ainda mais
produtivas, com o passar do tempo. Por exemplo, a palavra presidente, do latim praesidens,
ntis, foi empregada no português com maior frequência no português contemporâneo. No
corpus da pesquisa, registraram-se apenas oito casos na fase moderna, que representam 3% do
registro dessa palavra no corpus, contra os 312 casos na fase contemporânea, que representam
97 %. Sobre a produtividade do sufixo -nte Maurer Júnior. (1951, p. 101) acrescenta:

!
!

Examinando os numerosos adjetivos e substantivos criados com êste sufixo, se
verifica imediatamente que a maior parte deles é de formação culta, latina; (…) De
uma lista de centenas de nomes e adjetivos portugueses dêste tipo, verificamos
facilmente que as formações eruditas são muito mais frequentes do que as de origem
vernácula.

Por outro lado, não se pode negar o enriquecimento do português com um número
crescente de formações vernaculares. O sufixo -nte foi empregado livremente para formar
nomes no português, principalmente de base verbal. Alguns casos constituem criações
espontâneas como:

!
(21) Com o céu todo, vista longe e ar claro (…) o sem-fim da paisagem dentro do
globo de um olho gigante, azul-espreitante, que esmiúça(...)
(SN, Cb. - Séc. XX )

!

(22) Lá vem o outro com a caneca. Desce a escadinha, muito devagar. É magro,
magríssimo. Chega trôpego, bambo meio curvante.
(SN, Sr. - Séc. XX)

!!

Em outros casos, observou-se um emprego quase que isolado em um período da
língua portuguesa:

!
(23) Ca ben sabe Deus que nõ ha oje homen no mundo que eu tam ben andante
quisesse veer como ty, nem que tanto ame.
(CG, fl. 210 - Séc. XIV)

!

(24) E eles entrarom na foresta por buscarem aventuras, assi como cavaleiros
andantes devem fazer.
(SG, fl. 121d - Séc. XV)

!

Nos exemplos (23) e (24) a palavra em destaque andante apresentou no corpus da
pesquisa um emprego quase que isolado na fase arcaica. Embora ela ainda seja empregada no
português contemporâneo, sua frequência é reduzida.
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Sobre a diferente produtividade registrada no léxico, Aikenvald (2007, p. 50)
esclarece:

!
!

Isto está relacionado com a carga funcional de processos derivacionais, isto é,
alguns parecem derivar mais palavras novas do que os outras. A atividade de um
processo pode (portanto) aumentar ou diminuir na história de uma língua.21

Como é sabido, o léxico de uma língua está sujeito à necessidade de comunicação de
seus falantes. A sua expansão dependerá tanto de fatores não linguísticos, quanto de fatores
linguísticos.

!
3.3 Caracterização sintática

!
Os nomes departicipiais ocorrem em três funções principais:

!
a) como adjuntos, atributivos ou predicadores;
b) como predicadores, em construções com verbo suporte ou cópula; e
c) como substantivos, ocupando a posição de núcleo do SN.

!
3.3.1 Função adnominal

!
O adjetivo departicipial, quando funciona como adjunto adnominal, ocupa uma
posição periférica ao sintagma nominal. Ele modifica o sentido do substantivo com o qual se
relaciona, atribuindo-lhe uma qualidade ou propriedade relativamente transitória. Exemplos:

!
(25) Que doçura pode haver em uma voz agonizante?
(RV - Séc. XVIII)

!
!

(26) Nem uma nuvem no céu, para adoçar o sol, que era, com pouco maio, quase
um sol de setembro em começo: despalpebrado, em relevo, vermelho e fumegante.
(SN, Cb. - Séc. XX )

!

(27) (…) basta, de sobra, o sangue de uma criatura, para lavar, enxaguar e enxugar
a honra mais exigente.

21

This correlates with the functional load of derivational processes; that is, some appear to derive many more
new words than others. The activity of a process can increase or decrease in the history of a language.
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(SN, Du - Séc. XX)

!

O adjetivo departicipial apresentou em todas os períodos uma predominância de
emprego nessa função. É o que se verifica na tabela abaixo:

!
Tabela 4 : Frequência por função sintática do adjetivo departicipial
Período

PA

PM

PC

Total

Função

N

%

N

%

N

%

N

%

Adnominal

49

68

213

57

246

27

508

37

Predicativa

4

6

43

12

46

5

93

7

Núcleo do SN

19

26

117

31

625

68

761

56

Total

72

100

373

100

917

100 1362 100

Fonte: Dados da pesquisa

!

Sobre o emprego dessas formas, observam-se os seguintes contextos:

!
a) Em termos de posição:

!
• adjetivo posposto

!

(28) E era assi posto em aquele dia, porque sabiam que passavam per ante aquel
castelo cada dia cavaleiros andantes (...)
(SG, fl. 107d - Séc. XV)

!

(29) A Nobreza, e a vileza, são nomes diferentes (…)
(RV - Séc. XVIII)

!
!
!
!

(30) E os sapos agora se interpelam e se respondem, com alternâncias estranhas,
mas em unanimidade atordoante (…)
(SN, Ap - Séc. XX)

• adjetivo anteposto
(31) (…) os bispos que erã aaquella sazõ erã de tam fervente carydade que todallas
rendas erã dadas aos mesteyrosos (…)
(CG, fl. 134 - Séc. XIV)
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!

(32) (…) e os holandeses não contentes com estarem senhores da cidade, se queriam
assenhorear do que havia fora, como vimos no precedente capítulo (…)
(HB, Liv.5, Cap. 24 - Séc. XVII)

!

(33) A organização é apartidária. Reúne mães de diferentes origens, religiosas ou
não.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

Em termos de colocação do adjetivo, a ordem direta, ou o adjetivo posposto, é
posição não marcada. Prevalece nesse caso o sentido objetivo, denotativo. (CUNHA &
CINTRA, 2007, p. 267). Por outro lado, na ordem inversa, isto é, quando o adjetivo estiver
anteposto, ele assume, em geral:

!
a) um sentido figurado ou
b) um sentido enfático.

!
Dessa forma, o adjetivo anteposto, no exemplo (31), expressa um sentido figurado, a
palavra fervente passa a denotar um valor de intensidade. Já nos exemplos (32) e (33), o
sentido é de ênfase.
No corpus da pesquisa não foram encontrados casos de anteposição obrigatória. Mas
apenas de anteposição facultativa. Na tabela (5) a seguir observa-se a predominância natural
da posição não marcada no corpus da pesquisa.

!
Período

Tabela 5 : Frequência do adjetivo em termos de posição
Arcaica

Moderna

Contemporânea

Total

Posição

N

%

N

%

N

%

N

%

Anteposta

1

2

29

11

34

12

64

11

Posposta

52

98

227

89

258

88

537

89

Total

52

100

227

100

258

100

601

100

!
b) Em termos de gradação:

!

Fonte: Dados da pesquisa
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A formação do comparativo se deu desde a fase arcaica em construções analíticas
constituídas de um advérbio anteposto ao adjetivo departicipial, seguido do que antes do
termo de confronto. É o que se observa nos exemplos (34) e (35) em que o adjetivo soma-se
ao advérbio anteposto, muy ‘muito’.

!

(34) E ha hy vieiro de sal gema muy branca e muy luzente que non ha ẽ terra
d'Espanha.
(CG, fl. 26 - Séc. XIV)

!

(35) (…) o julgar por este modo aos Reis, é sacrilégio, porque a traição é maior
aquela que se dirige à fama, que a que conspira contra a vida; esta nos Monarcas élhes menos importante, que a memória;
(RV - Séc. XVIII)

!

Por outro lado, o modo de expressar o superlativo era constituído de locução
adverbial seguida do adjetivo e do termo de confronto de:

!

(36) e na verdade esta era naquele tempo a mais importante de todas, por se
haverem acabado as pazes ou tréguas entre Espanha, e os holandeses, e se
esperarem novas guerras nestas partes transmarinas.
(HB, Liv.5, Cap. 19 - Séc. XVII)

!

(37) O PMDB terá dificuldade de manter a CCJ (Comissão de Constituição e
Justiça), a mais importante da Câmara.
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

Ao contrário de alguns adjetivos derivados como amável>amabilíssimo, os adjetivos
departicipiais não comportavam uma formação sintética. No corpus, o emprego do
comparativo e do superlativo se reduziu a poucos casos.

!
c) Em termos de complemento:

!
O adjetivo departicipial pode ter seu sentido integrado por um complemento
nominal. Diferentemente dos adjetivos simples, os adjetivos deverbais podem selecionar um
complemento que, nesse caso, é equivalente ao verbo de origem por suas propriedades
lexicais. É o que se observa nos exemplos a seguir, em que respectivamente o adjetivo e o
substantivo departicipiais apresentam características sintático-semânticas semelhantes ao seu
verbo de origem:

!
(38) E porẽ mãdamos que este bispado de Leon nõ seja obediente a algũũ
arcebispado (...) (CG, fl. 175)
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!

(39) Despois que el rei Bamba ouve departidos todollos outros termhos, segundo o
que vos ja dissemos, departio outrossi os bispados que devem de obedecer ao
arcebispado de Tarragona.(Ibid .)

!
!

(40) (…) assinantes de TVs a cabo e a satélite também são obrigados a pagar.
(FS,09/01/98)
(41) Quem assina tv paga, vê mais a Globo que qualquer outro canal.
(FS,06/04/06)

!

Em (38) a palavra obediente exerce função típica de adjetivo, ela modifica o sujeito
bispado por meio de um verbo de ligação seja, função predicativa. Contudo, conserva do
verbo de origem a mesma seleção de argumentos. Primeiramente ela seleciona um substantivo
animado, este bispado; assim como o exemplo (39) em que o verbo seleciona o sujeito, os
bispados. Quanto à regência, o verbo obedecer possui sentido incompleto: ele seleciona um
complemento, que neste caso é preposicionado, ao arcebispado. No exemplo (38), a palavra
obediente apresenta uma característica semelhante, pois rege um complemento
preposicionado, que neste caso é o a algũũ arcebispado. No primeiro caso tem-se um
complemento nominal e no segundo caso um complemento verbal.
No exemplo (40) a palavra assinantes, como substantivo, exerce função de sujeito da
oração. Contudo, mantém do verbo de origem a mesma seleção de complementos. O verbo
assinar possui sentido incompleto, ao selecionar um complemento, que no exemplo (41) é tv
paga. Assim, como no exemplo (38), no exemplo (40) o substantivo rege um complemento
nominal que aparece obrigatoriamente preposicionado de TV`s.
Nessas condições, o adjetivo tem valor de predicador (Negrão et Al, 2008, p.147),
pois ao contrário dos adjuntos com valor atributivo que satisfazem exigências temáticas
impostas pelo núcleo, os predicativos estabelecem, por outro lado, restrições, como o número
e o tipo de argumentos que deverão completar a sua significação.
No corpus da pesquisa foram registrados um pequeno número de adjetivos com valor
predicativo, o que totaliza 16% do corpus. Dos nomes derivados de verbos transitivos
observou-se o seguinte:

!
• casos de adjetivos transitivos que regem um complemento nominal: confiante em,
dominante em, importante a, interessante a, obediente a, repugnante a, ardente de,
corrente de, dependente de/por, escaldante de, fabricante de, inerente de, jazente
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em, passeante por, pendente de, postulante a, reboante a, rumorejante a, urgente
de, abundante de, correspondente a, diferente de, remanescente de, semelhante a.

!
• casos de adjetivos que regem um complemento nominal, mas que no corpus da
pesquisa não selecionaram um complemento: amante (de), arrogante (com/de/em),
atraente (de), condescendente (com), exigente (com/de/em), humilhante (para),
ignorante (de/em), influente (em), relevante (a/para), vacilante (em), aderente (a/
de), brilhante (de), concorrente (a/de/em), excedente (de), integrante (de),
pretendente (a/de), divergente (de), restante (de), seguinte (a).22

!

Os dados apresentados revelam a irregularidade de uso do complemento. Poucos

foram os casos em que se observou a predominância do valor predicador. Mesmo nesses casos
é possível observar uma alternância. Por exemplo, a palavra abundante apresentou no corpus
da pesquisa um emprego relativamente frequente na função de adjunto com valor predicador.
Dos 14 casos registrados, 9 foram empregados com essa função. Os exemplos (45) e (46)
ilustram o exposto:

!
(42) (…) o rio Negro, o Tapajós, o Cambéas, e o Colimões, todos abundantes de
peixe , (…)
(CE, Liv.2, 35 - Séc. XVIII)

!!
!

(43) He o Paiz de Pernambuco dos mais abundantes, amenos, e ricos do Brasil. (…)
(CE, Liv.2, 67 - Séc. XVIII)

Como se vê, a irregularidade e a baixa produtividade do adjunto com valor
predicador confirma a tendência do adjetivo departicipial em aproximar-se de um emprego
próximo ao de um simples adjetivo.

!
3.3.2 Função predicativa

!
Os nomes predicativos possuem como ambiente privilegiado de ocorrência
construções com cópula. A cópula é um elemento linguístico que co-ocorre com determinadas

22

Consultou-se o Dicionário de Regimes de Substantivos e Adjetivos de Fernandes, 2001.
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palavras sem adicionar sentido lexical23 ( PUSTET, 2003). Ela transmite, em geral, distinções
de tempo, modo, número e pessoas gramaticais, ambas específicas de verbos. Nesse tipo de
construção, o nome passa a ser o núcleo do predicado e a cópula estabelece a relação de nexo.
É o que se observa nos exemplos a seguir:

!
(44) O deputado disse que era importante para ''valorizar a Câmara’'.
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

(45) Se permanecer como está, Netanyahu ficará muito mais dependente dos
partidos de extrema direita, com cerca de 15 das 61 cadeiras do governo.
(FS,061/98 - Séc. XX)

!

(46) A diferença dos lugares, não faz que as águas sejam diferentes: que umas
nasçam nos montes, e outras nos vales; (...)
(RV - Séc. XVIII)

!

Ao lado da cópula, as semi-copulas têm papel importante nas construções com
predicado nominal. Elas se diferenciam da cópula por adicionar sentido ao predicado nominal,
bem como expressar valor aspectual. Assim como as cópulas, elas não são capazes de formar
um predicado de forma independente. No corpus da pesquisa foram encontradas as seguintes
semi-cópulas:

a) andar

!

!!
(47) (…) e por essa causa no inverno aquenta pouco, porque anda distante(…)
(HB, Cap. 4 - Séc. XVII)

b) ficar

!
!

(48) Mas que importa, que a vaidade estabeleça regras, se estas sempre ficam
dependentes da aprovação dos homens;
(RV - Séc. XVIII)

c) mostrar

!
!
23

(49) As mesmas nações se mostram diferentes por um aspecto, ou semblante
próprio, que a natureza afecta em cada uma delas.
(RV - Séc. XVIII)

A copula is a linguistic element which co-occurs with certain lexemes (…) A copula does not add any semantic
content to the predicate phrase it is contained in.

!99

Embora menos comum, é possível encontrar construções com ausência de cópula. A
seguir, alguns exemplos:

!

(50) Os cavalos pisavam, tacteantes.
(SN, Bp - Séc. XX)

!
!

(51) nenhum entra na peleja indiferente;(...)
(RV - Séc. XVIII)

De acordo com Negrão et Al (2008, p. 392), exemplos como (50) e (51) são casos de
predicação secundária, pois os adjetivos tacteante e indiferente concorrem com outros
predicadores, que nesse caso são os verbos pisavam e entra.
Ao contrário do adjetivo, a função predicativa com o substantivo em -nte tem
emprego reduzido, registrando, no corpus da pesquisa, poucos casos. É o que se observa nos
exemplos (52) e (53) a seguir:

!
(52) O alho é um detergente do sangue''.
(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
!

(53) (…) quando Itamar Franco era presidente, o programa ficou sem dinheiro.
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

Sobre a frequência de construções predicativas no corpus observou-se o seguinte:

!
Cópula

Tabela 6 : Frequência do emprego da cópula
Arcaica

Moderna

Contemporânea

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

Ser

4

100

28

60

32

79

64

70

Estar

0

0

8

17

3

7

11

12

Ficar

0

0

8

17

3

7

11

12

Andar

0

0

1

2

0

0

1

1

Mostrar

0

0

1

2

0

0

1

1

Zero

0

0

1

2

3

7

4

4

Total

4

100

47

100

41

100

92

100

Fonte: Dados da pesquisa
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!
Conforme se verifica na tabela (6), as construções copulativas com nomes
departicipiais em português apresentaram um emprego muito limitado. No período arcaico
registraram-se apenas quatro casos, todos com a cópula ser. A partir do período moderno,
teve-se um emprego mais variado, tanto com construções copulativas, quanto com
construções semi-copulativas e cópula zero.

!
3.3.3 Função de núcleo do SN

!
O nome departicipial, quando funciona como substantivo, ocupa a posição de núcleo
de estruturas nominais, assim como o substantivo prototípico. É o que se observa nos
exemplos abaixo:

!
(54) O presidente Bill Clinton estuda propor uma série de programas sociais neste
ano(…)
(FS,051/98 - Séc. XX)

!

(55) E, já no meio da torrente, o guieiro ainda se volta, tocando o berrante.
(SN, Bp - Séc. XX)

!

(56) As cooperativas(…) foram criadas para servir de informantes na luta do
Exército contra as guerrilhas.
(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

Em termos de produtividade, conforme visto na tabela (4), o nome departicipial tem
se mostrado muito produtivo na função de núcleo do SN. Sobre o emprego do nome nessa
função, observam-se os seguintes modificadores:

!
a)
!

artigo:

!
b)
!

pronome possessivo:

!

(57) Carlos sétimo , ordenou que os Estudantes, e Bacharéis fossem examinados
pela Metafísica, e Moral de Aristóteles.
(RV - Séc. XVIII)

(58) O clima de paranóia é tamanho que muitas escolas proíbem seus estudantes de
trazerem qualquer tipo de medicamento para as escolas(...)
(FS,061/98 - Séc. XX)
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c) quantificador:

!

(59) Temos um grupo de 15 estudantes trabalhando para trazer mais participantes.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

!
d) adjetivo:
!

(60) Trench Town é conhecida hoje não por causa de Marley, mas por causa das
batalhas entre os habitantes locais, armados até os dentes.
(…) (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

e) adjunto adnominal:

!
(61) Nos feus reconcavos ha algumas moendas, que só fazem agua ardente de cana,
(CE, Liv.2, 104 - Séc. XVIII)

!

Sobre a frequência da modificação do substantivo departicipial no corpus, observouse o seguinte:

!
Tabela 7 : Frequência do emprego de modificadores
Período

Arcaica

Moderna

Contemporâneo

Total

%

%

%

%

Artigo

58

70

57

59

Possessivo

3

0

2

2

Quantificador

0

14

7

7

Adjunto Adnominal

39

16

27

26

Adjetivo

0

0

7

6

Total

100

100

100

100

!
!
!
!
!

Fonte: Dados da pesquisa
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3.4 Caracterização semântica

!
Os nomes departicipiais utilizam o significado do verbo para denotar:

!
a) quando adjetivo: uma qualidade atribuída a um substantivo;
b) quando substantivo : um referente por sua característica peculiar.

!
3.4.1 Adjetivo departicipial em -nte

!
Em termos de conteúdo semântico, os adjetivos departicipiais são semanticamente
mais complexos e heterogêneos que os adjetivos típicos, pois conservam alguns traços
semânticos do verbo de origem.
A partir do estudo do corpus, levantaram-se quatro grandes grupos:

!
a) adjetivos de estado temporário,
b) adjetivos avaliativos,
c) adjetivos quantitativos, e
d) adjetivos dêiticos.

!

O primeiro grupo, estado transitório, reúne adjetivos cuja característica principal é
expressar uma mudança de estado, de A > B, com consequente instabilidade temporal. É o que
se observa no quadro (14) a seguir:

!
!
!

Quadro 14 - Adjetivos de estado transitório
Adjetivo
departicipial

!

Verbo de
origem

!

1. brotante

brotar

2. crescente

crescer

Exemplo

!

é lepra brotante; no fogo queimarás aquilo em que
há a praga. (BS, Lv.13,57 - Séc. XIX)
E então foi só a doideira e a zoeira, unidas a um
pavor crescente.(SN, Sm. - Séc. XX)
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Adjetivo
departicipial
3. flamejante

4. pendente
5. penetrante

Verbo de
origem

Exemplo

flamejar

(…) pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e
uma espada flamejante que se volvia por todos os
lados (BS, Gn.3,24 - Séc. XIX )

pender

Ainda falta avaliar 12 casos pendentes (FS,12/01/98
- Séc. XX)

penetrar

O erro na mão de um sábio é como uma lança
penetrante, e forte; (RV - Séc. XVIII)
Fonte: dados da pesquisa

!

O segundo grupo, os adjetivos avaliativos, tem por principal característica apresentar
um juízo de valor. Eles expressam, portanto, um estado mental, psicológico, que pode ser
experienciado por um ser (+humano). Os exemplos do quadro (15), a seguir, exemplificam
isso:

!
Quadro 15 - Adjetivos avaliativos

!

Adjetivo
departicipial

!

Verbo de
origem

!

Exemplo

!

1. arrogante

arrogar

Aquele mesmo Rei foi o terror da Nobreza arrogante,
e destemida;(…) (RV - Séc. XVIII)

2. atordoante

atordoar

E os sapos agora se interpelam e se respondem, com
alternâncias estranhas, mas em unanimidade
atordoante: (SN, Ap - Séc. XX)

3. atraente

atrair

Sua mulher, loira e atraente, sentou no sofá, num
ambiente bem familiar (…) (FS,11/01/98 - Séc. XX)

4. errante

errar

(…) tudo nela são sinais de aflição, e de tormento,
por isso leva os olhos abatidos, errantes, e confusos
(...) (RV - Séc. XVIII)

5. exigente

exigir

(…) basta, de sobra, o sangue de uma criatura, para
lavar, enxaguar e enxugar a honra mais exigente.
(SN, Du - Séc. XX)
Fonte: dados da pesquisa
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!
Deve-se notar que, embora os adjetivos desse grupo apresentem como característica
principal uma avaliação, um juízo de valor, eles denotam também uma relativa instabilidade
temporal. Há ainda um pequeno grupo de adjetivos que exprimem quantidade, tempo e
espaço. Os quadros (16) e (17) a seguir são ilustrativos:

!
Quadro 16 - Adjetivos quantitativos

!

Adjetivo
departicipial

!

1. abundante

Verbo de
origem

!

abundar

Exemplo

!

Cria abundante numero de varios pescados: dos de
Europa, linguados,(…) (CE - Liv.1, 70 - Séc. XVIII)

2. bastante

bastar

Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante, e
lugar para pousar. (BS, Gn.25,25 - Séc. XIX )

3. diferente

diferir

(…) mais acima vivem os tapuias de diferentes
castas, tupinaés, amoipiras, ubirajaras e amazonas;
(TD, I, XX - Séc. XVI )

divergir

Os outros se põem em duas alas divergentes - fazem
paredes, formando a xiringa. (SN, Bp - Séc. XX)

restar

(…) todo o sangue restante derramarás à base do
altar. (BS, Ex.29,12 - Séc. XIX)

4. divergente
5. restante

!

Fonte: dados da pesquisa

Os adjetivos quantitativos têm por característica mudar a extensão do substantivo,
adicionando ou delimitando indivíduos ou traços semânticos expressos pelo substantivo
(Castilho, p. 529). Desse modo, os adjetivos abundante e bastante modificam os substantivos
forragem e castas, que passam a significar uma quantidade relativamente numerosa de
forragem e castas. Por outro lado, os adjetivos diferente, divergente e restante levam à
interpretação de um número limitado de elementos.

!
!
!
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Quadro 17 - Adjetivos dêiticos

!
Adjetivo
departicipial

!
1.
!

poente/

2. levante

!

Verbo de
origem

Exemplo

!
!

!

poer (por)

A mayor parte das Espanhas, assy a do levante como
a do poente, todas se regam destes ryos (…)(CG, fl.
13 - Séc. XIV)

levantar

!

este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Hete,
quatrocentos siclos de prata, moeda corrente entre os
mercadores. (BS, Gn.16,25 - Séc. XIX )

3.corrente

correr

4. seguinte

seguir

Logo no ano seguinte, de 1550, se ordenou outra
armada, com gente e mantimentos, (TD, II, IV - Séc.
XVI )

preceder

(…) como dissemos no capítulo precedente. (HB, Liv.
2, Cap. 14 - Séc. XVII)

5. precedente

Fonte: dados da pesquisa

!

Os adjetivos dêiticos locativos estabelecem uma relação no espaço, como nos dois
primeiros exemplos do quadro (17) levante/poente, ‘oriente/ocidente’. Os dêiticos temporais
indicam uma relação de tempo: a) atual: corrente; b) anterior: precedente; c) posterior:
seguinte.
Por fim, em termos de frequência de realização desses adjetivos no corpus da
pesquisa, pode-se observar a seguinte configuração :

!
Tabela 8 - Frequência do adjetivo departicipial em -nte por tipo semântico
Tipo semântico

%

Estado transitório

62

Psicológico

31

Quantitativo

5

Dêitico

2

Total

100
Fonte: dados da pesquisa
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!
Conforme se observa na tabela (8), os adjetivos que denotam estado transitório
apresentam, portanto, no corpus da pesquisa, um volume maior, sendo este traço mais
característicos do grupo dos adjetivos departicipiais em -nte.

!
3.4.2 Substantivo departicipial em -nte

!
Os substantivos departicipiais, assim como os substantivos típicos apresentam um
potencial referencial próprio, isto é, podem denominar uma entidade em um universo de
referência. Além dessa característica comum à classe dos substantivos, os substantivos em
-nte denotam um sentido semelhante ao verbo de origem (Cunha, 2007; Camacho et Al, 2008;
Moura Neves, 2011; dentre outros).
Dessa forma, o substantivo departicipial pode expressar um ser, um objeto, uma
substância ou um conceito pela sua ação, processo, estado, típicos. O valor nominal das
formas derivadas somam-se, portanto, aos traços da forma primitiva. É o que se observa nos
seguintes casos:

!
Quadro 18 - Nomes de ação
Substantivo
departicipial

!

1. berrante

Verbo de
origem

!

Exemplo

!

berrar

E, já no meio da torrente, o guieiro ainda se volta,
tocando o berrante. (SN, Bp - Séc. XX)

2. concorrente

concorrer

Oviedo venceu as prévias do Partido Colorado,
derrotando, entre outros concorrentes, o candidato
apontado por Wasmosy.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

3. comandante

comandar

O comandante policial Felipe Vázquez foi a segunda
autoridade detida no Estado de Chiapas. (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

4. pendente

pender

Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras
sobre as mãos; (BS, Gn.25,47-48 - Séc. XIX)

5. presidente

presidir

O presidente Bill Clinton estuda propor uma série de
programas sociais neste ano(…) (FS,051/98 - Séc.
XX)
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!
!

Quadro 19 - Nomes de ação-processo
Substantivo
departicipial

!

1. contratante

Verbo de
origem

!

Exemplo

!

contratar

O presidente do Senado (…) defendeu ontem que o
direito de exploração comercial de obra intelectual
seja do autor da obra e não do contratante ou do
empregador. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

correr

(…) pedindo paz, que os castelhanos lhes não deram,
antes jogaram a artilharia toda a noite, porque pelas
correntes não os puderam abordar. (HB, Cap. 1 Séc. XVII)

3. informante

informar

As cooperativas(…) foram criadas para servir de
informantes na luta do Exército contra as guerrilhas.
(FS,11/01/98 - Séc. XX)

4. integrante

integrar

Cada comissão especial é formada por 30
integrantes. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

manifestar

Os manifestantes interromperam as palavras de
ordem(…) (FS,13/01/98 - Séc. XX)

2. corrente

5. manifestante

Fonte: dados da pesquisa

!
!
!
Quadro 20 - Nomes de processo
!
Substantivo
departicipial

!

Verbo de
origem

!

Exemplo

!

1. afluente

afluir

(…) mas que córrego é esse? - Um afluente do
Ribeirão do Carmo. (CT - Novaes, Paulo; Mão de
Luva - Séc. XX)

2. ocupante

ocupar

(…) a figura do crime de responsabilidade se volta
contra (…) uns poucos ocupantes de cargos públicos,
(…) (FS,08/01/98 - Séc. XX)

por (poer)

Como e em que modo Espanha he partida em duas
partes, cõvem a saber, hũa ao levante e outra ao
poente. (CG, fl. 13 - Séc. XIV)

3. poente
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Substantivo
departicipial
4.pretendente

5. vazante

Verbo de
origem

Exemplo

pretender

(…) e fez o senhor d. Antônio, pretendente do reino,
no ano do Senhor de 1580 (HB, Liv.3, Cap.1 - Séc.
XVII)

vazar

as naus francesas, acostando-se demasiadamente à
terra, com a vazante da maré haviam ficado em
seco(…) (HB, Liv.3, Cap.14, - Séc. XVII)
Fonte: dados da pesquisa

!
!
Quadro 21 - Nomes de estado
!
Substantivo
departicipial

Verbo de
origem

Exemplo

!

!

agonizar

(…) os despedaçados corpos de mil agonizantes;(...)
(RV - Séc. XVIII)

2. amante

amar

um amante, só enquanto chora, é firme; (…) (RV Séc. XVIII)

3. habitante

habitar

Quem vai pagar a conta, algum dia, são os
habitantes desses Estados. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

4. variar

variante

(…)acostumei-me a tratá-lo de Manuel Fulô, que não
deixava de ser uma boa variante. (SN, Cf. - Séc. XX )

5. vivente

viver

Chamou Adão à sua mulher Eva, porque era a mãe
de todos os viventes. (BS, Gn.3,20 - Séc. XIX)

1. agonizante

!

!

Fonte: dados da pesquisa

Assim, pode-se observar que substantivos como amante, agonizante e pretendente,
embora façam referência a um ser, expressam também eventos de diversos tipos, conforme a
palavra primitiva que lhes serviu de base.

!
!
!
!
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3.5 Recategorização do adjetivo em substantivo departicipial

!
Conforme visto no capítulo segundo, seção 2.3.3, alguns adjetivos departicipiais
podem sofrer um processo de recategorização, passando a funcionar como substantivos.
Exemplos:

!
!

(62) Avaliações preliminares mostram que esse contato acende a chama da
curiosidade nos estudantes.
(FS,07/01/98 - Séc. XX)
(63) O presidente dos religiosos respondeu ao embaixador que os meninos com o
alvoroço da sua vinda andavam todos espalhados (…)
(HB, Liv.4, Cap.41, - Séc. XVII)

!

Contudo, nem todos os adjetivos departicipiais admitem esse emprego. De acordo
com Basilio (1995, p.181-182), a passagem de adjetivo a substantivo ocorre com adjetivos de
base verbal agentiva, como ilustram os exemplos (62) e (63). Os adjetivos que não atribuem
agentividade ao elemento que modificam, mas apenas uma qualidade, não são, em geral,
considerados aptos a formar substantivos.
De uma forma geral essa hipótese parece ser válida. A dúvida ocorre nos casos em
que o adjetivo atribui ao substantivo outros valores, como o de experienciador. É o que se
observa nos exemplos abaixo:

!
(64) Cerca de vinte simpatizantes do movimento zapatista ocuparam pacificamente
o escritório de turismo mexicana em Roma (Itália).

!

(FS,13/01/98 - Séc. XX)

(65) Mesmo assim, sou capaz de jurar que Maria Irma já recusou mais de um
pretendente. E quase chego a sentir pena por esses infelizes.

!

(SN, Mg. - Séc. XX)

(66) Dizia a reportagem que 1970 descortinava ''uma década fascinante (…)

!

(FS,11/01/98 - Séc. XX)

(67) Dou de sério que não mandara confeccionar com o papelucho o escapulário
em baeta vermelha, porque isso seria humilhante; usava-o dobrado, na carteira.

!

(SN, Sm. - Séc. XX)
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Nos exemplos (64) a (67) o adjetivo de base é do tipo psicológico. Nesses casos, o
substantivo24 modificado tem valor de experienciador. Observaram-se tanto casos em que há
uma recategorização do adjetivo departicipial em substantivo, exemplos (64) e (65); quanto à
impossibilidade de recategorização, exemplos (66) e (67).
Isso mostra que ainda há uma grande lacuna, quanto à recategorização dos adjetivos
departicipiais em substantivos.

!
3.6 Síntese do capítulo

!
Neste capítulo foi proposta uma discussão sobre o emprego dos nomes departicipiais
em -nte. O objetivo foi levantar algumas sistematizações sintático-semânticas a respeito dessa
categoria gramatical.
Na primeira parte, buscou-se apresentar, de forma geral, o comportamento dos
nomes departicipiais, destacando as características comuns aos nomes típicos e aos nomes
departicipiais em -nte, bem como as características peculiares, remanescentes do particípio
presente, como o aspecto imperfectivo e a regência nominal, relativamente semelhantes às
categorias do verbo de origem.
Na segunda parte, foi considerada a produtividade dos nomes departicipiais.
Conforme discutido, o português herdou do latim um número considerável de nomes
departicipiais, mais provavelmente do latim literário. O que corresponde a 53% das entradas
lexicais registradas no corpus. As palavras que foram incorporadas do latim são ainda hoje
produtivas, no português. Um exemplo é a palavra presidente, do latim praesidens, -ntis.
Na terceira parte, buscou-se discutir, com mais detalhes, as funções desempenhas
pelo nome departicipial. Para o adjetivo departicipial, a função atributiva em posição posterior
foi a mais frequente. O que, de certa forma, corresponde a uma tendência geral da classe dos
adjetivos típicos. Em relação à regência, verificou-se que os adjetivos departicipiais
selecionam um complemento nominal semanticamente análogo do verbo de origem. Em
termos de complemento nominal, os adjetivos departicipiais diferem do verbo por
selecionarem um complemento nominal preposicionado. Esse complemento pode ser apagado
ou até mesmo inexistente em construções intransitivas. A flexibilidade em construções
24

Ou por um sintagma equivalente.
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nominais desse tipo é considerável, se comparada com construções verbais equivalentes. Em
relação à função predicativa, o adjetivo apresentou uma relativa expansão desde a fase
arcaica, que passou a ser mais diversificada, ao incluir não apenas cópulas, mas também semicópulas ou mesmo cópula zero. Por outro lado, o emprego do substantivo em função
predicativa é raro no corpus. O ambiente privilegiado do substantivo em -nte, constitui,
portanto, o núcleo do SN. Essa função é bastante produtiva no corpus.
Na quarta parte, discutiu-se a recategorização do adjetivo departicipial em
substantivo. Como é sabido, a lexicalização do particípio presente é muito antiga: há registros
não só no português arcaico, mas também no latim literário. Assim como a lexicalização, a
recategorização de adjetivos em substantivos também é antiga. No capítulo segundo,
observou-se, por exemplo, com a palavra bestia serpens> serpente, dentre outras. Contudo
nem todos os adjetivos departicipiais são passíveis de recategorização. Os adjetivos que
atribuem apenas uma qualidade ao substantivo e não uma agentividade estariam, a princípio,
impedidos de se recategorizarem, como por exemplo as palavras, abundante, confiante e
fascinante.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

!
No decorrer desta pesquisa, investigou-se a evolução do particípio presente no
português, com base nos pressupostos teóricos dos estudos de Gramaticalização e
Lexicalização, bem como nos estudos de Filologia Românica, Gramática Latina e Gramática
Portuguesa. Este trabalho foi realizado sobre um corpus diacrônico do português, levantado
na pesquisa. O corpus é constituído de 10 textos de diferentes períodos da língua portuguesa
que totalizam 900.000 palavras. Nessas considerações finais, procede-se a uma revisão dos
pontos mais relevantes, obtidos com a pesquisa, os quais são expostos a seguir:

!
I. Sobre a mudança do particípio presente em -nte:

!
Conforme visto, o particípio presente podia indicar desde épocas remotas uma
grande variedade de relações. Em latim literário, o particípio presente em -nte era empregado
tanto com funções nominais, quanto com funções verbais.
Como verbo, o particípio presente continha gramaticalmente alguns pontos
vulneráveis, como a indeterminação temporal. Semanticamente, exprimia o mesmo que um
simples adjetivo, isto é, um estado habitual, uma qualidade. Por outro lado, o particípio
presente como nome apresentava uma certa expansão, mesmo no latim literário. Na literatura
latina, encontram-se inúmeros exemplos desse emprego.
A pouca vitalidade do particípio presente com força verbal no latim tornou essa
forma muito vulnerável. No português, ela sucumbiu inevitavelmente, perdendo espaço para o
ablativo do gerúndio, que ampliou sistematicamente suas funções.
A mudança do particípio presente ocorreu, portanto, desde o latim. Observou-se
inicialmente a lexicalização do particípio presente em adjetivo e em substantivo
departicipiais. Depois, o sufixo flexional do particípio passou a ser empregado no português
especificamente para formar novas palavras, passando a sufixo derivacional.

!
!
!
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II. Sobre as formas nominais em -nte

!
No português os nomes departicipiais apresentaram, desde a fase arcaica, uma
considerável expansão. Os dados registram um crescente uso que passou a 5% no período
arcaico; a 28% no período moderno e a 67% no período contemporâneo. Limitamos-nos aos
dados quantitativos, porquanto o problema foi analisado no capítulo 3 e sintetizado na seção
3.6 . Conforme ficou também evidenciado, o português conta com inúmeros nomes
departicipiais de origem latina, o que representa 51% das entradas lexicais registradas no
corpus. Por outro lado, as formações vernaculares, embora em menor extensão, apresentam
um número crescente e significativo em português.
Sobre o comportamento sintático e semântico típicos dos nomes departicipiais
observou-se

o seguinte. Os adjetivos departicipiais preservam mais nitidamente algumas

características do particípio, como: a) valor aspectual imperfectivo, b) estrutura argumental
relativamente semelhante à do verbo de base, e c) semanticamente, uma qualidade ou estado
atribuído ao substantivo. Por outro lado, o substantivo em -nte, apresenta algumas distinções,
que ficam evidenciadas no contexto, a saber: a) apagamento/redução do valor aspectual. Isso
se deve ao fato de o adjetivo ter incorporado as propriedades inerentes/permanentes do
substantivo apagado ou reduzido; b) semanticamente, denotação de um referencial - um ser,
um objeto, uma substância, um conceito - por sua característica típica.

!
A partir do exposto, conclui-se que, embora o particípio presente e os nomes
departicipiais em -nte tenham ensejado algumas pesquisas, observou-se que ainda há pontos a
esclarecer, principalmente em relação aos nomes departicipiais. Conforme se observou, essa
categoria é muito heterogênea. Seu comportamento sintático é bastante irregular. Por
exemplo, é difícil prever se um adjetivo departicipial selecionará ou não um complemento.
Em relação à recategorização dos nomes departicipiais, observou-se que há também pontos a
esclarecer, principalmente em relação aos adjetivos departicipiais que não atribuem
agentividade.

!

!
!
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ANEXO - ÍNDICE DE PRODUTOS DEVERBAIS EM -NTE

!
!

Este anexo constitui um registro do Corpus da pesquisa A evolução do particípio

presente no português.
Para a constituição do Corpus adotaram-se alguns critérios, que foram
comentados na seção 1.3 Metodologia. A seguir, relação das obras, seguidas da respectiva
sigla, classificação cronológica e fonte.

!
a) Fase arcaica:

!
• Diversos autores, Documentos notariais (DN), século XIII, CIPM
• Autor desconhecido, Crônica Geral de Espanha (CG,), século XIV, CIPM
• Autor desconhecido, Demanda do Santo Graal, tradução: José de Arimatéia
(SG), século XV, CIPM

!
b) Fase moderna:

!
• SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado Descritivo do Brasil em 1587, Gabriel
Soares de Sousa (TD), século XVI,

edição de Francisco Adolpho de

Varnhagen, Brasiliana / USP
• SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil (HB), século XVII,
Biblioteca Nacional - setor de obras digitalizadas.
• AIRES, Matias. Reflexões sobre a vaidade dos homens, Matias Aires (RV Séc. XVIII), século XVIII, Tycho-Brahe
• PITTA, Rocha. História da América Portuguesa (CE), século XVIII,
Imprensa da Academia Real, Brasiliana / USP

!
!
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c) Fase contemporanea:

!
• Diversos autores, A Bíblia Sagrada (BS), século XIX, tradução: J. F.
d`Almeida, Londres: Impresso na Officina de R. e A. Taylor.
• ROSA, J. Guimarães. Sagarana (SN), século XX, edição José Olympio,
1958.
• Diversos autores, Folha de São Paulo (FS), século XX, Acervo do Jornal

!

Folha de São Paulo.

Na composição deste anexo, cada entrada lexical contem a informação relativa aos
seguintes domínios:

!
a) forma gráfica;
b) origem;
c) número de ocorrências;

!

d) dados.

!
Quando necessário, optou-se por apresentar, paralelamente aos dados referentes ao

corpus principal da pesquisa, dados do corpus controle. O objetivo é dar exemplos de casos
omissos no corpus principal, mas possíveis na língua portuguesa. Esses dados não foram
computados.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO A - ADJETIVO DEPARTICIPIAL EM -NTE

!

Abundante
De lat. abundans, -antis, part. pres. do v. abundare, ‘alagado, cheio, que tem em profusão'
Verbo correspondente no português: abundar

!
Ocorrências: 19
!
Dados:
!

1. Inopem me copia fecit, disse o poeta, e disse verdade, porque onde as coisas são muitas é
forçado que se percam, como acontece ao que vindima a vinha fértil e abundante de fruto
(…)(HB, cap. 10 - Séc. XVII)

!

2. (…) arte de gramática que compôs o padre José de Anchieta, varão santo da ordem da
Companhia de Jesus, é linguagem mui compendiosa, e de alguns vocábulos mais
abundantes que o nosso Português; (HB, cap. 12 - Séc. XVII)

!

3. Fez portentosas lagoas, humas doces, e outras salgadas, navegaveis de embarcares, e
abundantes de peixes (…) (CE - Liv.1, 8 - Séc. XVIII)

!
4.
!

(…) acontece as vezes ser melhor, e mais abundante. (CE - Liv.1, 9 - Séc. XVIII)

5. Em algumas partes do Paiz de S. Paulo ha gado vacúm de tal qualidade, que deixando de
pascer a herva abundante, que produz aquelle terreno(…) (CE - Liv.1, 61- Séc. XVIII)

!

6. Cria abundante numero de varios pescados: dos de Europa, linguados,(…) (CE - Liv.1,
70 - Séc. XVIII)

!

7. Todas estas Fortalezas , defensas, e fabricas, estão com a mayor regularidade
aperfeiçoadas pelos preceitos, e regras da fortificado moderna, e guarnecidas de
abundante numero de artilheria(…)(CE, Liv.2, 17 - Séc. XVIII)

!

8. (…) As campanhas do contorno da Cidade se vem fabricadas com maravilhosas casas de
campo, e quintas de rendimento , e recreyo, abundantes de copados, e fructiferos
arvoredos(…)(CE, Liv.2, 21 - Séc. XVIII)

!

9. (…) como diremos no seu felicissimo governo; em todas se achão sumptuosas Igrejas
Parochiaes, Ermidas devotas, boas casas de vivenda , trato, e commercio de differentes
drogas, abundantes dos mantimentos (…)(CE, Liv.2, 29 - Séc. XVIII)

!

10. (…) o rio Negro, o Tapajós, o Cambéas, e o Colimões, todos abundantes de peixe , (…)
(CE, Liv.2, 35 - Séc. XVIII)

!

11. He a mais aspera, e inútil do Brasil, só abundante de muitas salinas (…)(CE, Liv.2, 49 Séc. XVIII)
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!

12. He o Paiz de Pernambuco dos mais abundantes, amenos, e ricos do Brasil. (…)(CE, Liv.
2, 67 - Séc. XVIII)

!

13. (…) sendo para todos o terreno tão dilatado, e fecundo, que faz ferteis as suas Povoações,
e aos seus habitadores ricos, e abundantes. (…)(CE, Liv.2, 74 - Séc. XVIII)

!

14. He abundante de muitas hortalizas , legumes , plantas, frutas, e flores de Portugal (…)
(CE, Liv.2, 87 - Séc. XVIII)

!

15. A repartição do vício sempre é larga, e abundante, e o defeito não se comunica
escassamente, com profusão sim: o que vemos de imperfeito na beleza raras vezes é como
um sinal, ou mancha breve, de que o alinho se adorna por arte, e por estudo; (RV - Séc.
XVIII)

!

16. Porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos; e a terra de
suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. (BS, Gn.37,7 Séc. XIX)

!

17. Mentira pura, porquanto ele tinha mas era um excesso de bezerros curraleiros; tão
vagabundos quão abundantes. (SN, Mg - Séc. XX)

!

18. Era de uma apócrifa e abundante família Veiga, de uma veiguíssima veigaria
molambo-mazelenta, tribo de trapeiros fracassados (…) (SN, Cf - Séc. XX)

!

19. Os olhos cresciam, todo ele crescia, como um touro que acha os vaqueiros
excessivamente abundantes e cisma de ficar sozinho no meio do curral. (SN, Am Séc. XX)

!

Ardente
De lat. ardens, -entis, part. pres. do v. ardere, ‘arder'
Verbo correspondente no português: arder

!
Ocorrências: 7
!
Dados:
!

1. (…) vendem os melles aos fabricadores das aguas ardentes, que em pipas, e toneis os
levão para as suas officinas,(…)(CE, Liv.1, 29 - Séc. XVIII)

!

2. (…) tendo-os (melles) algum tempo em certa infusão, os poem a cozer em lambiques ,
cuja destilação he agua ardente, (…)(CE, Liv.1, 29 - Séc. XVIII)

!

3. Ha muitas casas de cozer os melles para os assucares batidos, outras para os reduzir a
aguas ardentes. (…)(CE, Liv.2, 23 - Séc. XVIII)

!
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4. Nos feus reconcavos ha algumas moendas, que só fazem agua ardente de cana, (…)(CE,
Liv.2, 104 - Séc. XVIII)

!

5. Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, e
para destruí-los da face da terra?. Torna-te da tua ardente ira, e arrepende-te deste mal
contra o teu povo. (BS, Ex.32,12 - Séc. XIX)

!

6. (…) então eu, com efeito, vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente,
que consumirão os olhos e farão definhar a vida; em vão semeareis a vossa semente, pois
os vossos inimigos a comerão. (BS, Lv.26,16 - Séc. XIX)

!

7. E, pois, foi um dia, quando ele estava pior e tinha mandado abrir a janela para que
entrasse um sol fiscal, muito ardente, entrou-lhe também pelo quarto (...) (SN, Du - Séc.
XX)

!

Arrogante
De lat. adrogans, -antis, part. pres. do v. adrogare, ‘ arrogante, insolente, soberbo '
Verbo correspondente no português: arrogar

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!

1. Visto pelo general francês este destroço dos franceses, e dos seus índios, que ficaram
muitos mortos, e os mais fugidos, e que esta fora a resposta da sua arrogante carta, se
tornou para a ilha com a sua armada, e menos arrogância. (HB, cap. 3 - Séc. XVII)
2. Isto mesmo sucede à vaidade; não se pode esconder, por mais que tome a figura de
humildade, de submissão, e de reverência; a mesma vaidade quando está contente, logo se
descobre, e se deixa ver debaixo de um ar altivo, e arrogante; (RV - Séc. XVIII)

!

3. Aquele mesmo Rei foi o terror da Nobreza arrogante, e destemida; esta sempre tinha os
olhos assombrados de ver a cada instante fuzilar o raio, e de ver armado sempre o braço
poderoso;(…) (RV - Séc. XVIII)

!

Atordoante
De atordoa(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!

Dados:
1. E os sapos agora se interpelam e se respondem, com alternâncias estranhas, mas em
unanimidade atordoante: (SN, Ap - Séc. XX)

!

Atraente
De lat. attrahens, -entis, part. pres. do v. attrahĕre, ‘ trazer, puxar para si, atrair'
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Verbo correspondente no português: atrair

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Sua mulher, loira e atraente, sentou no sofá, num ambiente bem familiar, enquanto ele
relatava o seu pesadelo como se fosse um funcionário relatando um dia de trabalho
normal.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

Branquejante
De branqueja(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Chegava a chuva, branquejante, farfalhando rumorosa, vinda de trás e não de cima, de
carreira. Alcançou a boiada, enrolando-a toda em bruma e continuando corrida além. (SN,
Bp - Séc. XX)

!

Brotante
De brota(r)+nte

!

Ocorrências: 1
Dados:
1. (…) se ela ainda aparecer na vestidura, seja na urdidura, seja na trama, ou em qualquer
coisa de pele, é lepra brotante; no fogo queimarás aquilo em que há a praga. (BS, Lv.
13,57 - Séc. XIX)

!

Cacarejante
De cacareja(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

Mas, nisso, puxaram para trás a outra - a Angélica preta se rindo, senvergonha e dengosa
- que se soverteu na montoeira, de braço em braço, de rolo em rolo, pegada, manuseada,
beliscada e cacarejante: (SN, Av - Séc. XX)

Condescendente
De lat. condescendens, -entis, part. pres. do v. condescendĕre, ‘condescender'
Verbo correspondente no português: condescender

!

Ocorrências: 1
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!
Dados:
!

1. Convencidos de que será cada um por si nas eleições de outubro, setores do PSDB já
falam em atuação menos condescendente do partido em relação a FHC. (FS,07/01/98 Séc. XX)

!

Confiante
De confia(r)+nte

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

As manobras, de 12 horas, chamadas de ''Sereia Confiante’’, aprofundaram os laços
militares entre Israel e Turquia, duas das maiores potências militares do Oriente Médio,
iniciados em 1996. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Segundo ela, os artistas saíram ‘’confiantes’’ no apoio de ACM. ''Ganhamos um enorme
ponto em nossa vida de criadores culturais'', afirmou Fernanda Montenegro. (FS,09/01/98
- Séc. XX)

Cortante
De corta(r)+nte

!

Ocorrências: 1
Dados:

!

1. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de
cobre e de ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá.(BS, Gn.4,22 - Séc. XIX)

!
Obs.: Substantivo: regionalismo, RJ, cerol (Houaiss)
!
Curvante
De curva(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

Lá vem o outro com a caneca. Desce a escadinha, muito devagar. É magro, magríssimo.
Chega trôpego, bambo meio curvante. (SN, Sr. - Séc. XX)
Obs.: não dicionarizado.

!

Decorrente
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De lat. decurrens, -entis, part. pres. do v. decurrere ‘que decorre’
Verbo correspondente no português: decorrer

!
Ocorrências: 6
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

’'Habilitar-se a exercer um cargo eletivo, assim, é um direito político, decorrente da
cidadania, que não se confunde com o mero exercício de função pública'', diz o texto da
decisão. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Em conversa telefônica com o deputado federal Maurício Requião (PMDB-PR), Azalin
disse que a liberação de recursos decorrentes de emendas ao Orçamento da União
dependia do aval do ministro de Assuntos Políticos, Luiz Carlos Santos. (FS,10/01/98 Séc. XX)

3. Albuquerque disse que a liberação das verbas decorrentes de emendas de parlamentares
ao Orçamento da União é sempre feita por critérios técnicos. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

4.

!

5.

!
6.
!

Em quatro páginas, o parecer do Tesouro dizia que o Paraná ''não apresenta capacidade de
pagamento para honrar os compromissos decorrentes das operações pleiteadas'' _no
caso, empréstimos no valor de US$ 486 milhões. (FS,11/01/98 - Séc. XX)
Em 97, sem contar os efeitos das doenças decorrentes das chuvas, oito pessoas
morreram, sete feriram-se e 419 ficaram desabrigadas. (FS,12/01/98 - Séc. XX)
Tive um problema pulmonar decorrente de uma infecção. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

Defendente
De defende(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

E en seu termho ha hũũ monte muy alto e muy defendente que em outro tempo se
acolheron a elle muytas gentes e delle se defenderom que lhes nõ poderom empeecer.
(CG, fl. 45 - Séc. XIV)

Difamante
De diffamans, -antis, part. pres. do v. diffamare 'negar'
Verbo correspondente no português: difamar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
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!

1. No meu modo de ver, Olyntho Dantas agiu com manifesto ânimo difamante’', disse. (FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

Diferente, (in)diferente
De lat. diffĕrens, -entis, part. pres. do v. differe, 'diferir'
Verbo correspondente no português: diferir

!
Ocorrências: 68
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

(…) há muitas ilhas grandes e pequenas quase todas povoadas de gentio de diferentes
nações e costumes, e muito dele costuma pelejar com setas ervadas. (TD, I, III - Séc.
XVI )
Ao longo deste rio vivem agora alguns caetés, de uma banda, e da outra vivem
tupinambás; mais acima vivem os tapuias de diferentes castas, tupinaés, amoipiras,
ubirajaras e amazonas; (TD, I, XX - Séc. XVI )
Quem quiser saber quem foi Francisco Pereira Coutinho, leia os livros da Índia, e sabe-loá; e verão seu grande valor e heróicos feitos, dignos de diferente descanso do que teve na
conquista do Brasil (TD, I, XXVIII- Séc. XVI )
Esse gentio tem a cor mais branca que os que dissemos atrás, e tem diferente linguagem;
é muito bárbaro; (TD, I, XLV - Séc. XVI )
A linguagem deste gentio é diferente da de seus vizinhos, mas entendem-se com os
carijós; são na cor e proporção do corpo como os tamoios, e têm muitas gentilidades,
como o mais gentio da costa. (TD, I, LXIII - Séc. XVI )
Esta gente é de bom corpo, cuja linguagem é diferente da de seus vizinhos. (TD, I,
LXVIII - Séc. XVI )
Junto de Tamaratiba, da banda da terra firme, está uma ilheta de São Gonçalo, cheia de
arvoredo, muito rasa, cuja terra é fraca e de areia, onde o mais do tempo estão diferentes
pescadores de rede (TD, II, XXI - Séc. XVI )
As que em Portugal chamamos cabaços, chama o gentio pela sua língua geremuiê, das
quais têm entre si muitas castas de diferentes feições (TD, II, XLVI - Séc. XVI )
Corneíba é uma árvore que na folha, na flor, na baga e no cheiro é a aroeira da Espanha, e
tem a mesma virtude para os dentes, e é diferente na grandura das árvores (TD, II, LX Séc. XVI )
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10. Grandes dúvidas e diferentes se começavam a mover sobre as conquistas das terras do
Novo Mundo (…) (HB, cap.3 - Séc. XVII)

!

11. Esta foi a paga de seus serviços, mas mui diferente a que de Deus receberia, que é só o
que paga dignamente, e ainda ultra condignum, aos que o servem. (HB, cap. 9 - Séc.
XVII)

!

12. (…) e o dia seguinte o enterraram na Sé com a pompa, que costumam, muito diferente da
nossa, porque não levaram cruzes, música, nem água benta, senão o corpo em um caixão
coberto de baeta de dó. (HB, cap. 25 - Séc. XVII)
13. Essa infinita variedade dos objectos tem a mesma causa por origem: as diferentes
produções, que vemos, todas se compõem dos mesmos princípios, e se formam com os
mesmos instrumentos. (RV - Séc. XVIII)

!

14. (…) verdadeiramente a falta de malícia é falta de entendimento; porque malícia
propriamente é aquela inteligência, ou acto, que prevê o mal, ou o medita; por isso é
diferente o ter malícia, e o ser malicioso(...) (RV - Séc. XVIII)

!

15. A diferença, e desigualdade dos homens é uma das partes, em que se estabelece a
sociedade, por isso esta se funda em princípios de vaidade; porque só a vaidade sabe
corporificar ideias, e fazer diferente, e desigual o que é composto por um mesmo modo, e
organizado de uma mesma forma. (RV - Séc. XVIII)

!

16. Essa infinita variedade dos objectos tem a mesma causa por origem: as diferentes
produções, que vemos, todas se compõem dos mesmos princípios, e se formam com os
mesmos instrumentos. (RV - Séc. XVIII)

!

17. Acabam-se as tradições muito antes que acabe o mundo; porque a ordem dos sucessos
não se inclui na fábrica do Universo; é cousa exterior, e indiferente. (RV - Séc. XVIII)

!

18. (…) ainda depois de passados muitos anos, a lembrança, que às vezes nos ocorre de um
amor, que parece que acabou, sempre nos vem com sobressalto; o coração nunca fica
indiferente, e sempre recebe com alvoroço a ideia de um ardor amortecido, e como que o
reclama. (RV - Séc. XVIII)

!

19. Só a vaidade dos Reis é vaidade justa, porque a Providência já quando os formou para a
dominação, logo os destinou para figuras da divindade, e com uma semelhança mais que
material, e indiferente; porque a mesma essência, de que são imagens, parece, lhes
comunica uma porção da ideia, que representam. (RV - Séc. XVIII)

!

20. (…) a imaginação verdadeira, falsa, ou vaidosa, é a que produz os diferentes modos, que
vemos uns nos outros. (RV - Séc. XVIII)

!

21. Que maior desgraça que o viver indiferente, e sem acção; e que maior ventura que a
esperança com que a buscamos! (RV - Séc. XVIII)
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!

22. (…) a imaginação verdadeira, falsa, ou vaidosa, é a que produz os diferentes modos, que
vemos uns nos outros. (RV - Séc. XVIII)

!

23. (…) o seu nome há de escrever-se nos anais da história; por isso corre a assinalar-se em
um dia, que há de servir de época aos séculos vindouros: nenhum entra na peleja
indiferente, todos fazem a causa sua;(...) (RV - Séc. XVIII)

!

24. As águas que saltam de um rochedo, e que correm velozmente para o mar, antes que lá
cheguem, vão passando por lugares diferentes; (...) (RV - Séc. XVIII)

!

25. (…) que importa que a vaidade assim discorra, se sempre é certo, que os homens todos
são uns, e que os não há de diferente fábrica; e que tudo quanto a vaidade ajunta ao
homem, é emprestado, fingido, suposto, e exterior. (RV - Séc. XVIII)

!

26. Tudo quanto vemos, é como por uma interposta nuvem; o que imaginamos, também é
como por entre o embaraço de mil princípios diferentes, incertos, e duvidosos; (...) (RV Séc. XVIII)

!

27. Os objectos depois de vistos muitas vezes, ficam como diferentes da primeira vez que os
vimos; perdem todo o nosso reparo, e atenção:(...) (RV - Séc. XVIII)

!

28. A diferença dos lugares, não faz que as águas sejam diferentes: que umas nasçam nos
montes, e outras nos vales; (...)o que sucede é passarem por lugares diferentes; (...) (RV Séc. XVIII)

!

29. A vaidade naturaliza em nós as opiniões do mundo; e de tal sorte, que o conceito, que
formamos das cousas, por mais que nos seja indiferente, ou incerto, sempre faz em nós
uma verdadeira impressão de alegria, ou de tristeza. (RV - Séc. XVIII)

!

30. (..) o mesmo que hoje nos agrada, amanhã nos desgosta, e os objectos, por serem os
mesmos, não causam sempre em nós as mesmas impressões; por motivos diferentes
recebemos alterações iguais. (RV - Séc. XVIII)

!

31. Como a maior parte das cousas, que sentimos, é sem razão, também nos não é necessário
razão para deixarmos de as sentir; há espaços de tempo, em que nos esquecemos de sorte,
que ficamos indiferentes para tudo, e que tudo nos fica indiferente. (RV - Séc. XVIII)

!

32. (…) vivemos no mundo rodeados de uma imensidade de cousas diferentes, e estas
sucessivamente vão sendo o emprego do nosso cuidado, e das nossas atenções; (...) (RV Séc. XVIII)

!

33. Nunca estamos tão indiferentes, como nos parece; as paixões não consentem
neutralidade; (...) (RV - Séc. XVIII)

!
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34. (…) finalmente ambas estavam no caminho da virtude, mas nem por isso eram ambas
virtuosas; por um mesmo caminho iam a partes diferentes; (...) (RV - Séc. XVIII)

!

35. Estas duas seitas fizeram em Alemanha um tal progresso, que uma matéria inútil,
indiferente, e puramente de opinião, veio a parar em fazer-se dela um ponto de honra;
(…)

!

36. (…)o ponto é que cresçam na quantidade, a qualidade é matéria indiferente; (...) o que
importa nelas, é ter no exterior um brilhante falso, cujo resplendor furtado escandalize os
olhos de quem o quiser ver de perto;(…)(RV - Séc. XVIII)

!

37. (…) o ficar vencido na forma, é o mesmo que ficar vencido em tudo; porque a substância
é como cousa estrangeira, e indiferente.(RV - Séc. XVIII)

!

38. (…) tudo distingue com nomes diferentes: paixões, sístole, diástole, espíritos vitais,
húmido, radical;(RV

!

39. O sábio que flutua no meio de razões, e oposições iguais, finalmente lá se deixa levar por
alguma razão exterior, e indiferente; as cousas remotas (…)(RV - Séc. XVIII)

!

40. (…) o desejo, a dissimulação, a preguiça, e a inveja, vêm cobertas de um saial modesto, e
trazem no semblante um ar composto, e humilde; a vingança, a soberba, a rapina, e a
altivez, vêm cobertas de fumos de várias cores, e de diferentes formas.(RV - Séc. XVIII)

!

41. (…) quando só se quer o efeito, não se procura, nem atende a causa; por isso a quem
deseja o aplauso da virtude, esta fica sendo indiferente; e a quem deseja o aplauso da
justiça, também esta fica sendo menos importante.(RV - Séc. XVIII)

!

42. A Nobreza, e a vileza, são nomes diferentes, mas não fazem diferentes sangues; estes
são iguais em todos;(RV - Séc. XVIII)

!

43. As mesmas nações se mostram diferentes por um aspecto, ou semblante próprio, que a
natureza afecta em cada uma delas.(RV - Séc. XVIII)

!

44. (…) podia fazer que uma identidade fosse diferente de outra da mesma espécie; e podia,
debaixo da mesma forma, e dos mesmos acidentes, fazer uma natureza desigual.(RV - Séc.
XVIII)

!
45. “Todo passarinh' do mato tem seu pio diferente. "(SN, Bp - Séc. XX)
!
46. Vai ver, cada fruta, diferente de todas que há... (SN, Ap - Séc. XX)
!

47. Portanto: não, não fartava. As húris eram interesseiras, diversas em tudo, indiferentes,
apressadas, um desastre; não prezavam discursos, não queriam saber de românticas
histórias. (SN, Ap - Séc. XX)

!
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48. Agora é que essa gente vai ver, seu Oscar... Vão ver que eleiçãozinha diferente que vai
ter... Arranja mesmo, seu Oscar... Já estou aflito ... (SN, Ap - Séc. XX)

!

49. É uma raça de criaturas diferentes, que os outros não podem entender... Gente que
pendura o chapéu em asa de corvo e guarda dinheiro em boca de jia... (SN, Ap - Séc. XX)

!

50. E, um pouco antes ou um pouco depois do sol, que tem um jeito de aparecer sempre
bonito e sempre diferente, Primo Ribeiro diz:(...) (SN, Sr. - Séc. XX)

!
51. Até encostados na cerca, indiferentes à nossa presença, havia.(SN, Mg. - Séc. XX)
!

52. Ficam com a frente da unha roída... É diferente do pisado das reses descansadas que tem
por aqui...(SN, Mg. - Séc. XX)

!

53. Bento Porfírio é um pescador diferente: conversa o tempo todo, sem receio de assustar os
peixes.(SN, Mg. - Séc. XX)

!

54. Também, ela hoje está toda diferente, mais bonita; por ocasião da minha chegada não se
enfeitou assim!(SN, Mg. - Séc. XX)

!
55. Até pintar, p'ra ficar de cor diferente, eles pintavam... (SN, Cf. - Séc. XX )
!

56. Atrás, o carro estava sem tampo: só com uns sedenhos, esticados a diferentes alturas,
entre os muitos fueiros, para impedir que, a cada tranco, a carga se fosse derramando.
(SN, Cb. - Séc. XX )

!

57. E puseram os bois nós todos num pasto diferente, desigual de todos os pastos, e que era
todo num morro frio, serra a-pique, sem capim conhecido de nenhum de nós(...) (SN, Cb.
- Séc. XX )

!
58. E o outro era diferente! Gostava dela, muito... (SN, Av - Séc. XX)
!

59. O senhor, mano velho, a modo e coisa que é assim meio diferente, mas eu estou lhe
prestando atenção, este tempo todo, e agora eu acho, pesado e pago, que o senhor é mas é
pessoa boa mesmo, por ser. (SN, Av - Séc. XX)

!

60. Se se comportar de maneira muito diferente, é possível que esteja usando drogas e deve
ser reeducado. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

61. ’'A lógica das eleições estaduais é diferente da lógica da eleição federal'', disse. (FS,
07/01/98 - Séc. XX)

!

62. É isso que faz o caso do Banespa ser diferente dos casos do Nacional, do Econômico e
do Bamerindus. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
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63. O trabalho consistiu na datação por carbono-14 de amostras de vinte árvores de treze
diferentes espécies derrubadas por uma madeireira nas imediações de Manaus. A
quantidade dessa variante radiativa do carbono na amostra permite datar materiais
orgânicos. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

64. A organização é apartidária. Reúne mães de diferentes origens, religiosas ou não. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

65. Presos ligados a diferentes grupos paramilitares ficam em blocos separados e comandam,
de dentro da prisão, atividades terroristas por todo o país.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

66. Antão -(...) Em uma coisa de proporções maiores, é preciso gente de disciplinas
diferentes, do bem-estar social, de habitação. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
67. As motivações são diferentes. (FS,12/01/98 - Séc. XX)
!

68. Mas sir Colin Campbell, presidente do Conselho de Assessoria em Genética, disse:
''Queremos apresentar ao público a verdade com relação aos possíveis benefícios das
diferentes formas de clonagem e seus potenciais perigos.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

Distante
De lat. distans, -antis, part. pres. do v. distare ‘estar distante, afastado'
Verbo correspondente no português: distar

!
Ocorrências: 10
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

(…) por 45 graus pouco mais ou menos, distantes da linha equinocial, e altura do pólo
antárctico (...) (TD, I, II - Séc. XVI )
(…) este rio que entra no mar desta costa, e que lhe afirmaram ser um braço do Pará (...)
o que não parece possível, segundo o lugar onde se vai meter no mar tão distante deste.
(TD, I, LXV - Séc. XVI )
com tanto calor não poderia alguém viver, e confirmavam sua opinião, porque o sol
aquenta com os seus raios (…) e por essa causa no inverno aquenta pouco, porque anda
distante, sed sic est, que na zona temperada onde nunca entra. (HB, Cap. 4 - Séc. XVII)
(…) a vila de São Cosme e Damião (…) é mui freqüentada dos moradores da vila de
Olinda, que dista dela quatro léguas, e de outras partes mais distantes, pelos muitos
milagres, que o Senhor faz pelos merecimentos, e intercessão dos santos. (HB, Cap. 8 Séc. XVII)
Olhamos para o tempo passado com saudade, (…) apenas o sentimos; e julgamos que o
futuro está ainda mui distante. (RV - Séc. XVIII)
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!
6.
!
7.

!

8.

!
9.
!

No mais, distante, o mato dormia, num quiriri sem alarmas. (SN, Du - Séc. XX)
Eu apertava com força o tubo da mangueira, e o jorro, numa trajetória triunfal e libertada,
ia golpear os recessos das plantinhas distantes.(SN, Mg. - Séc. XX)
E era como se tivesse caído num fundo de abismo, em outro mundo distante. (SN, Av Séc. XX)
Paz distante (FS,11/01/98 - Séc. XX)

10. “Gente criativa", no caso, era um deputado que quer cooperativas de ex-detentos, para
evitar a volta à prisão ou pior. Assunto distante dos que tornaram a sexóloga famosa, no
TV Mulher. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

Divergente
De lat. medv. divergens, -entis, part. pres. do v. *divergĕre por devergĕre, ‘pender, inclinar-se'
Verbo correspondente no português: divergir

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Os outros se põem em duas alas divergentes - fazem paredes, formando a xiringa. (SN,
Bp - Séc. XX)

!

Escaldante
De lat. excaldans, -antis, part. pres. do v. excaldare, ‘ lavar’ com água quente’
Verbo correspondente no português: escaldar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
I.

!

E as flores rubras, em cachos extremos - vermelhíssimas, ofuscantes, queimando os
olhos, escaldantes de vermelhas, cor de guelras de traíra, de sangue de ave, de boca e
bâton.(SN, Sm. - Séc. XX)

Estridulante
De estridula(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
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1.

!

E de se emocionar com a ascensão esplêndida da perdiz, levantada pelo perdigueiro, indo
ar acima, quase numa reta, estridulante e volumosa, para se encastelar...(SN, Mg. - Séc.
XX)

Esvoaçante
De esvoaça(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

E, uma a uma, aquelas já fartas de sangue abrem recitativo, esvoaçantes, uma oitava mais
baixo, em meiga voz de descante, na orgia crepuscular. (SN, Sr. - Séc. XX)

Exigente
De lat. exigens, -entis, part. pres. do v. exigĕre, 'exigir'
Verbo correspondente no português: exigir

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

(…) basta, de sobra, o sangue de uma criatura, para lavar, enxaguar e enxugar a honra
mais exigente. (SN, Du - Séc. XX)

Existente
De existi(r)+nte

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

E as áreas existentes hoje? Em quanto tempo seria possível eliminá-las? (FS,12/01/98 Séc. XX)
Se fosse feito um trabalho sério, sem trégua, em dois ou três anos conseguiríamos
eliminar essas áreas existentes. (FS,12/01/98 - Séc. XX)
O impacto sobre os preços relativos, ao eliminar as distorções existentes, seria enorme.
(FS,13/01/98 - Séc. XX)

Fascinante
De lat. facinans, -antis, part. pres. do v. fascinare, ‘fazer encantamentos, fascinar, enfeitiçar'
Verbo correspondente no português: fascinar

!

Ocorrências: 1
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!
Dados:
!

1. Dizia a reportagem que 1970 descortinava ''uma década fascinante, em que seremos mais
felizes, se soubermos aproveitar as horas livres redobradas, porque o sexo será uma coisa
simples e natural''. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

Fervente
De lat. fervens, -entis, part. pres. do lat. arc. fervĕre, ‘ferver, estar fervendo'
Verbo correspondente no português: ferver

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!
3.
!

E, por esto, tornou aos bispos todallas rendas que lhes seu padre tomara; ca certamente os
bispos que erã aaquella sazõ erã de tam fervente carydade que todallas rendas erã dadas
aos mesteyrosos e elles prestes pera poer suas almas por seus subditos. (CG, fl. 134 - Séc.
XIV)
Eu achei a maior maravilha que nunca homem viu: esta fonte, que é tam fervente como
se todo o fogo do mundo a caentasse. (SG, fl. 179a - Séc. XV)
A água é tam fervente que a nom posso sacar. (SG, fl. 178d - Séc. XV)

Flamejante
De flameja(r) + nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma
espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da
vida. (BS, Gn.3,24 - Séc. XIX )

!

Fumegante
De fumega(r) + nte

!

Ocorrências: 2
Dados:

!

1.

!

Quando o sol já estava posto, e era escuro, eis um fogo fumegante e uma tocha de fogo,
que passaram por entre aquelas metades. (BS, Gn.16,17 - Séc. XIX )
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2.

!

Nem uma nuvem no céu, para adoçar o sol, que era, com pouco maio, quase um sol de
setembro em começo: despalpebrado, em relevo, vermelho e fumegante. (SN, Cb. - Séc.
XX )

Horripilante
De lat. horripilans, -antis, part. pres. do v. horripilare ‘ter o pelo eriçado, ter arrepio'
Verbo correspondente no português: horripilar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Não surpreende que o que vende não seja a íntegra do último discurso do presidente Jiang
Zemin, mas entrevistas com celebridades, histórias de crimes horripilantes, moda,
informações da Bolsa de Valores e dicas sobre negócios.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

Humilhante
De humilha(r) + nte

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

Analistas dizem que Netanyahu, prevendo a aprovação de uma humilhante moção de
desconfiança, pode usar esse artifício. (FS,061/98 - Séc. XX)
Dou de sério que não mandara confeccionar com o papelucho o escapulário em baeta
vermelha, porque isso seria humilhante; usava-o dobrado, na carteira. (SN, Sm. - Séc.
XX)

Imponente
De lat. imponens, -entis, part. pres. do v. imponĕre 'impor'
Verbo correspondente no português: impor

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!
!

As imponentes ganachas. E o estreme alheamento de animal emancipado, de híbrido
infecundo, sem sexo e sem amor. (SN, Bp - Séc. XX)
E ficou todo imponente, e falou grosso: - Vou pastar é lá, onde tem aguada perto do
capim, na grota fresca!... (SN, Cb. - Séc. XX )

(Im)procedente
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De lat. procedens, -entis, part. pres. do v. procedĕre 'proceder'
Verbo correspondente no português: (im)proceder

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Na suas sentenças, o juiz afirma ter se baseado na ação penal movida contra Collor por
corrupção passiva e julgada improcedente em 94 pelo Supremo Tribunal Federal. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

Inerente
De iner (i) (r) + nte
(vogal do tema -i- > -e-)
Ocorrências: 1

!
Dados:
!

1. A diferença entre um faxineiro do Palácio do Planalto e o presidente da República é que o
segundo tem atribuições e poderes amplos, inerentes ao mais alto cargo do funcionalismo
público. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

Inquietante
De inquiĕtans, -antis, part. pres. do v. inquietare ‘ perturbar, agitar, inquietar '
Verbo correspondente no português: inquietar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Mas os vaqueiros não esmorecem nos eias e cantigas, porque a boiada ainda tem
passagens inquietantes: alarga-se e recomprime-se, sem motivo(...) (SN, Bp - Séc. XX)

!

Jazente
De jaze(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Para além do Bacupari, do Boqueirão, da Broa, da Vaca e da Vacaria, do Peixe-Bravo, dos
Tachos, do Tamanduá, da Serra-Fria, e de todos os muitos arraiais jazentes na reta das
léguas, ao pé dos verdes morros (…) (SN, Av - Séc. XX)

!
!

Mergulhante
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De mergulha(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

Mas Sete-de-Ouros detesta conflitos. Não espera que o garanhão murzelo volva a garupa
para despejar-lhe duplo coice mergulhante, com vigorosa simetria. (SN, Bp - Séc. XX)

Obediente
De lat. obediens, -entis, part. pres. do v. obedire ‘obedecer'
Verbo correspondente no português: obedecer

!
Ocorrências: 9
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

(…) que seyades uassalos do moesteyro de Chouzã seruentes e obedientes. (DN, Lugo Séc. XIII)
seiades nossos seruizaes seruẽtes e obedientes e que nos diades cada un ano por cad’al
dessas heredades(...) (DN, Lugo - Séc. XIII)
E porẽ mãdamos que este bispado de Leon nõ seja obediente a algũũ arcebispado; e que
tenha pellos montes Perineos e per Pena Ruyva (...) (CG, fl. 175 - Séc. XIV)
(…) deu por esto lecença e outorgamento a todollos clerigos que tevessen molheres
recebudas e barregããs quantas quisessen descubertamẽte; e mandou ainda que nõ fossen
obedientes aos estabellicimentos e posturas de Roma(...) (CG, fl. 185 - Séc. XIV)

5.

e a outro seu contrário chamado o Seta, para que se um os não desse, os desse o outro, e
eles foram tão obedientes, que de ambas as partes vieram; (HB, Cap. 25 - Séc. XVII)

6.

(…) o achavam mui obediente (…) (HB, Cap. 41 - Séc. XVII)

7.

(…) a vaidade de serem atendidos os reduz à trabalhosa ocupação de indagarem os
segredos da Divindade, o giro dos astros, e os mistérios da natureza; a vaidade de serem
leais os faz obedientes; a vaidade de serem amados os faz benignos; e finalmente a
vaidade, ou amor da reputação os faz virtuosos. (RV - Séc. XVIII)

!

8.

!

9.

Os três votos, que se julgam tão pesados quando se professam, são os mesmos com que
todos vêm ao mundo; todos nascem pobres, castos, e obedientes; a pobreza, e a
obediência quem as conserva é por força; (…) (RV - Séc. XVIII)
Seu Joãozinho Bem-Bem ria um riso descansado, e os outros riam também, circundandoo, obedientes. (SN, Av - Séc. XX)
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!

Ofuscante
De lat. offuscans, -antis, part. pres. do v. offuscare ‘obscurecer, ofuscar'
Verbo correspondente no português: ofuscar

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

E as flores rubras, em cachos extremos - vermelhíssimas, ofuscantes, queimando os
olhos, escaldantes de vermelhas, cor de guelras de traíra, de sangue de ave, de boca e
bâton.(SN, Sm. - Séc. XX)
E continuamos, seguindo o sol, quase em tramonto - um sol de recorte nítido, não
ofuscante.(SN, Mg. - Séc. XX)

Penetrante
De lat. penetrans, -antis, part. pres. do v. penetrare ‘penetrar'
Verbo correspondente no português: penetrar

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

O mesmo é pôr-se aos olhos um obstáculo, que fazê-los penetrantes, e pô-los em uma
actividade, que eles não têm naturalmente:(...) (RV - Séc. XVIII)
O erro na mão de um sábio é como uma lança penetrante, e forte; na mão de um
ignorante, é como uma arma quebrada, sem uso, nem consequência. (RV - Séc. XVIII)

3. (…) tiverão (como se affirma) com hum exercito de valerosas mulheres, que armadas de
grandes arcos, e penetrantes settas, os acometerão (…) (CE, Liv.3, 32 - Séc. XVIII)

!

4. O sacerdote examinará a praga, depois de lavada, e se ela não tiver mudado de cor, nem se
tiver estendido, é imunda; no fogo a queimarás; é praga penetrante, seja por dentro, seja
por fora. (BS, Lv.13,55 - Séc. XIX )

!

Plangente
De lat. plangens, -entis, part. pres. do v. plangĕre ‘bater em, bater no peito em sinal de luto’
Verbo correspondente no português: planger

!
Ocorrências:
!
Dados:
!

1
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1.

!

Sopra sempre o guia no seu como, porém, e os outros insistem no canto arrastado, tão
plangente, que os bois vão cadenciando por ele o tropel. (SN, Bp - Séc. XX)

Preocupante
De preocupa(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

Na opinião de Feldman, que avalia a situação do governo como “preocupante”, as
medidas de contenção promovidas por Covas não afetarão a campanha do PSDB pela
sucessão estadual. (FS,061/98 - Séc. XX)

Profissionalizante
De profissionaliza(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Pouco a ver com o ensino profissionalizante. Até porque estão se generalizando as
matrículas na faculdades; (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

Querente, (re)querente
De quaerens, -entis, part. pres. do v. quaerĕre ‘buscar, procurar, requerer'
Verbo correspondente no português: querer

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

(…) de modo que fazendo o dr. Pedro Borges, ouvidor-geral, uma vez audiência, não
houve parte alguma requerente, do que levantando as mãos ao céu deu graças a Deus;
(HB, Cap. 6 - Séc. XVII)
Lalino tinha-se sentado num toco, perto das soqueiras das bananeiras, e os outros
rodeavam-no, todos de cócoras. Mas chega Generoso, com a língua mesmo querente:
(SN, Ap - Séc. XX)

Reboante
De reboa(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
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!

1.

!

E, uma vez, teve de se escapar, depressa, para a meia-encosta, e ficou a contemplar, do
alto, o caminho, belo como um rio, reboante ao tropel de uma boiada de duas mil
cabeças(...) (SN, Av - Séc. XX)

Repugnante
De repugnans, -antis, part. pres. do v. repugnare ‘resistir, defender-se, lutar'
Verbo correspondente no português: repugnar

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1.

!
2.
!
3.

!

4.

!

(…) mais era respeito , que sogeição(sic), repugnantes à doutrina Euangelica, que lhes
prégou o glorioso Apostolo S. Thomé (…) (CE, Liv. 1, 80 - Séc. XVIII)
(…) a situação era repugnante, nojenta.''(FS, 111/98)
Repugnante(!) e nojento rapidamente viraram rotina, apesar de seus esforços para reagir
(FS,11/01/98 - Séc. XX)
"A opinião dos deputados não é desprezível, asquerosa ou repugnante", disse Pestana.
(FS,12/01/98 - Séc. XX)

Ronronante
De ronrona(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

Tio Emílio me reteve abraçado, falando-me ao ouvido, com voz grossa e ronronante:
(SN, Mg. - Séc. XX)

Rumorejante
De rumoreja(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1. Muito poéticos e muito asiáticos, rumorejantes aos vôos do vento. (SN, Sm. - Séc. XX)
!
!
!
!
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Ta(c)teante
De tatea(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

E era bem o regolfo da enchente, que tomava conta do plaino, até onde podia alcançar. Os
cavalos pisavam, tacteantes.(SN, Bp - Séc. XX)

Tagarelante
De tagarela(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

“Aprende, do rolar dos rios, dos regatos monteses, da queda das cascatas: tagarelante,
ondeia o seu caudal - só o oceano é silêncio."(SN, Mg. - Séc. XX) - Séc. XX )

Tropeçante
De tropeça(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. E os groteiros também passavam (...) assim torto, pé-de-pato, tropeçante. (SN, Du - Séc.
XX)

!

Urgente
De lat. urgens, -entis, part.pres. do lat urgĕre, ‘apertar, comprimir, impelir'
Verbo correspondente no português: urgir

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1.

!
2.
!

(…) o subdelegado saíra do arraial, de madrugadinha, para assunto urgente de capturar, a
duas léguas do comércio, um ladrão de cavalos (...) (SN, Cf. - Séc. XX )
Negócio urgente de Nhô Alcides. Seu Quirino carreia. (SN, Cb. - Séc. XX )

3. A crescente autonomia política e financeira do País Basco, a necessidade urgente de
melhorias econômicas e sociais na região e o aprofundamento da integração européia
provocaram uma redução do apoio ao ETA entre os bascos.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
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!

4.

!

Levada com carinho no bolso dos senadores e deputados que Fernando Henrique Cardoso
(…) dizia que aprovariam as reformas urgentes. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

Vacilante
De vacila(r)+nte

!
Ocorrências: 5
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

(…) a justiça verdadeiramente não se pode pesar; é um acto de discurso, e este em cada
homem, é sempre incerto, vago, e vacilante. (RV - Séc. XVIII)
Os clarins, que incitam ao combate, não são vozes, que a natureza intenda, a vaidade sim;
aquela sempre vai com um passo vacilante, e trémulo; esta conduz o peito, e furioso:(...)
(RV - Séc. XVIII)
(...) o véu que a cobre, é luto; tudo nela são sinais de aflição, e de tormento, por isso leva
os olhos abatidos, errantes, e confusos, os passos mal seguros, o aspecto vacilante, e
tímido(...) (RV - Séc. XVIII)
’'O contribuinte pagou pela solução do Banespa e quem apostou na preservação de uma
cultura de intervenção vacilante do governo ganhou muito dinheiro'', afirmou. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
O governo colombiano, mesmo oficialmente, tem uma posição vacilante a respeito do
envolvimento de civis no conflito armado que se desenrola no país.(FS,11/01/98 - Séc.
XX)

Vinculante
De vincula(r)+nte

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

Relator do projeto que cria o efeito vinculante, o deputado Ney Lopes (PFL) já disse que
mudará muito o projeto que veio do Senado. (FS,11/01/98 - Séc. XX)
Emenda constitucional que cria o efeito vinculante (os juízes de instâncias inferiores
terão de seguir as decisões do Supremo Tribunal Federal em processos semelhantes). (FS,
061/98 - Séc. XX)

3. A proposta da oposição de que o efeito vinculante das decisões do Supremo só valha para
as súmulas tem boa chance de ser incorporada ao projeto. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
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!

ANEXO B - ALTERNÂNCIA ENTRE ADJETIVO E SUBSTANTIVO
DEPARTICIPIAIS EM -NTE

!

Aderente
De lat. adhaerens, -entis, part. pres. do v. adhaerere, ‘estar preso, ligado'
Verbo correspondente no português: aderir

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

O osso duro, parece que todo em si é compacto, e imutável; mas contudo, a sua
contextura é composta de folhas aderentes, separadas, e sobrepostas; (…) (RV - Séc.
XVIII)
E, em suas feições de caburé insalubre, amigavam-se as marcas do sangue aimoré e do
gálico herdado: cabelo preto, corrido, que boi lambeu; dentes de fio em meia-lua; malares
pontudos; lobo da orelha aderente; testa curta, fugidia; olhinhos de viés e nariz peba,
mongol. (SN, Cf. - Séc. XX )

!
-Corpus controle
!
!

Creia que os chefes precisam ouvi-la a seus próprios amigos e aderentes.
Quincas Borba - Séc. XIX)

(Machado,

Afluente
De lat. affluens, -entis, part. pres. do v. affluĕre, 'afluir'
Verbo correspondente no português: afluir

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Mas isso não tinha maior importância, porque, mais poucos passos, e eu adotava um trilho
afluente, muito batido e de chão limpo, mas estreito, porque vinha numerosa gente à
consulta, mas sempre um só ou dois de cada vez. (SN, Sm. - Séc. XX)

!

-Corpus controle:
(…) mas que córrego é esse? - Um afluente do Ribeirão do Carmo. (Novaes, Paulo; Mão de
Luva - Séc. XX)

!

Agonizante
De agoniza(r)+nte

!
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Ocorrências: 3

!
Dados:
!

1. A crueldade nem sempre vem de um ânimo bárbaro, e feroz; muitas vezes é um monstro,
que nasce da vaidade; (…) considere-se um cadáver agonizante, e convulsivo, e donde as
feridas umas sobre as outras, apenas mostram lugar livre de golpe; (RV - Séc. XVIII)

!

2.

!
3.
!

o achar todos os caminhos humedecidos com lágrimas, rubricados com sangue, e
impedidos com os despedaçados corpos de mil agonizantes;(...) (RV - Séc. XVIII)
Que doçura pode haver em uma voz agonizante? (RV - Séc. XVIII)

Amante
De lat. amans, -antis, part. pres. do v. amare 'amar'
Verbo correspondente no português: amar

!
Ocorrências: 10
!
Dados:
!

1. (…) já não são aquelas, que vieram de um rochedo sombrio, e cavernoso; mudado o
nome, e o teatro, agora estão formando a imensidade do Oceano, já não servem de animar
o prado, nem de triste companhia a um amante solitário; (...) (RV - Séc. XVIII)

!

2.

!

3.

!
4.
!
5.

!
6.
!
7.

!
8.
!

(...) o coração, por si mesmo se acende, e entibiece; nós, não o podemos inflamar, nem
extinguir-lhe o ardor; aleguem os amantes esses mesmos ardores indiscretos; façam
deles merecimento para o favor; (RV - Séc. XVIII)
(...) o amante em supor que por amar, merece; e a beleza em crer, que o amor é
merecimento: não é tal; (RV - Séc. XVIII)
(…) o amor vem da fermosura, e não do amante; (RV - Séc. XVIII)
(…) a dificuldade, o retiro, e a prisão fazem, que a fermosura seja mais bela, e mais
amante; (...) (RV - Séc. XVIII)
Qual é o amante, que conhece o seu delírio? (RV - Séc. XVIII)
O amor todo se compõe de ânsias, e suspiros; um amante, só enquanto chora, é firme;
(…) (RV - Séc. XVIII)
(…) o juiz amante, ou vaidoso, sempre é um juiz injusto. (RV - Séc. XVIII)
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9.

!

(…) mudado o nome, e o teatro, agora estão formando a imensidade do Oceano, já não
servem de animar o prado, nem de triste companhia a um amante solitário; (...) (RV - Séc.
XVIII)

10. Bento Porfírio volta a falar na amante: o marido, o Alexandre, não sabe que está sendo
enganado(...)(SN, Mg. - Séc. XX)

!

Andante
De anda(r)+nte

!
Ocorrências: 34
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

E deronlhe seu poder e ẽvyarõno logo aa terra de Licerya a recadar os seus dereytos e foy
Pompeo muy beandante e creceo muyto o seu poder, segũdo contã as estoryas. (CG, fl.
72 - Séc. XIV)
Andados dez e nove ãnos do reynado deste rey Teuderigo, aconteceu assy que, estando
Adohecer, rey dos Erulus, muy bẽ andante e muy hõrrado. (CG, fl. 100 - Séc. XIV)
E esto nõ foy por vos seerdes herdeiro do reyno, mas foy por outra cousa por que vos
devedes de teer por muy mais ben andante, ca foi per outorgamẽto e grado de quantos
nobres homẽẽs vos aqui veedes, assi clerigos como leigos. (CG, fl. 189 - Séc. XIV)
hirme hei pera Cospi, que he mynha herdade, e pera outros castellos que tenho, que foron
de meu padre, e daqui lhe farei (fazer) tanto mal que, ante de hũũ anno, vos terredes por
ben andantes se ẽ Cepta poderdes guarecer. Pois rogovos que nõ ponhades este feito em
escarnho. (CG, fl. 195 - Séc. XIV)
Ca ben sabe Deus que nõ ha oje homen no mundo que eu tam ben andante quisesse veer
como ty, nem que tanto ame. (CG, fl. 210 - Séc. XIV)
E quando viu que tal doo fazia Galvam. — e nom no conhecia pero toda via sabia bem
que era cavaleiro andante e que fazia aquel doo polo cavaleiro que jazia em terra — foi
alá por saber quem eram aqueles dous cavaleiros. (SG, fl. 100d - Séc. XV)
E era assi posto em aquele dia, porque sabiam que passavam per ante aquel castelo cada
dia cavaleiros andantes (...) (SG, fl. 107d - Séc. XV)
Aquela noite jouve em casa de ũũ cavaleiro que morava na foresta, que lhe fez muita
honra porque viu que era cavaleiro andante. (SG, fl. 108d - Séc. XV)
E pero, porque cuidarom que era cavaleiro andante, esteverom e disserom: – Deus, quem
e´ este cavaleiro? (SG, fl. 114c - Séc. XV)
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10. Em outro dia, aa hora de meeo dia, quando elrei veeo da igreja e se assentou em seu
paaço, veeo ante el ũũ dos cle´rigos que as venturas dos cavaleiros andantes haviam
discrever e ficou os geolhos ante el e disselhe manso:(...) (SG, fl. 118a - Séc. XV)

!

11. E eles entrarom na foresta por buscarem aventuras, assi como cavaleiros andantes devem
fazer. (SG, fl. 121d - Séc. XV)

!

12. E eles ema esto falando ouvirom viir ũũ cavalo ri(n)chando e vĩĩa passo. – Algũũ estrãio,
disse Tristam, vem aqui. – Per ventura, disse Galaaz, é algũũ cavaleiro andante. (SG, fl.
122c - Séc. XV)

!

13. E, por Deus, guardadeo; e, se morrer desta chaga, fazedelhe haver sepultura honrada, assi
como cavaleiro andante deve haver. (SG, fl. 124c - Séc. XV)

!

14. Aquela noite jouve ii Tristam e foi ii servido e honrado a seu prazer, ca os do castelo eram
acustumados de servir o milhor que podessem os cavaleiros andantes porque seu senhor
era cavaleiro andante. (SG, fl. 126d - Séc. XV)

!

15. E se fiz vilania esta vez oimais me guardarei que ja mais me nom combaterei com
cavaleiro andante. (SG, fl. 132d - Séc. XV)

!

16. E ao #IIIº dia lhe aveo que aventura |lhe aveo que aventura| o levou ao serão a cas de ũũ
irmitam que o recebeo mui bem porque viu que era cavaleiro andante. (SG, fl. 132d Séc. XV)

!

17. E sabede que forom mui bem servidos de quanto o hóspede pôde haver ca havia ũũ filho
cavaleiro andante e por em amava todolos outros. (SG, fl. 135d - Séc. XV)

!

18. E quando cuidarom a achar quem os recebesse bem, como era custume em aquel tempo
de cavaleiros andantes seer recebidos em lugares estranhos, entom virom vĩir contra si
três cavaleiros armados que semelhavam bravos e feros e eram grandes de corpo. (SG, fl.
142a - Séc. XV)

!

19. – Ai, Senhor! disse o homem bõõ, em esto nom pensedes, ca, assi Deus me ajude, vós
fezestes em os matar a maior esmola que nunca cavaleiros andantes fezerom. (SG, fl.
143b - Séc. XV)

!

20. Quando os cavaleiros passavam per ante a abadia, saiu ũũ frade a eles que lhe disse:
Senhores, (sodes) cavaleiros andantes? (SG, fl. 153d - Séc. XV)

!

21. anto que chegou i, os frades receberomno mui bem e pensarom dele como de cavaleiro
andante. (SG, fl. 159c - Séc. XV)

!

22. E digovos que eu som cavaleiro andante e som da Mesa Redonda. (SG, fl. 159c - Séc.
XV)

!
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23. Quando os frades souberom que era cavaleiro andante e que era da Mesa Redonda,
disseromlhi as novas que lhis Galaa(z) dissera. (SG, fl. 159c - Séc. XV)

!

24. – Eu som, disse el, ũũ cavaleiro andante da casa de rei Artur, mas meu nome nom (?)
podês ora saber. (SG, fl. 159d - Séc. XV)

!

25. – Nom é cavaleiro andante o que de grado nom anda sem companha. (SG, fl. 161c - Séc.
XV)

!

26. “– Ai, tu, cavaleiro andante que vás buscando aventuras, se ousas ir alá suso e dar cima a
aventura do castelo, já nom demandara´s cousa que nom hajas.” (SG, fl. 164a - Séc. XV)

!

27. – Vaite a aqueles cavaleiros andantes e vee quantos som e sabe se é mais companha ca
aquela que mostram. (SG, fl. 168a - Séc. XV)

!

28. Assi é que aqui ante nós há #III cavaleiros andantes da casa de rei Artur que nos fezerom
desonra e que nos em farom mais, se lha sofremos. (SG, fl. 168b - Séc. XV)

!

29. E se alguém mi preguntar porque nom podiam ir os cavaleiros andantes a Corberic pois
sabiam que i o Santo Graal era, eu lho direi assi como a verdadeira esto´ria o conta. (SG,
fl. 171a - Séc. XV)

!

30. E era já gram noite e os do castelo, que eram acustumados d’honrar e de servir os
cavaleiros andantes, levaromno pera ũa camara e desarmaronno. (SG, fl. 173a - Séc. XV)

!

31. – Verdade é, disse Galvam. Mas, pois que vós sodes cavaleiro andante como eu e me de
justa falecedes, tenho que o fazedes por covardice e por maldade. (SG, fl. 175c - Séc. XV)

!

32. (…) eu teeria por bem andante em quanto por vós fezesse e dizedeme que é. (SG, fl.
176c - Séc. XV)

!
33. – Senhores, sodes cavaleiros andantes? (SG, fl. 177c - Séc. XV)
!
-Corpus controle
!

Pois, como dizia: não passava andante pela porta ou mais longe ou mais distante, que o velho
João Cardoso não chamasse, risonho, e renitente como mosca de ramada. (Neto, Simões
Lopes; Contos Gauchescos - Séc. XX)

!

Assinante
De lat. assignans, -antis, part. pres. do v. assignare ‘assinar, atribuir '
Verbo correspondente no português: assinar

!
Ocorrências: 10
!
Dados:

!144

!

1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

Pesquisa Datafolha com 147 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,061/98
- Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 128 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
08/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 125 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 168 assinantes que leram o jornal pela manhã, em %(FS,
09/01/98 - Séc. XX)
Os cerca de 2 milhões de assinantes de TVs a cabo e a satélite também são obrigados a
pagar. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 165 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
10/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 139 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
12/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 158 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
12/01/98 - Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 129 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

10. Pesquisa Datafolha com 165 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Se o senhor duvida, consulte o médico assinante do óbito. (Abreu, C. F; Onde Andará Dulce
Veiga? - Séc. XX)

!

Atenuante
De lat. attenuans, -antis, part. pres. do v. attenuare
Verbo correspondente no português: atenuar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Aliás, os capiaus afirmam isto assim peremptório, mas bem que no caso havia lugar para
atenuantes. (SN, Du - Séc. XX)
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!
Obs.: Não há registro do emprego como adjetivo no corpus da pesquisa e no corpus controle.
!
Bastante
De basta(r)+nte

!
Ocorrências: 24
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

(…) com muita instância e promessas, e sem isso era incitamento bastante termos ali
sepultado na igreja dos padres da companhia um frade leigo da nossa ordem, castelhano, a
quem matou outro castelhano secular (…) ( HB, Cap. 2 - Séc. XVII)
(…) e se assentou que fosse o general Diogo Flores, e em sua companhia o licenciado
Martim Leitão, com todos os poderes bastantes para efeito da povoação da Paraíba, (…) (
HB, Cap. 3 - Séc. XVII)

3.

(…) não era o nosso forte bastante para lhes resistir, nem havia nele mantimentos
bastantes para resistir à fome, determinaram sair logo a eles,(…) ( HB, Cap. 3 - Séc.
XVII)

4.

Tornados os línguas com esta reposta, fez Duarte Coelho de Albuquerque uma junta de
oficiais da Câmera, e mais pessoas da governança, onde se julgou ser a coisa bastante
para se lhes fazer guerra justa (…) ( HB, Cap. 15 - Séc. XVII)

!

5.

(…) e mil homens brancos de Pernambuco, que com os mais, que d. Fadrique mandaria
desembarcar dos seus, seria bastante para conseguir seu intento, o qual por esta causa deu
conclusão às coisas da Bahia. (…) ( HB, Cap. 44 - Séc. XVII)

6.

(…) e quando já sobre isto haja algum doutor que escrevesse o contrário, parece que não
é bastante enquanto outro rei, ou outro concílio / que bem necessário era juntar-se sobre
isto / o não revogue, (…) ( HB, Cap. 45 - Séc. XVII)

!

7.

!

8.

!

9.

!

No princípio das nossas convenções ninguém adverte por onde possa nelas entrar a
controvérsia, depois de celebradas em cada ponto se acham mil motivos de disputa; uma
vírgula de menos, ou de mais, é bastante fundamento para uma larga discussão. (RV Séc. XVIII)
Contra o nosso parecer, nunca achamos dúvida bastante, contra o dos outros sim.(RV Séc. XVIII)
Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. (BS, Gn.25,25 Séc. XIX )
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10. Estes homens são pacíficos para conosco; portanto habitem na terra e negociem nela, pois
é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as
nossas. (BS, Gn.35,21 - Séc. XIX )

!

11. Porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. (BS, Ex.
36,7 - Séc. XIX )

!

12. Se disserdes: Que comeremos no sétimo ano, visto que não haveremos de semear, nem
fazer a nossa colheita? então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, e a terra
produzirá fruto bastante para os três anos. (BS, Lv.25,20-21 - Séc. XIX )

!

13. Disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante, e lugar para pousar. (BS, Gn.25,25 Séc. XIX )

!

14. Mas Esaú disse: Tenho bastante, meu irmão; seja teu o que tens. (BS, Gn.34,9 - Séc.
XIX)

!

15. Estes homens são pacíficos para conosco; portanto habitem na terra e negociem nela, pois
é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as
nossas. (BS, Gn.35,21 - Séc. XIX )

!

16. Porque o material que tinham era bastante para toda a obra, e ainda sobejava. (BS, Ex.
36,7 - Séc. XIX )

!

17. Se disserdes: Que comeremos no sétimo ano, visto que não haveremos de semear, nem
fazer a nossa colheita? então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, e a terra
produzirá fruto bastante para os três anos. (BS, Lv.25,20-21 - Séc. XIX )

!

18. E já bastante era a firmeza com que se escorava nas munhecas, sem bambeio nem falseio
- ploque-plofe, desferrado - ganhando sempre a melhor trilha. (SN, Bp - Séc. XX)

!

19. Não tinha, porém, confiança nesses dotes, e daí ser bastante misantropo, e dali ter
querido ser seleiro, para poder trabalhar em casa e ser menos visto. (SN, Du - Séc. XX)

!

20. Revirava com ele, fazia ele comer bastante milho, dava sal com enxofre, dava arsênico,
dava outras coisas, que depois se o senhor quiser aprender eu lhe conto (...) (SN, Cf. - Séc.
XX )

!

21. Não tinha, porém, confiança nesses dotes, e daí ser bastante misantropo, e dali ter
querido ser seleiro, para poder trabalhar em casa e ser menos visto. (SN, Du - Séc. XX)

!

22. O pedido de Kaczynski adiou pela segunda vez em quatro dias o início do julgamento e
coloca o juiz federal Garland Burrell em situação bastante incômoda. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)

!
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23. ’'Às vezes os candidatos ingerem uma dose de uísque ou cerveja durante alguma festa. É
sempre bom beber bastante líquido no dia seguinte para facilitar a absorção do
álcool.’'(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

24. Consumida em vão a primeira semana, porque nem os governistas compareceram em
número bastante, assim se preservou a norma do atual Congresso _de resto, em
conformidade com as previsões que o senador Antonio Carlos Magalhães rebateu também
de acordo com os hábitos conhecidos. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

Berrante
De berra(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!
5.
!
6.

7

E houve mugidos. Mas, roufenho, o berrante trombeteou de novo, mais forte, na frente.
(SN, Bp - Séc. XX)
E, já no meio da torrente, o guieiro ainda se volta, tocando o berrante. (SN, Bp - Séc.
XX)
Com um último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada-de-ferro o
rebanho, que rola para dentro e se espalha, como um balaio de laranjas despejado no chão.
(SN, Bp - Séc. XX)
Zé Grande passa a correia do berrante a tiracolo, e continua calado, observando. (SN, Bp
- Séc. XX)
Sebastião entrou no curral. Zé Grande, o guieiro, sopra no berrante. (SN, Bp - Séc. XX)
Vão, à frente, Zé Grande, tocando o berrante, e Sebastião, que solta a toda a garganta o
primeiro aboio, como um bárbaro refrão: Eêêê, bô-ôi! ... (SN, Bp - Séc. XX)

!
7. E, ao trompear intercadente do berrante, já ecoam as canções:(...) (SN, Bp - Séc. XX)
!
-Corpus controle
!

Todo o vestido era azul-celeste, com rendas pretas; os sapatos amarelos e as meias cor de
abóbora. ao redor da cabeça, dividindo a testa ao meio, uma fita vermelha, de um vermelho
muito berrante. (Barreto, Lima; Clara dos Anjos - Séc. XX)

!

Brilhante
Brilha(r)+nte

!

Ocorrências: 8
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!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!
4.
!
5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

(…) a fermosura atrai só por si, e não pela sua regularidade, desta sabe afastar-se a
natureza, e então é que se esforça, e produz cousas admiráveis; do fugir das proporções, e
das medidas, resulta muitas vezes uma fantasia tosca, e impolida, mas brilhante, e forte.
(RV - Séc. XVIII)
As mais das cousas admiram-se, porque se não conhecem; e juntamente porque nelas há
um rico véu, que as cobre: vemos um exterior brilhante, que muitas vezes serve de
esconder um abismo horrendo; (RV - Séc. XVIII)
Que se enfureça o mar, que o universo trema, e que as nuvens chovam raios, nada
atemoriza a uma consciência justa: a virtude leva consigo a tranquilidade; esta é
semelhante a um dia sereno, e claro, em que todo o horizonte se cobre insensivelmente de
uma luz brilhante, e igual; e em que toda a natureza se alegra, e enche de vigor, e alento;
(...) (RV - Séc. XVIII)
Que o metal grosseiro tem um preço igual ao metal brilhante! (RV - Séc. XVIII)
Não é isto assim na vaidade da Nobreza, porque a esta o que convém é ter um princípio
impenetrável, e que esteja involvido em sombras tais, que o exame as não possa romper; e
que esse mesmo exame, já confuso, e embaraçado, não chegue senão até àquela parte,
donde a Nobreza está mais brilhante, e clara;(...) (RV - Séc. XVIII)
Bhúh!… Não me chamem, não sou mais... Não existe boi Brabagato!... Tudo é forte.
Grande e forte... Escuro, enorme e brilhante… Escuro-brilhante… Posso mais do que
seu Agenor Soronho!... (SN, Cb. - Séc. XX )
Todavia, convenientemente expurgadas, talvez mais tarde apareçam, juntamente com a
estória daquela rã catacega, que, trepando na laje e vendo o areal (re)brilhante à
soalheira, gritou - "Eh, aguão!..." - e pulou com gosto, e, queimando as patinhas, deu outro
pulo depressa para trás. (SN, Ap - Séc. XX)
No céu e na terra a manhã era espaçosa: alto azul; gláceo, emborcado; só na barra sul do
horizonte estacionavam cúmulos, esfiapando sorvete de coco; e a leste subia o sol,
crescido, oferecido - um massa-mel amarelo, com favos brilhantes no meio a mexer. (SN,
Sm. - Séc. XX)

-Corpus controle
Que grande coisa um brilhante de três contos! Há-os de trinta, quarenta e cinquenta contos!
(Azevedo, Artur, O Dote - Séc. XX)

!

Comandante, (sub)comandante
De comanda(r)+nte

!

!149

Ocorrências: 12

!
Dados:
!
1.

!

2.

!

em este rio de São Vicente grande comandante para se fortificar e defender, ao que é
necessário acudir com brevidade, por ser mui importante esta fortificação ao serviço de
Sua Majestade (TD, I, LX - Séc. XVI )
Tio Emílio pediu-me que redigisse um telegrama ao Secretário do Interior, solicitando a
substituição do comandante do destacamento policial da vila, que, por sinal, já foi
cambiado duas vezes, nestes seis meses derradeiros.(SN, Mg. - Séc. XX)

3. A Jordânia enviou um observador, o comandante da Marinha, Hussein Jassaueh. O Egito
recusou o convite. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!
8.
!
9.

!

O subcomandante Marcos, codinome do líder da guerrilha Exército Zapatista de
Libertação Nacional (EZLN), afirmou ontem que o diálogo de paz com o governo
mexicano está rompido e descartou o desarmamento de seu grupo. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)
Segundo o subcomandante, o Exército torturou moradores da localidade para descobrir
informações sobre líderes da guerrilha. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Rachel Levin, mulher do comandante das tropas que ocupam território libanês, adere a
movimento de mães(...) (FS,09/01/98 - Séc. XX)
O movimento pela retirada de Israel do território que ocupa no sul do Líbano ganhou uma
importante aliada: Rachel Levin, mulher do comandante militar da região norte, general
Amiram Levin. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
São os governantes e comandantes militares que decidem. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
No dia 3 de outubro do ano passado, o presidente paraguaio, na condição de
comandante-em-chefe das Forças Armadas, decretou a prisão de Oviedo por 30 dias.(FS,
10/01/98 - Séc. XX)

10. O comandante policial Felipe Vázquez foi a segunda autoridade detida no Estado de
Chiapas sob a acusação de haver contribuído para o massacre de Acteal, em que 45
simpatizantes da guerrilha Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) foram
mortos.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

11. Em consequência do incidente em Octeal, o comandante policial Felipe Vásquez foi a
segunda autoridade detida no Estado de Chiapas sob a acusação de haver contribuído para
o massacre.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
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12. O general comandante do II Exército determinou diligências para que fossem capturados
indivíduos, em Itapecerica da Serra, que pintavam um caminhão com as cores e insígnias
do Exército. (CT, Paiva, M. R; Não és Tu, Brasil - Séc. XX)

!

Combatente
De combate(r)+nte

!
Ocorrências: 8
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!
4.
!
5.

!

6.

!

7.

!

8.

(…) e por os haver livres de perigo tão grande pela voz e assombro de uma fraca mulher,
ainda que depois declararam os mesmos inimigos que não fora por isto, senão por
haverem visto um combatente estranho (…) (HB, Cap. 10 - Séc. XVII)
100 mil combatentes de pé, e 55 mil de cavalo, com que teve cercado a Chaul, e o
puseram em tanta desconfiança que a cabo de nove meses, que durou o cerco, cometeu
pazes a d. Francisco Mascarenhas. (HB, Cap. 17 - Séc. XVII)
aquela é a ocasião, em que cada um dos combatentes vaticina, que o seu nome há de
escrever-se nos anais da história;(...) (RV - Séc. XVIII)
(...) o relógio aparta os combatentes; (…) (RV - Séc. XVIII)
(...) ainda em um combate verdadeiro, só o historiador teve notícia de infinitas
circunstâncias, que tendo sido momentâneas, nenhum dos mesmos combatentes as
puderam distinguir, saber, nem ver; (…) (RV - Séc. XVIII)
Para assustá-lo, o galo separou as penas do pescoço das do corpo, fazendo uma garbosa
gola; avançou e saltou, como um combatente malaio, e lascou duas cacetadas, de sanco e
esporão.(SN, Mg. - Séc. XX)
O premiê impôs uma imagem de vitorioso e combatente do terrorismo, enquanto Levy se
apresenta como defensor dos judeus de origens norte-africanas, mais pobres do que os de
origem européia. (FS,051/98 - Séc. XX)
De qualquer forma, 38 combatentes morreram, cifra superior às 26 baixas de 1996. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Assumiu desde 1893 uma feição combatente inteiramente nova. (Cunha, Euclides da; Os
sertões - Séc. XX)

!

Concorrente
De lat. concurrens, -entis, part. pres. do v. concurrĕre ‘correr juntamente'
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Verbo correspondente no português: concorrer

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

6

Pois o Antônio curandeiro-feiticeiro, apesar de meu concorrente, lá me entrou de repente
em casa, exigindo o Manuel Fulô a um canto - para assunto secretíssimo. (SN, Cf. - Séc.
XX )
Indicados para o Grammy Gravação do ano (músicos concorrentes) (FS,07/01/98 - Séc.
XX)
Brasileiros concorrentes Banda Mantiqueira (categoria melhor performance de jazz
latino) Milton Nascimento (categoria melhor disco de world music) (FS,07/01/98 - Séc.
XX)
Em outubro do ano passado, Oviedo venceu as prévias do Partido Colorado, derrotando,
entre outros concorrentes, o candidato apontado por Wasmosy.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
Mais de cem cidades ficaram sem candidatos depois que concorrentes foram afastados
da corrida eleitoral por ameaças de guerrilheiros ou de paramilitares.(FS,11/01/98 - Séc.
XX)
Luiza Erundina, citada como possível concorrente do PSB ao governo paulista, acha que
a provável candidatura de Marta Suplicy (PT) ao mesmo cargo torna mais difícil sua
entrada no páreo.(FS,061/98 - Séc. XX)

Constituinte
De constitui(r)+nte

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

Emenda constitucional que cria a assembléia nacional constituinte limitada no próximo
ano. Aguarda criação da comissão especial. (FS,061/98 - Séc. XX)
Os líderes governistas condicionaram a instalação das comissões especiais de dois
projetos de interesse da oposição (o que regulamenta a edição de medidas provisórias e o
que cria a assembléia constituinte limitada) à indicação dos membros da comissão
especial da reforma. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

3. Além da Previdência, serão criadas comissões para a emenda que limita o uso de medidas
provisórias e para a emenda que prevê a constituinte restrita em 99. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)
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Contratante
De contrata(r)+nte

!

Ocorrências: 2
Dados:

!

1.

!

2.

!

Esses artigos (36, 37 e 38) retiram do artista e transferem à empresa contratante ou
empregadora todo o direito de exploração econômica sobre as obras (…) (FS,09/01/98 Séc. XX)
O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), defendeu ontem que o
direito de exploração comercial de obra intelectual seja do autor da obra e não do
contratante ou do empregador. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

Contribuinte
De contribui(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

9

Este é o tamanho da conta a ser paga pelos contribuintes para fazer a felicidade dos
acionistas do Banespa. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Comparado ao custo da salvação do Banespa, três anos depois, fica claro que teria saído
mais barato, para os contribuintes, se o Banespa tivesse sido liquidado. (FS,08/01/98 Séc. XX)
’'O contribuinte pagou pela solução do Banespa e quem apostou na preservação de uma
cultura de intervenção vacilante do governo ganhou muito dinheiro'', afirmou. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
A inadimplência de contribuintes, em casos extremos, pode acabar em prisão. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
Mesmo que o problema fosse esse, bastaria mandar os jatinhos do pessoal do andar de
cima pousar em outro lugar e estariam abertos alguns espaços para pousos de aviões que
carregam um número bem maior de contribuintes. (FS,11/01/98 - Séc. XX)
O segundo, sobre o consumo anual do contribuinte. Em vez de haver Imposto de Renda,
haverá uma declaração na qual a pessoa diz quanto ganhou, quanto poupou e quanto
consumiu. (FS,11/01/98 - Séc. XX)
’'Se a taxa for paga, o contribuinte dificilmente terá seu dinheiro de volta, mesmo que
ela venha a ser declarada inconstitucional'', afirma Marrey. (FS,13/01/98 - Séc. XX)
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!

8.

!

9.

Outro argumento utilizado na ação é o de que o eventual benefício trazido pela
programação da Cultura não é divisível entre os contribuintes. (FS,13/01/98 - Séc. XX)
Para agravar a situação, nem todas as cidades do Estado recebem a programação da
Cultura, observa Marrey. Ou seja, parte dos contribuintes estaria pagando por um serviço
ao qual não tem acesso. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Daí o ter entrado para sócia contribuinte do Centro Espírita Amigos de Jesus. (D`Oliveira,
A.; Contos Avulsos - Séc. XX)

!

Corrente
De lat. currens, -entis, part. pres. do v. currĕre 'correr'
Verbo correspondente no português: correr

!
Ocorrências: 36
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

E Pedro jaz sobre augua corrente a que nõ acham fundo; e Pedro he muy forte castello a
maravylha. (CG, fl. 28 - Séc. XIV)
(…) e favoreceu a Cristóvão de Barros para mandar fazer outro, que também está
moente(?) e corrente, com os quais esta cidade está muito avante (TD, I, LVI - Séc. XVI )
Do Cabo Branco ao Cabo das Correntes são vinte e cinco léguas. (TD, I, LXXIV - Séc.
XVI )
Do Cabo das Correntes ao Cabo Aparcelado são oitenta e seis léguas, e corre-se a costa
de ponta a ponta lés-nordeste e oés-sudoeste. (TD, I, LXXIV - Séc. XVI )
havendo que dizer deles e de sua máquina muito, os quais são moentes e correntes trinta
e seis (TD, II, XXXII - Séc. XVI )
Costumam as índias lançar cada dia destas raízes na água corrente ou na enxarcada,
quando não têm perto a corrente (…) (TD, II, XL - Séc. XVI )
(…) pedindo paz, que os castelhanos lhes não deram, antes jogaram a artilharia toda a
noite, porque pelas correntes não os puderam abordar. (HB, Cap. 1 - Séc. XVII)
(…) o estreito era mais largo do que Sarmento o figurava, e que quando fosse tão estreito,
como dizia, nem por isso se impediria o passo aos navios, pela muita corrente, e porque
com um golpe, ou dois de artilharia, não sempre se mete uma nau no fundo (…) (HB, Cap.
2 - Séc. XVII)
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9.

!

(…) e assim foram seguindo sua viagem para a ilha de Sumatra com ventos brandos até
vinte de janeiro, dia do bem-aventurado mártir São Sebastião à boca da noite, em que se
acharam tão abordados com a terra por causa da grande corrente das águas, (…) (HB,
Cap. 9 - Séc. XVII)

10. (…) e partiu em uma quarta-feira, 16 de maio do ano de 1566, e não era bem fora da
barra, quando lhe acalmou o vento com que partiu, e se lhe tornou tão contrário, que com
a corrente da maré, que começava a vazar, levou a nau através até dar em um baixo, onde
esteve quatro marés mui perto de se perder, (…) (HB, Cap. 11 - Séc. XVII)

!

11. (…) tomou de caminho Pernambuco, para ir em companhia da frota, da qual não quis ir
por capitão, por ser de navios mercantes, ou por não ter ocasião de entender com Mathias
de Albuquerque, capitão-mor de Pernambuco, com quem não estava corrente. (HB, Cap.
19 - Séc. XVII)
12. (…) entrou pelo rio das Contas, que é da capitania dos Ilhéus, e seguindo a sua corrente,
que vem de mui longe, rodeou grande parte do sertão, onde achou esmeraldas, e outras
pedras preciosas, (…) (HB, Cap. 20 - Séc. XVII)

!

13. (…) e o governador mandou logo duas caravelas com pilotos práticos, que a trouxessem
ao porto, o que não bastou para que com a corrente da maré, que vazava, não se
encostasse em uma baixa, onde por evitar maior dano lhe cortaram os mastros(…) (HB,
Cap. 47 - Séc. XVII)
14. por dizerem que a caravela não poderia navegar contra a corrente do rio, lhes deu outra
lancha, e algumas canoas de índios (…) (HB, Cap. 20 - Séc. XVII)
15. (…) o navegante parece que busca o perigo, porque não se opõe à corrente das águas,
antes as segue, e só assim escapa ao naufrágio. (RV - Séc. XVIII)

!

16. E Abraão ouviu a Efrom, e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos dos
filhos de Hete, quatrocentos siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. (BS,
Gn.16,25 - Séc. XIX )

!

17. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara, e estende a mão sobre as
águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas e sobre
todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue;(BS, Ex.7,19 - Séc. XIX )

!

18. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as
correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. (BS,
Ex.8,5 - Séc. XIX )

!

19. Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão;
os abismos coalharam-se no coração do mar. (BS, Ex.15,8 - Séc. XIX )

!

20. Como correntes de oceano, movem-se cordões constantes, rodando remoinhos: (…)(SN,
Bp - Séc. XX)
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!

21. Com um rabejo, a corrente entornou a si o pessoal vivo, enrolou-o em suas roscas,
espalhou, afundou, afogou e levou. (SN, Bp - Séc. XX)

!

22. Depois o balseiro desprendeu a corrente, deu um arranco de zinga, e a balsa - um ajoujo
de quatro canoas de proas chanfradas, sobreassoalhado e guarnecido de um gradil sem
cancela - balanceou e avançou. (SN, Du - Séc. XX)

!

23. (…) se é que bem o entendi, temos aqui duas enredadas correntes cívicas, que também
disputam a amizade do situacionismo do grande município ao norte (n.° 3).(SN, Mg. Séc. XX)

!

24. Os mangues da outra margem jogam folhas vermelhas na corrente. Descem como
caninhas.(SN, Mg. - Séc. XX)

!

25. E, logo, de cochicho em cochicho, formou-se uma corrente informativa:(...) (SN, Cf. Séc. XX )

!

26. Pois o Antônio curandeiro-feiticeiro, apesar de meu concorrente, lá me entrou de repente
em casa, exigindo o Manuel Fulô a um canto - para assunto secretíssimo. (SN, Cf. - Séc.
XX )

!

27. Pisando nos paus e correntes vai de cambão em cambão, como um imenso macaco; (SN,
Cb. - Séc. XX )

!

28. Agora, o material é que não prestou paga: nem um apeiro p'ra ter valia. Só essas tiradeiras
de pau, sem um palmo de corrente p'ra reforçar(...) (SN, Cb. - Séc. XX )

!

29. Uma corrente do PSDB defende que o comitê reeleitoral de FHC seja instalado só em
julho, depois da Copa do Mundo. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

30. Por não poder voar mais ao sul, Fosset foi impedido de pegar carona em correntes de
vento mais velozes do que as que sopram na rota tomada por ele ao norte. (FS,061/98 Séc. XX)

!

31. Enquanto o PT hesitava, surgiu no PDT uma corrente favorável ao lançamento da
candidatura de Brizola(…) (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
32. Os massacres têm provocado correntes migratórias no país. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
!

33. Apesar de extremamente minoritária, há uma corrente do PT de São Paulo que defende o
apoio a Covas. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

34. Emissora tem dívidas correntes de R$ 12 mi anuais e previsão de arrecadação de R$ 200
mi; dívida com INSS é de 14 mi(...) (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
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35. A dívida corrente das empresas está calculada hoje em R$ 12 milhões anuais. (FS,
08/01/98 - Séc. XX)

!

36. Dívidas
Passiva (com o INSS): R$ 14 mi, renegociados
Correntes (com fornecedores): R$ 12 mi anuais (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

Correspondente
De corresponde(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

3

A filha de Zulema e Menem, ''Zulemita'', que exerce as funções correspondentes às de
''primeira-dama'' na Argentina, tem afirmado não haver mais dúvidas de que houve um
atentado contra seu irmão. (FS,061/98 - Séc. XX)
O BC se responsabilizou pela parte correspondente aos créditos considerados de difícil
liquidação. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
Os consumidores de 100 quilowatts/hora a 200 quilowatts/hora, que contribuirão com R$
2, representam 28,3% da clientela da empresa, o correspondente a 1.224.668 usuários.
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

Crescente
De cresce(r)+nte

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1. E então foi só a doideira e a zoeira, unidas a um pavor crescente.(SN, Sm. - Séc. XX)
!
2.

!

3.

Numa tendência crescente, as escolas oferecem créditos para estudantes que participam
de estágios nas empresas. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
A crescente autonomia política e financeira do País Basco, a necessidade urgente de
melhorias econômicas e sociais na região e o aprofundamento da integração européia
provocaram uma redução do apoio ao ETA entre os bascos.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

(…) olhava para o céu. O crescente fez vir-lhe água à boca. Vontade de comer uma talhada de
melancia.. (Veríssimo, Eric; O Resto é Silêncio - Séc. XX)

!
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Dançante
De dança(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Já, já... É só o tempinho d'eu pegar aquele dourado dançante, que prancheou ali agorinha
mesmo(...) (SN, Mg. - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!
Em a sequência, a dançante Enjoy the Silence. (CT, Folha (1994b) - Séc. XX)
!
Delinquente
De lat. delinquens, -entis, part. pres. do v. delinquĕre, ‘faltar, falhar'
Verbo correspondente no português: delinquir

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. (...) daqui vem que há mais resolução no delito, que não irroga infâmia; e de tal sorte que
o delinquente às vezes declara por vaidade a culpa; a mesma vaidade lhe serve de
tormento, e o obriga a confessar. (RV - Séc. XVIII)

!
-Corpus controle
!

Há no Atlas do Uomo delinquente, de Lombroso, a fotografia dum pavoroso bandido da
Lombardia, singularmente parecido com ele. (Fialho, Almeida de; Gatos 2 - Séc. XX)

!

Dependente, (in)dependente
De lat. dependens, -entis, part. pres. de dependĕre
Verbo correspondente no português: depender

!
Ocorrências: 28
!
Dados:
!
1.

Sabendo Sua Majestade da morte de Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor do
Maranhão, proveu na capitania com título de governador, independente(?) do governador
do Brasil, a d. Diogo de Carcome (…) (HB, cap. 20 - Séc. XVII)

2.

Fazemos consistir o nosso bem no modo, com que os homens olham para nós, e no modo
com que falam em nós; assim até nos fazemos dependentes das acções, e dos
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!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

pensamentos dos mais homens, quando cremos, que eles nos atendem, e consideram; (...)
(RV - Séc. XVIII)
Que desvario maior, que o fazer ídolo da reputação, fazendo-nos por essa causa
dependentes, não só das acções dos homens, mas também das suas opiniões; não só das
suas obras, mas também dos seus conceitos? (RV - Séc. XVIII)
Só a vaidade não enfraquece, por mais, que o vigor nos falte; como se fora um afecto da
alma (in)dependente da disposição do corpo. (RV - Séc. XVIII)
(…) a substância de uma pinga de água, é a mesma que a de um rio inteiro; o tamanho é
circunstância exterior, e (in)dependente. (RV - Séc. XVIII)
Mas que importa, que a vaidade estabeleça regras, se estas sempre ficam dependentes da
aprovação dos homens; (RV - Séc. XVIII)
(…) este acha em si mesmo o contentamento; um é como dependente da vontade de
outrem; o outro é isento do arbítrio alheio. (RV - Séc. XVIII)
(…) seria injusto, que uma qualidade tão bela, e em que se funda a virtude mais superior,
ficasse dependente da força, do tempo, da opinião, e também de algum sucesso
involuntário;(RV - Séc. XVIII)
esta vai ficando como herança; e para ser herança infeliz, sem estimação, nem preço,
sempre passa com a qualidade de incerta, e duvidosa, porque sempre fica dependente da
inclinação, do arbítrio, e do juízo humano: (…) (RV - Séc. XVIII)

10. (…) aquele, que sabe ser mais cortesão, cuja voz é mais sonora, e cujo nome é fácil de
pronunciar, ou de escrever, esse é o que vence, e a quem se julga a palma; esta não foi
tirada do campo da peleja, mas de outro lugar estranho, ou independente. (RV - Séc.
XVIII)

!

11. (…) aqueles mesmos, a quem a altura do lugar faz parecer totalmente independentes, são
os que muitas vezes dependem mais: (RV - Séc. XVIII)

!

12. Aqueles pois, que devem às letras a sua exalação, e que entendem, que feitos árbitros do
mundo não dependem dele, são os que na verdade estão mais dependentes (…) (RV Séc. XVIII)

!
13. Seria por ser aquela a parte de que a vida está mais dependente? (RV - Séc. XVIII)
!

14. (…) de uma que é da instituição do mundo, para outra que é da instituição dos homens;
de uma que é totalmente (in)dependente, para outra que é arbitrária;(RV - Séc. XVIII)

!

15. Deus é a origem do poder dos Reis, estes são (in)dependentes da fortuna; porque o poder
supremo, só Deus que o dá, o tira.(RV - Séc. XVIII)
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!

16. São estes tres Governos independentes entre fi , e só sogeitos à Bahia (…) (CE, Liv.2,
100 - Séc. XVIII)

!

17. (…) na repartição do Sul são entre si independentes, e só sogeitos ao Governador da
Bahia,(…) (CE, Liv.2, 108 - Séc. XVIII)

!
18. É muito desembaraçada... (In)dependente… Moderna... (SN, Mg. - Séc. XX)
!

19. Se permanecer como está, Netanyahu ficará muito mais dependente dos partidos de
extrema direita, com cerca de 15 das 61 cadeiras do governo. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

20. Os testes serão realizados fora dos limites da escola por profissionais médicos
(in)dependentes, e seus resultados serão enviados apenas aos pais ou responsáveis. (FS,
061/98 - Séc. XX)

!

21. Dizem que ela é (in)dependente, que e sua campanha não fortalecerá a Articulação. (FS,
07/01/98 - Séc. XX)

!

22. O diário (in)dependente "Le Matin" cita fontes hospitalares e diz que mais de 80 pessoas
morreram nesse massacre. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

23. A cidade de Zhangjiakou, a maior da região, foi durante vários séculos um importante
centro comercial de ligação entre Pequim e a vizinha Mongólia, que é um país
(in)dependente. A Mongólia Interior é uma Província da China.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

24. A Frente Islâmica de Salvação, partido colocado na clandestinidade pelo governo, pediu
que sejam realizadas investigações (in)dependentes sobre a autoria dos massacres.(FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

25. Farid Sellani, 24, é um ve’eador (in)dependente de Lille que trabalha com o prefeito
socialista e ex-premiê Pierre Mauroy.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

26. As únicas pessoas trabalhando na área são da Frente Nacional e alguns (in)dependentes
como eu'', afirma Farid.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

27. Os separatistas uigures, de religião muçulmana, querem criar um Estado (in)dependente
em Xinjiang, denominado Turquestão Oriental.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

28. (…) A direção do partido quer ter o que negociar com Marta Suplicy, favorita e
considerada muito (in)dependente pela máquina partidária. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!
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Os trabalhadores em empresas de transporte de cargas e de passageiros e seus dependentes
terão a primeira sede própria, no bairro Humaitá, zona Norte de Porto Alegre. (Campanha
troca cigarros por maças - Séc. XX)

!

Desodorante
De (des)odora(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!
!

Em tom mais pessoal, Ciro Gomes admite que é ''moderadamente'' vaidoso, usa
desodorante Leite de Rosas, dispensando perfumes, e que sua barriga é a ''única coisa''
que o incomoda na questão estética. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

Detergente
De lat. detergens, -entis, part. pres. do v. detergere ‘limpar, fazer desaparecer'
Verbo correspondente no português: detergir

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

1

E a cama do peixe era isso: sal, um pouco de pimenta e muito alho e cebola bem cortados
e picados no azeite, com o bacalhau por cima. O alho é um detergente do sangue''. (FS,
11/01/98 - Séc. XX)

Dominante
De lat. dominans, -antis, part. pres. do v. dominare
Verbo correspondente no português: dominar

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!

1. Aquela mesma fermosura, a quem a vaidade dominante fez deixar o mundo, para a livrar
de algum amor humilde, sim vive retirada no limitado espaço de uma prisão santa:(...) (RV
- Séc. XVIII)

!

2. (…) com o Grão Pará, e o da Prata, podem fazer hum Triumvirato das aguas, dominante
sobre todos os rios do Mundo. (CE, Liv. 1, 15 - Séc. XVIII)

!

3. A vaidade nos tem em um contínuo movimento, e como é paixão dominante em nós, a
todas as mais sujeita, e prevalece a todas. (RV - Séc. XVIII)

!
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4.

Além disso, os genes keynesianos então dominantes levavam a acreditar que, com um
bom gerenciamento macroeconômico, era possível, por ''sintonia fina'', manterem-se, sem
inflação, ótimas taxas de emprego e de crescimento. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Em a maioria de os primatas, o dominante é sempre o primeiro de a fila: tem acesso
prioritário a a comida e a as fêmeas. (Folha (1994a) - Séc. XX)

!

Emergente
De lat. emergens, -entis, part. pres. do v. emergĕre 'emergir'
Verbo correspondente no português: Emergir

!
Ocorrências: 1
!
!
Dados:
!

1. Cada copa de árvore, emergente ou afundada, cada grota submersa ou elevação de
terreno, tudo servia para mudar a toada das águas soltas. (SN, Bp - Séc. XX)

!

Obs.: Substantivo: Regionalismo, que ou quem se encontra em ascensão econômica e social.
(Houaiss)

!

Enchente
De enche(r)+nte

!
Ocorrências: 12
!
Dados:
!
1.

!

Esta lagoa cresce às vezes tanto, que faz grande enchente nesse rio Doce. (TD, I, XL Séc. XVI )

2. (…) só nas grandes enchentes do rio se pódem entrar, e por esta causa lhe chamão secos.
(CE, Liv.2, 110 - Séc. XVIII)

!

3. Vai cair chuvinha fina, mas as enchentes ainda vão ser bravas. Este ano acaba em seis! ...
Pode ajuntar o povo, Sebastião. Chama Zé Grande. Mas, que é aquilo, Francolim? (SN,
Bp - Séc. XX)

!

4.

!
5.
!

- A enchente está vindo de desde as cabeceiras: senão não descia tanta folha de buriti...
(SN, Bp - Séc. XX)
E a enchente crescia. (SN, Bp - Séc. XX)
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6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

E aí toda a manada se precipita, com muita pressa, transpondo a enchente brava do
riacho da Fome. (SN, Bp - Séc. XX)
É a enchente!… - Não pode. Será? Mas, como é que a enchente está chegando até aqui?
(SN, Bp - Séc. XX)
E era bem o regolfo da enchente, que tomava conta do plaino, até onde podia alcançar.
Os cavalos pisavam, tacteantes. (SN, Bp - Séc. XX)
Mas a enchente ainda despejava e engrossava, golfando com intermitências, se
retorcendo em pororoca, querendo amassar cama certa para poder correr. (SN, Bp - Séc.
XX)

10. Noite feia! Até hoje ainda é falada a grande enchente da Fome, com oito vaqueiros
mortos, indo córrego abaixo, de costas - porque só as mulheres é que o rio costuma
conduzir de-bruços... (SN, Bp - Séc. XX)

!
11. Agora, aos domingos, só aos domingos, gente como enchente. (SN, Cf. - Séc. XX )
!

12. E está lá: é tapa buraco, limpeza de córrego, bueiro, boca-de-lobo e galeria. A limitação
em termos de enchente é essa. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Enquanto a imagem de 1986 foi obtida em maré enchente, a de 1999 foi gerada em maré
vazante. (Estado de São Paulo - Séc. XX)

!

Entorpecente
De entorpece(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!

1

1. Alberto Zacharias Toron, 38, professor de direito penal da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e ex-presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes. (FS,
061/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

A atmosfera vibrava à irradiação cadenciosa da música ondulante e entorpecente. ( Morais,
Raimundo de; Os Igaraunas - Séc. XX)

!

Errante
De lat. errans, -antis, part. pres. do v. errare ‘que anda sem destino, que se engana’
Verbo correspondente no português: errar
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!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

(…) no mesmo mapa, ou globo racional, se encontram descritas muitas linhas, e distintos
lados; e nestes introduzidos subtilmente outros lados errantes, desconhecidos, vagos, e
duvidosos; (…) (RV - Séc. XVIII)
O incêndio não é menos activo, ou menos nobre aquele, que nasceu de uma faísca
errante, do que aquele que viria de um fogo guardado no templo das Vestais. (RV - Séc.
XVIII)
(…) o mesmo véu que a cobre, é luto; tudo nela são sinais de aflição, e de tormento, por
isso leva os olhos abatidos, errantes, e confusos, os passos mal seguros (...) (RV - Séc.
XVIII)
Finjamos que o discurso é como um campo largo, em que a verde Primavera faz nascer
aquela multidão de belas flores, mas entre estas, quem impede que não nasça alguma flor
com vício, ou alguma planta agreste, inferior e errante? (RV - Séc. XVIII)

!
-Corpus controle
!

Errante de povoação em povoação, de fazenda em fazenda, muitas vezes também
estacionava entre as hordas selvagens, que o respeitavam e veneravam como um pajé.
( Guimarães, Bernardo; O Ermitão do Muquém - Séc. XX)

!

Espreitante
Espreita(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

Com o céu todo, vista longe e ar claro (…) o sem-fim da paisagem dentro do globo de
um olho gigante, azul-espreitante, que esmiúça(...) (SN, Cb. - Séc. XX )

!
- Corpus controle: não há registros.
!
!
Estudante
De estuda(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:

20
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!

1.

(…) a cidade estava sem gente, e não havia mais nela que os moços estudantes, e alguns
velhos, que não puderam ir à guerra do sertão (…) (HB, cap. 1 - Séc. XVII)

2.

(…) mandando o bispo de Tucuman o tesoureiro-mor da sua Sé a esta Bahia a buscar
estudantes para ordenar, e coisas pertencentes a igreja, o que tudo levou, e daí por diante
não houve ano em que não fossem alguns navios de permissão real (…) (HB, cap. 18 Séc. XVII)

3.

Carlos sétimo , ordenou que os Estudantes, e Bacharéis fossem examinados pela
Metafísica, e Moral de Aristóteles. (RV - Séc. XVIII)

!

4. A cidade de Miami vai se tornar, a partir de agosto, a primeira dos EUA a realizar exames
antidoping regulares e por sorteio nos estudantes de seu sistema escolar. (FS,061/98 Séc. XX)

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

Por exemplo, só poderão participar do sorteio estudantes cujos pais tenham enviado à
escola uma autorização por escrito para a escola permitindo a inclusão de seus filhos. (FS,
061/98 - Séc. XX)
O Condado já gasta US$ 4,5 milhões por ano em projetos de combate ao tráfico e
consumo de álcool, maconha, cocaína, heroína e crack (as drogas mais populares entre os
estudantes) nas escolas. (FS,061/98 - Séc. XX)
Em muitos Condados da Flórida, inclusive em Dade, inspetores de alunos já realizam
revistas periódicas nos armários dos estudantes. (FS,061/98 - Séc. XX)
O clima de paranóia é tamanho que muitas escolas proíbem seus estudantes de trazerem
qualquer tipo de medicamento para as escolas(...) (FS,061/98 - Séc. XX)
A maioria dos estudantes que têm problemas com drogas não podem contar com o
suporte necessário dos pais e, por isso, dificilmente levarão para a escola a autorização
necessária para sua inclusão no sorteio. (FS,061/98 - Séc. XX)

10. Outros afirmam que a medida é excessivamente intrusiva e reforça o caráter policial que
muitas escolas do país estão tomando (por exemplo, por utilizarem detetores de metais à
sua entrada, exigirem o uso de crachás por todos os estudantes. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

11. Faculdades americanas dão nota não apenas para o que os estudantes fazem em sala de
aula _mas fora dela. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

12. Numa tendência crescente, as escolas oferecem créditos para estudantes que participam
de estágios nas empresas. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

13. Avaliações preliminares mostram que esse contato acende a chama da curiosidade nos
estudantes. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
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14. Também no Brasil aumenta o número de empresas dispostas a oferecer estágios a
estudantes, graças em parte ao trabalho de uma entidade chamada Centro de Integração
Empresa-Escola.(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

15. Ciro Gomes conta que, estudante, vendia artesanato de couro para comprar uma garrafa
de rum Montilla, uma Coca-Cola, encher a cara e ir para o bordel. (FS,08/01/98 - Séc.
XX)

!
16. Fila de estudantes para comprar ingressos para o U2 - 15 (FS,09/01/98 - Séc. XX)
!
17. Ben-Tzvi _ Muitos estudantes estiveram no Líbano. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
!

18. Temos um grupo de 15 estudantes trabalhando para trazer mais participantes. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

19. Acusado do sequestro e morte do estudante Ives Yoshiaki Ota, 8, Esteves estava numa
cela com 29 homens.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

20. Os líderes guerrilheiros Carlos Marighella (morto em 1969) e Carlos Lamarca , o
jornalista Wladimir Herzog e os estudantes Edson Luiz de Lima Souto . (FS,12/01/98 Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

O horário especial para o servidor estudante somente será concedido se, comprovadamente,
não houver curso em horário diferente do expediente normal da seção judiciária onde estiver
em exercício. ( Provimento 3 ? COGER - Séc. XX)

!

Excedente
De excede(r)+nte

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1. E não ria, nunca. Era uma pessoa excedente. (SN, Cf. - Séc. XX )
!
2.

!

3.

!

E isso sem depender de uma recessão para gerar excedentes exportáveis. (FS,11/01/98 Séc. XX)
Como o ano passado foi de razoável crescimento, a expansão das exportações não se
explica pela geração forçada de excedentes, via recessão. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

Fabricante
De lat. fabricans, -antis, part. pres. do v. fabricare ‘trabalhar, fazer, fabricar'
Verbo correspondente no português: fabricar
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!
Ocorrências:
!
Dados:
!

3

1. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de
cobre e de ferro; e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. (BS, Gn.4,22 - Séc. XIX)

!

2.

!

3.

O presidente chamou até a Casa Rosada (sede do governo) representantes da empresa
Bell (fabricante do helicóptero no qual o seu filho viajava, acompanhado do piloto de
automobilismo Silvio Oltra, que também morreu) para pedir ajuda na investigação(...)
(FS,07/01/98 - Séc. XX)
Mas agora o clube recebeu uma carta de advertência da Mattel, fabricante da boneca,
exigindo que o evento não use o nome Barbie, marca registrada da companhia.(FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

A fabricante de brinquedos Lego, ressalta, planejou sua mídia para o segundo semestre
basicamente Dia das Crianças, em outubro, e Natal, em dezembro em o início de este mês.
( Folha (1994a) - Séc. XX)

!

Falante
De lat. fabulans, -antis, part. pres. do v. fabulare ‘falar'
Verbo correspondente no português: falar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Os viajantes já estavam na sala, com Lalino - pronto perto, justo à vontade e falante. (SN,
Ap - Séc. XX) (SN, Sr. - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Como a ferramenta, em seu atual estágio, não contempla o comportamento do falante, não é
capaz de perceber que, em situações como esta, a probabilidade de a intenção do falante estar
vinculada à flexão plural do sujeito é nula. (Dos Modelos de Resolução da Ambigüidade
Categorial: O Problema do - Séc. XX)

!

Flagrante
De lat. flagrans, -antis, part. pres. do v. flagrare, ’ardente, abrasador, que queima’
Verbo correspondente no português: flagrar (Obs.: mudança de sentido)

!

Ocorrências: 1
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!
Dados:
!

1. (…) contra ela não houver testemunha, por não ter sido apanhada em flagrante; (BS, Nm.
5,12-13 - Séc. XIX)

!
-Corpus controle
!

(…) rodovias inteligentes poderão ser utilizadas no total controle das ações dos cidadãos
motorizados, numa violação flagrante à sua liberdade de locomoção'. ( Motoristas temem ser
controlados (1997) - Séc. XX)

!

Flutuante
De lat. fluctuans, -antis, part. pres. do v. fluctuare, ‘ser levado pelas ondas, flutuar'
Verbo correspondente no português: flutuar

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

E descia mais porcariada, mal visível, de ciscos e gravetos; desciam toros flutuantes, e
corpos, mortos ou meio, de pêlo, de escama e de pena, conviajando com a babugem e com
os pedaços vegetais. (SN, Bp - Séc. XX)
(…)o rio - (...) desengordou devagarinho, deixando poços redondos num brejo de ciscos:
(...) canoinhas ao seco, no cerrado; e bois sarapintados, nadando como búfalos, comendo o
mururé-de-flor-roxa flutuante, por entre as ilhas do melosal. (SN, Sr. - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Entraram na casota construída sobre um flutuante de cedro. ao centro desse flutuante havia
uma abertura de três palmos quadrados(…) (Morais, Raimundo de; Os Igaraunas - Séc. XX)

!

Fumante
De fuma(r) + nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

3

Fumo no mundo Quantos são fumantes, em % Homens - 47 Mulheres - 12(FS,07/01/98 Séc. XX)
“Estudos futuros sobre essa proteína podem levar à descoberta de novos medicamentos
para eliminar o vício dos fumantes“, explicou o pesquisador Clement Léna, do Instituto
Pasteur, de Paris, um dos autores do estudo. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
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!

3.

Segundo a entidade, em fumantes, essas substâncias podem causar efeito contrário.(FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Por que é que, ao contrário, se a gente sofre e tosse com o fumo de um cigarro alheio isso não
é percebido nem pelo vizinho fumante? ( Amaral, Amadeu; Memorial de um Passageiro de
Bonde - Séc. XX)

!

Gerente
De geri(r) + nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

3

"Se houver um bloco de gelo de um metro cúbico, descobriremos", disse Scott Hubbard,
gerente da missão. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
O gerente de comunicação da Promon Eletrônica, Edson Pinto de Almeida, afirmou que
a empresa irá devolver o dinheiro dos cursos não realizados. (FS,12/01/98 - Séc. XX)
"A programação de treinamento da Telma foi superestimada'', disse o gerente de
comunicação. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
!
!
-Corpus controle:
!

Mas se os senhores diretores e o senhor gerente não me levam a mal, eu estou apresentando
um trabalho para economizar dois funcionários do quadro e não para transferir. (Holanda,
Gastão de; O Burro de Ouro - Séc. XX)

!

Habitante
De lat. habitans, -antis, part. pres. do v. habitare, ‘habitar, morar, residir'
Verbo correspondente no português: habitar

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

19

Respondeu Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, eles, do meio dos quais, com
a tua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra. (BS, Nm.14,13-14
- Séc. XIX)
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2. A terra, pela qual passamos para espiá-la, é terra que devora os seus habitantes; e todo o
povo que vimos nela são homens de grande estatura. (BS, Nm.13,32 - Séc. XIX)

!

3.

!

4.

!

5.

!

E santificareis o ano qüinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus
habitantes; ano de jubileu será para vós; pois tornareis, cada um à sua possessão, e cada
um à sua família. (BS, Lv.25,10 - Séc. XIX)
(…) eu visito sobre ela a sua iniqüidade, e a terra vomita os seus habitantes. (BS, Lv.
18,24-25 - Séc. XIX)
Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra em que hás de entrar, para que isso
não seja por laço no meio de ti. (BS, Ex.34,12 - Séc. XIX)

6. Mas os seus altares derrubareis, e as suas colunas quebrareis, e os seus aserins cortareis,
para que não faças pacto com os habitantes da terra (BS, Ex.34,13-15 - Séc. XIX)

!

7.

!

Os povos ouviram e estremeceram; dores apoderaram-se dos habitantes da Filístia. (BS,
Ex.15,13 - Séc. XIX)

8. Então os príncipes de Edom se pasmaram; dos poderosos de Moabe apoderou-se um
tremor; derreteram-se todos os habitantes de Canaã. (BS, Ex.15,15 - Séc. XIX)

!

9.

!

Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos
habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. (BS, Gn.35,30 - Séc. XIX)

10. Porque a rua estava cheia dos habitantes de Laginha, assanhados que nem correição de
saca-saia em véspera de mau tempo. (SN, Cf. - Séc. XX )

!

11. Habitantes da região estudam duas hipóteses: criar unidades de defesa ou simplesmente
deixar suas casas. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

12. Fertilidade no Mundo Em nascimentos por mil habitantes África - 40 América Latina 25 Ásia - 24 (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

13. Suharto busca demonstrar, em aparições públicas, que reúne energia para governar o
quarto país mais populoso do planeta (200 milhões de habitantes).(FS,10/01/98 - Séc.
XX)

!

14. Quem vai pagar a conta, algum dia, são os habitantes desses Estados e dessas cidades.
(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

15. Cruz das Posses pertence ao município de Sertãozinho (330 km de São Paulo) e tem
8.000 habitantes. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

16. Cerca de 70% da população chinesa vive no zona rural. País mais populoso do planeta, a
China reúne 1,2 bilhão de habitantes.(FS,11/01/98 - Séc. XX)
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!

17. Situada a alguns quilômetros do centro da capital da Jamaica, Trench Town é conhecida
hoje não por causa de Marley, mas por causa das batalhas entre os habitantes locais,
armados até os dentes, às vezes por causa de drogas, às vezes apenas por absoluta falta de
coisa melhor para fazer.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

18. A Indonésia, 200 milhões de habitantes, tem a maior população muçulmana.(FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

19. Os habitantes da extinta URSS do bloco comunista foram impedidos de receber auxílio
por razões políticas da Guerra Fria.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Haleso commandava os do Massico, hoje Monte di Dragone; os Auruncos e os Sedicinos, que
faziam parte da nação osca, povo habitante das margens do Liris vizinho dos Volscos;
( Mendes, Odorico; Eneida Brasileira - Séc. XIX)

!

Ignorante
De lat. ignorans, -antis, part. pres. do v. ignorare, ‘não saber, ignorar'
Verbo correspondente no português: ignorar

!
Ocorrências: 11
!
Dados:
!
1.

(…) se os pregadores o estranhavam no púlpito, diziam que eram uns ignorantes, e que
nunca outra mais justa sentença se dera no mundo, e assim não havia mais remédio que
apelar para Nosso Senhor Jesus Cristo (…) (HB, cap. 6 - Séc. XVII)

2.

(...) em um tempo a alegria só depende de nós: depois também depende dos outros;
naquela a alegria vem de uma natureza ainda ignorante, e sem vaidade; (RV - Séc. XVIII)

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

(…) o errar propriamente é dos sábios, porque o erro supõe conselho, e premeditação; os
ignorantes quase que obram por instinto; (…) (RV - Séc. XVIII)
O erro na mão de um sábio é como uma lança penetrante, e forte; na mão de um
ignorante, é como uma arma quebrada, sem uso, nem consequência.(RV - Séc. XVIII)
(…) célebre ciência, em que os ignorantes, parece que estão de melhor partido que os
sábios! (RV - Séc. XVIII)
(…) o mesmo favor que os fez subir como sábios, pode fazê-los descer como ignorantes.
(RV - Séc. XVIII)
Para tudo somos sábios, só para nós somos ignorantes. (RV - Séc. XVIII)
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!

8.

!

9.

!

Homem ignorante… Malagradecido... - resmungou, para si, Francolim. (SN, Bp - Séc.
XX)
O Cabaça é muito jumento e ignorante, e é capaz de não querer acreditar; se fizer
barulho, vocês sojiguem, nem que seja peado e no tronco(...)(SN, Mg. - Séc. XX)

10. (…) logo aparecerá um sábio dizendo que só uma população ignorante é capaz de pensar
tais coisas. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

11. (…) só um ignorante é capaz de acreditar no ministro da Saúde quando ele diz que ''não
tem mais aquela história''. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

Imigrante
De lat. imigrans, -antis, part. pres. do v. imigrare ‘que imigra'
Verbo correspondente no português: imigrar

!
Ocorrências: 12
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!
7.
!

O presidente Bill Clinton estuda propor uma série de programas sociais neste ano, como
maior assistência médica para idosos e o restabelecimento de assistência alimentar a
imigrantes ilegais, diz o jornal. (FS,051/98 - Séc. XX)
Ele salientou que imigrantes espanhóis e italianos contribuíram ''expressivamente'',
juntamente com os ameríndios (índios do continente americano). (FS,07/01/98 - Séc. XX)
Seis países da UE (União Européia) e a Turquia concordaram ontem em aumentar o
controle da entrada de potenciais imigrantes em suas fronteiras e intensificar a luta contra
o crime organizado. ?
A reunião de chefes de polícia e segurança dos sete países foi pedida pela Itália, após a
chegada de quase 2.000 imigrantes ilegais curdos recentemente. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Os representantes ''definiram ações comuns destinadas a melhorar o controle de
imigrantes nas fronteiras e intensificar as investigações sobre o crime organizado'', disse
o Ministério do Interior italiano. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
A Itália disse na semana passada que estava aberta a pessoas que procuram asilo, mas a
chegada dos curdos alarmou outros países da UE, que temem que os imigrantes passem
para o seu território. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Grécia resgata 69 imigrantes ilegais;(FS,10/01/98 - Séc. XX)
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8. A guarda costeira grega resgatou ontem 69 imigrantes ilegais do Iraque e do Afeganistão
que haviam sido deixados em uma ilha do mar Egeu, perto da costa turca.(FS,10/01/98 Séc. XX)

!

9. A União Européia está tentando conter a entrada de imigrantes curdos no continente.(FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

10. Basta ver os imigrantes que, sem saber nem sequer a língua, prosperaram. (FS,11/01/98 Séc. XX)

!

11. A onda de violência em bairros pobres, principalmente onde se concentram imigrantes,
vem sendo atribuída às altas taxas de desemprego, que chegam a ultrapassar os 50% nos
bairros pobres.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

12. Esses meninos estão dizendo a todos: ei, olhem para nós. Nós também existimos'', diz
Hassan, um jovem imigrante que mora em Lille.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

Importante
De lat. importans, -antis, part. pres. do v. importare, 'importar'
Verbo correspondente no português: importar

!
Ocorrências: 51
!
Dados:
!
1.

!

(…) é necessário acudir com brevidade, por ser mui importante esta fortificação ao
serviço de Sua Majestade (TD, I, LX - Séc. XVI )

2.

o capitão-mor, que os levava para outra seara não menos importante, partiu daí a poucos
dias com eles para a Índia(…) ( HB, Liv.1, Cap. 1 - Séc. XVII)

3.

Teve d. Duarte da Costa, além de ser grande servidor del-rei, uma virtude singular, que
por ser muito importante aos que governam não é bem que se cale, (…) ( HB, Cap. 5 Séc. XVII)

4.

(…) e temido dos grandes; fez também fazer algumas obras importantes, como foi uma
formosa casa para a alfândega sobre o varadouro (…) ( HB, Liv.5, Cap. 1 - Séc. XVII)

5.

e na verdade esta era naquele tempo a mais importante de todas, por se haverem acabado
as pazes ou tréguas entre Espanha, e os holandeses, e se esperarem novas guerras nestas
partes transmarinas ( HB, Liv.5, Cap. 19 - Séc. XVII)

6.

Os outros eram o sargento Sebastião Pereira, Pero Fernandes Godinho, e um carpinteiro,
que também foi importante à jornada. ( HB, Liv.5, Cap. 20 - Séc. XVII)
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7. (…) contando-se em alguns dos laços mil e quinhentos, e dous mil chareos, e em outros
com pouca differença, deixando aos seus Armadores importantes lucros. (CE, Liv.1, 71 Séc. XVIII)
8. Dos ultimos limites della, correndo, e navegando a costa para o Sul, está a importante
Fortaleza do Morro de S.Paulo (…) (CE, Liv.2, 19 - Séc. XVIII)
9.

!

(…) o julgar por este modo aos Reis, é sacrilégio, porque a traição é maior aquela que se
dirige à fama, que a que conspira contra a vida; esta nos Monarcas é-lhes menos
importante, que a memória; (RV - Séc. XVIII)

10. (…) estava achado o meio de abreviar uma das ciências que nos é mais importante; (...)
(RV - Séc. XVIII)

!

11. (…) a quem deseja o aplauso da justiça, também esta fica sendo menos importante. (RV
- Séc. XVIII)

!

12. Os que lhes sucederam depois, não só fizeram aquela grande descoberta, mas também
entraram a seguir a ideia de aplicar, ou considerar no sangue muitas razões, e substâncias
importantes, de que a natureza, que o faz, e cria, não tinha, nem ainda tem, notícia
alguma,(RV - Séc. XVIII)

!

13. A cor é efeito da transposição da luz; a porção muitas vezes faz o nosso mal; e na
formação dos mistos é menos importante aquilo, que entra neles em mais larga
quantidade. (RV - Séc. XVIII)

!

14. Benevides, baiano importante, que tem os dentes limados em ponta(...) (SN, Bp - Séc.
XX)

!

15. A chuva está aí está caindo, Raymundão. Mas, vigia aquele garrotão preto, que vai ali,
babando em cima da casa dos outros. O Calundú era importante assim? (SN, Bp - Séc.
XX)

!

16. Seu Ramiro, se chegue. Escuta: tenho um particular, muito importante, com o senhor...
(SN, Ap - Séc. XX)

!

17. Mas chegava sempre atrasado, com o povo saindo da igreja; e então corria, um por um,
todos os botequins e bitáculas, reclamador, difícil, mal-encarado, importante. (SN, Cf. Séc. XX )

!

18. Loucura, porque nem nunca que ele havia de poder chegar à fazenda do Tão, nem na do
Militão, pior ainda no Canindé, nem nunca que nunca no Maquiné, principalmente com a
Beija-Fulô assim disposta a arrombar portas e ir embocando no domicílio de gente
importante. (SN, Cf. - Séc. XX )

!

19. Vocês não sabem o que é importante… Se vocês puserem atenção no que eu faço e no
que eu falo, vocês vão aprendendo o que é que é importante(…) (SN, Cb. - Séc. XX )
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!

20. Ele nasceu e cresceu em Washington. Seu pai, Albert Gore, foi um dos mais importantes
senadores das décadas de 50 e 60, como representante do Tennessee. (FS,051/98 - Séc.
XX)

!

21. Dois importantes temas da campanha presidencial de 2000 têm a marca política de Al
Gore: o livre comércio com outros países e a convenção mundial do clima. (FS,051/98 Séc. XX)

!

22. Se não ocorrerem mudanças dramáticas no panorama político, a eleição para a
Presidência dos EUA em 2000 será entre os herdeiros de duas dinastias políticas
importantes: Al Gore e George Bush. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

23. Bush, 51, filho do 41º presidente do país, é o atual e muito popular governador do Texas
(sul), segundo maior Estado do país em população e tamanho e um dos mais importantes
na geopolítica nacional. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

24. Apesar dos possíveis cortes, o secretário planeja contar com a participação do governador
"em todas as inauguração que forem possíveis". "Nas mais importantes, com certeza",
afirmou. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

25. Também ajudou a valorizar as ações do Banespa o fato de elas terem ficado mais
importantes na composição do índice Ibovespa (uma média, periodicamente ajustada, das
ações mais negociadas). (FS,061/98 - Séc. XX)

!

26. O problema de drogas nas escolas públicas de Miami é um dos mais importantes na
opinião dos pais. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

27. Foi o irmão de Kaczynski quem o denunciou à polícia federal, após ter reconhecido seu
estilo no manifesto que o Unabomber exigiu que fosse publicado em importantes jornais
dos EUA (...) (FS,061/98 - Séc. XX)

!

28. A lista de escritores brasileiros que participarão do 18º Salão do Livro de Paris, o mais
importante evento do mercado editorial francês _que este ano homenageia o Brasil_, foi
anunciada ontem. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

29. Foi de Temer a decisão de instalar a comissão sobre a limitação do uso de medidas
provisórias. FHC queria protelar. O deputado disse que era importante para ''valorizar a
Câmara’'. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

30. A descoberta tem implicações importantes para o uso racional da floresta. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

31. Veja se podemos atender. É importante. Grato, Aécio'', diz a recomendação. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!
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32. Serão concluídas este ano etapas importantes dos metrôs de Brasília, Belo Horizonte e
São Paulo (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

33. Como a nicotina age de maneira semelhante à cocaína e à heroína, os cientistas afirmam
que a descoberta também poderia ter implicações importantes no tratamento da
dependência dessas drogas e de outras. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

34. O movimento pela retirada de Israel do território que ocupa no sul do Líbano ganhou uma
importante aliada: Rachel Levin, mulher do comandante militar da região norte, general
Amiram Levin. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

35. O PMDB terá dificuldade de manter a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a mais
importante da Câmara.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

36. ’'Tenho plena convicção de que a reforma é importante para o país'', afirmou. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

37. ’'Vamos mostrar ao presidente que esse programa precisa de mais dinheiro, é importante
para radicar o cidadão na faixa de fronteira'', afirmou Henry. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

38. Brizola pode jogar um papel importante na eleição do Rio'', afirmou Lemos, que no
entanto teve o cuidado de ressaltar que sua legenda aceitará Brizola como vice, se isso for
imposto como condição pelo PDT para fechar a coligação de esquerda. (FS,10/01/98 Séc. XX)

!

39. A resposta é crucial, mas não é simples. É importante porque, no fundo, o mercado só
vai confiar na capacidade brasileira de sustentar seu buraco externo a médio prazo se ficar
convencido de que as exportações vão crescer. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

40. Nesta, fico num ponto específico, que foi uma mudança importante em 97: o aumento da
quantidade exportada, como mostra um trabalho feito pelo economista Roberto Iglesias,
da Funcex. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

41. A cidade de Zhangjiakou, a maior da região, foi durante vários séculos um importante
centro comercial de ligação entre Pequim e a vizinha Mongólia, que é um país
independente. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
42. Detalhe importante;(FS,12/01/98 - Séc. XX)
!

43. “É importante que se reúna logo com o presidente, antes de as pessoas começarem a dar
declarações contra a reforma e a articular emendas. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

44. Herdeiras de dois dos mais importantes políticos da Ásia neste século iniciaram no fimde-semana campanhas para trazer suas dinastias de volta ao poder.(FS,12/01/98 - Séc.
XX)

!
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45. Assim, fala de detentos após a morte de Luz Vermelha. Ou de manicômios após o filme
"Um Estranho no Ninho". Mais importante, ela tem "coisas criativas" para a própria
televisão. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

46. Aprovar o projeto que já existe traria ganhos importantes, mas sua tramitação poderia ser
prejudicada se o governo anunciasse a "fase 2" de imediato. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

47. O terceiro mais importante líder do grupo extremista muçulmano FIS (Frente Islâmica
de Salvação), Abdelkader Hachani, rechaçou ontem a intervenção de países europeus na
Argélia, atingida por numerosos massacres de civis.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

48. O resultado das moções de ontem _movidas pelo Partido Trabalhista e pelo Meretz_
prenunciou o abandono do governo por parte de alguns deputados importantes do Likud
(partido de "Bibi", de centro-direita).(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

49. Uma parte importante do DNA está fora do núcleo e não é removida no ''transplante de
DNA'' _o DNA mitocondrial, que é passado pela mãe.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

50. O país é um dos pioneiros das técnicas de clonagem. Outra ausência importante no
acordo assinado ontem foi a da Alemanha.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

Obs.: Substantivo: aquilo que é essencial, que tem maior importância. Ex.: o i. é manter a
calma. (Houaiss)

!
!

Incidente
De lat. incidens, -entis, part. pres. do v. incidĕre, 'incidir'
Verbo correspondente no português: incidir

!
Ocorrências: 10
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

(…) uma batalha, que nunca houve, ele a faz tão certa, que até relata a hora em que
começou, o como se prosseguiu, o tempo que durou, os incidentes que teve, os nomes dos
Generais, a forma do combate, os erros, ou acertos de uma, e outra parte; (…) (RV - Séc.
XVIII)
Khatami disse que lamentava como o incidente havia ferido os sentimentos americanos.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)
Khatami disse que o incidente ocorreu ''no calor revolucionário''. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)
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4.

!

’'Em vez de expressar arrependimento a respeito de incidentes assim, nós gostaríamos
que a nação americana tivesse sido informada das perdas sofridas pelo povo iraniano(...)
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

5. Albuquerque afirmou ainda que Azalin está no ministério desde 91 e que será afastado do
cargo porque ''não tem condições de permanecer como assessor do ministro após um
incidente dessa gravidade''. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

6.

!

7.

!
8.
!
9.

!

Atualmente, a legislação americana considera ''hate crimes'' apenas os incidentes
motivados por raça, cor, religião ou nacionalidade.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
Do total de incidentes registrados nos EUA, 3.674 foram ataques contra negros, fazendo
mais de 4.000 vítimas.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
No incidente mais grave, paramilitares mataram nove pessoas.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
O primeiro incidente ocorreu em 15 de maio de 1993, dez dias depois de ele ter sido
transferido de um outro centro de detenção, mais brando do que Menard.(FS,11/01/98 Séc. XX)

10. Em consequência do incidente em Octeal, o comandante policial Felipe Vásquez foi a
segunda autoridade detida no Estado de Chiapas sob a acusação de haver contribuído para
o massacre.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Na opala, por exemplo, um raio de luz incidente resulta num único raio, refratado no interior.
(Lins, Osman; Avalovara - Séc. XX)

!

Influente
De lat. influens, -entis, part. pres. do v. influere, 'influir'
Verbo correspondente no português: influir

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

(1) Gore aceitou e se tornou o vice-presidente mais ativo e influente da história. (FS,051/98
- Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Mesmo um jovem poeta, filho de um influente, que viera implorar a sua protecção teve o
orgulho de ver o seu drama - Vingança de um Rival - representado em D. Maria (…)
( Queirós, Eça de; O Conde d`Abranhos - Séc. XX)

!
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Informante
De informa(r) + nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. As cooperativas, que atualmente contam com mais de 500 unidades, foram criadas para
servir de informantes na luta do Exército contra as guerrilhas.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

(…) então norma social não é necessariamente norma social genérica - nessa perspectiva pode
ser ou não - porque pode ser simplesmente uma norma social relativa - ao concreto - ou uma
norma social cuja idéia informante - é uma idéia do concreto(…) (Linguaguem Falada,
Recife:171 - Séc. XX)

!

Instante
De lat. instans, -antis, part. pres. do v. instare ‘que aperta, que insta, que persegue, iminente,
próximo'
Verbo correspondente no português: instar

!
Ocorrências: 39
!
Dados:
!
1.

(…) logo começou a perceber e fortificar assim a cidade como a praia, cercando-as de
suas cercas de pau a pique, com tanta diligência que a todo o instante trabalhava com os
seus escravos, (…) (HB, Liv.5, Cap.6 - Séc. XVII)

2.

Transportamos para o tempo da vida aquela vaidade, de que não podemos ser capazes
depois da morte: nisto é piedosa connosco a vaidade; porque em instantes cheios de dor,
e de amargura, não nos desempara;(...) (RV - Séc. XVIII)

!

3.

!

Só Deus é sempre o mesmo, os seus anos não têm fim, a torrente das idades, e dos
séculos corre diante dos seus olhos, e ele vê a vaidade dos mortais, que ainda quando vão
passando o insultam, e se servem desse mesmo instante, em que passam, para o
ofenderem. (RV - Séc. XVIII)

4. Tudo no mundo são sombras, que passam; as que são maiores, e mais agigantadas, duram
mais horas, mas também se extinguem, e do mesmo modo, que aquelas, que apenas
tiveram de existência alguns instantes. (RV - Séc. XVIII)

!

5.

!

(…) na vaidade nunca se formam cicatrizes firmes, e seguras; porque a lembrança do
agravo a cada instante as faz abrir de novo, e verter sangue. (RV - Séc. XVIII)
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6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

Se fizermos reflexão, havemos de admirar o pouco que basta para fazer o nosso bem, ou o
nosso mal: de um instante a outro mudamos da alegria para a tristeza, e muitas vezes sem
outro algum motivo, que o de uma vaidade mais, ou menos satisfeita. (RV - Séc. XVIII)
o passado parece-nos que não foi mais do que um instante; o presente apenas o sentimos;
e julgamos que o futuro está ainda mui distante. (RV - Séc. XVIII)
Estimamos viver na lembrança dos Reis, ainda que seja por meio da desgraça: o mesmo
decreto, que impõe a pena, suaviza o efeito dela, porque há um instante, em que a vaidade
nos representa o Soberano ocupado de nós: (RV - Séc. XVIII)
em um instante nos precipita a vaidade naquilo que nos vem a servir de tormento toda a
vida; mas que muito se a mesma vaidade às vezes nos faz perder a vida em um instante.
(RV - Séc. XVIII)

10. (…) o que acabou com a fugida, ou com a morte, foi a pena temporal, e por consequência
pena curta, porque acabava com a vida; mas fica subsistindo a pena da ignomínia, pena
quase sem fim, porque a tradição, e a história a fazem renascer a cada instante. (RV - Séc.
XVIII)

!

11. O tempo que insensivelmente corre, e se distribui em anos, meses e horas, para todos se
compõe do mesmo número de instantes. (RV - Séc. XVIII)

!

12. (…) a vaidade pois, e a fortuna, que em menos de um instante viram desvanecidos os
triunfos da vida pelos triunfos da morte, precipitadamente fogem, e deixam um lugar
cheio de horror, e sombras, e donde só reina o luto, a verdade, e o desengano. (RV - Séc.
XVIII)

!

13. Os elementos não são em si como nós os vemos: o ar, a água, e a terra a cada instante
mudam, o fogo toma a qualidade da matéria que o produz, e tudo enfim se altera, e se
empiora para ser proporcionado a nós. (RV - Séc. XVIII)

!

14. O tempo não conta a nossa idade pelos anos, mas sim pelos instantes, e cada instante de
mais também é de mais em nós uma mudança. (RV - Séc. XVIII)

!

15. (…) as cicatrizes por mais que causem deformidade enorme, não entristecem, antes
alegram, porque servem de prova, e instrumento visível, por onde a cada instante, e sem
palavras, o valor se justifica; (...) (RV - Séc. XVIII)

!

16. (…) larguemos um instante aquele assunto triste, e busquemos no amor um mais alegre;
façamos da mesma digressão, divertimento, depois sempre acharemos vaidade na
fermosura, no amor, e nas mulheres. (RV - Séc. XVIII)

!

17. O nosso desejo não se pode conter dentro de nós, porque os seus objectos todos são
exteriores; a cada instante envelhecemos, porém os nossos desejos a cada instante se
renovam, e renascem (...) (RV - Séc. XVIII)
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!

18. mal se pode evitar aquele primeiro instante que nos atrai; aquela primeira luz que nos
assombra; aquele primeiro agrado que nos engana;(...) (RV - Séc. XVIII)

!

19. As diferenças são, que a liberdade em quem a tem, dura sempre, a fermosura não;
naquela não tem domínio o tempo; nesta até se conhecem os instantes; semelhante à gala
de uma flor, que não tem mais duração que um dia; (RV - Séc. XVIII)

!

20. almas ditosas, pois que do instante em que foram buscar a Deus, logo começaram a ser
bem-aventuradas! (RV - Séc. XVIII)

!

21. (…) a luz dos relâmpagos repentina, e pálida, a cada instante se mostra, e os olhos
tímidos, e assustados, também a cada instante se fecham; (RV - Séc. XVIII)

!

22. (…) donde se há de achar a castidade, pois para corromper-se, basta um instante de
vontade, de inclinação, de pensamento, de amor? (RV - Séc. XVIII)

!

23. (…) o susto do perigo não é tão grande no instante que sucede, como é depois que se
recorda, e isto é porque o corpo é susceptível de um pasmo tal, que fica como absorto,
imóvel, e insensível; (…) (RV - Séc. XVIII)

!

24. tudo nas armas é semelhante ao raio, cuja luz, e estrépito se extingue em um instante.
(RV - Séc. XVIII)

!

25. (…)a milagres do artifício, cuidam que reparam em brevíssimos instantes, a ruína que
fizeram muitos anos, semelhantes às serpentes quando se renovam, mas não tão felices;
(...) (RV - Séc. XVIII)

!

26. (…) a lentidão aflige à maneira de um martírio, que para ser maior, se faz por arte
vagaroso; e com efeito a morte parece que não é morte quando chega, mas sim quando
está para chegar; o último instante é insensível, porque é como um tempo, que se não
compõe de tempo; (RV - Séc. XVIII)

!

27. Em um breve mapa se vê facilmente, e sem trabalho, o que produziram muitos séculos;
ali se acham colocados (como se estivessem vivos) os ilustres ascendentes da Nobreza
humana; e tudo com tal ordem, e repartição tão clara, que em um instante se compreende
a arte; (...) (RV - Séc. XVIII)

!

28. Não; porque a terra a cada instante recebe dos outros elementos uma nova vida, isto é,
uma humidade nova: as águas, que a regam, nunca são as mesmas; (RV - Séc. XVIII)

!

29. Em o nascimento de uma fonte quem lançar qualquer porção de água diversa, esta há de
sair em brevíssimos instantes; porque aquelas águas continuamente estão mudando de si
mesmas; (…) (RV - Séc. XVIII)

!
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30. Aquele mesmo Rei foi o terror da Nobreza arrogante, e destemida; esta sempre tinha os
olhos assombrados de ver a cada instante fuzilar o raio, e de ver armado sempre o braço
poderoso;(...) (RV - Séc. XVIII)

!

31. Que pouco cuidam os homens em que há uma eternidade, e que a duração do mundo, não
é mais do que um instante! (RV - Séc. XVIII)

!

32. tiremos também por um instante aos homens a alma racional, e então veremos a Nobreza
com que ficam. (RV - Séc. XVIII)

!

33. não pára um instante a cabeça, porque é o mais bonito de todos, com direito de ser
serrador, e está sôfrego por correr; - Benevides, baiano importante, que tem os dentes
limados em ponta(...) (SN, Bp - Séc. XX)

!
34. Queria só viver perto dela... Poder vê-la a todo instante (...) (SN, Sr. - Séc. XX)
!

35. Há, contínuo, aqui ou acolá, um gluglu, um chupão líquido, água rolando n'água; lá
embaixo, nas pedras, a corredeira se apressa ou amaina; mas o som nunca é o mesmo de
dois instantes atrás.(SN, Mg. - Séc. XX)

!

36. Não é sonho, não é; pesadelo não pode ser. Mas, quem diz que não seja coisa passageira,
e que daqui a instante eu não irei tornar a enxergar?(SN, Sm. - Séc. XX)

!

37. Porque a cachorrinha-do-mato é sestrosa e não pode parar um instante de rosnear; e,
além disso, estava como que hipnotizada, pela contemplação do bicho-homem e pelos
estalidos chlape-chlape das alpercatas de couro cru. (SN, Cb. - Séc. XX )

!
-Corpus controle
!

Para encontrares um ti de ti mesmo próprio. Nunca ninguém lhe tinha dito tantas coisas
simplificadas num momento instante. ( Novaes, Paulo; Mão de Luva - Séc. XX)

!

Integrante
De integra(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

17

Submeteram os integrantes ao constrangimento do voto aberto, sob todas as pressões
oficiais.''(FS,061/98 - Séc. XX)
As novas provas surgidas sobre o caso já levaram integrantes da polícia a manifestar
internamente a convicção de que houve mesmo um atentado. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
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3.

!
4.
!
5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

!

Para receber o Grammy em Nova York, no dia 25 de fevereiro, os 13 integrantes da
banda têm de vencer nomes como o trompetista norte-americano Roy Hargrove. (FS,
07/01/98 - Séc. XX)
Cada comissão especial é formada por 30 integrantes. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
A oposição não havia escolhido seus integrantes na comissão, o que obrigaria Temer a
indicá-los à revelia dos líderes. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
’'Tecnicamente é possível'', afirmou o deputado Mendonça Filho (PFL-PE), integrante da
comissão. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Cinco índios guaranis e caiuás integrantes da ''polícia'' indígena são acusados de matar
numa sessão de espancamento o índio caiuá Quintino Batista (…). (FS,09/01/98 - Séc.
XX)
Os integrantes adultos, 14 mulheres e 13 homens, têm idades entre 20 e 60 anos. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
O Movimento das Quatro Mães conta hoje com mais de 200 integrantes. (FS,09/01/98 Séc. XX)

10. O governo conta com maioria na comissão. Pelo menos 21, do total de 31 integrantes,
votam a favor. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

11. A prisão de Maze (perto de Belfast) abriga cerca de 500 homens (…) incluindo vários
integrantes do IRA (Exército Republicano Irlandês).(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

12. Legalmente, integrantes das unidades de informação podem portar apenas armas de
pequeno calibre para defesa pessoal.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

13. Sete integrantes, entre eles um parente de desaparecido, um militar, um deputado e um
integrante do Ministério Público. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

14. O líder caiuá Carlito de Almeida diz que foi espancado por cerca de 70 integrantes. (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

15. Em novembro do ano passado, o Iraque impediu o trabalho de cidadãos dos EUA
integrantes dessas comissões e depois os expulsou do país. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

16. O acordo, assinado por países integrantes do Conselho da Europa (…), será um artigo
complementar à Convenção Européia de Direitos Humanos.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
!
!
!
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Interessante, (des)interessante
De interessa(r)+nte

!
Ocorrências: 8
!
Dados:
!
1. A partida está desinteressante. (SN, Mg. - Séc. XX)
!
2.

!
3.
!
4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

O chanceler britânico, Robin Cook, admitiu à TV BBC que pode deixar o cargo em 1999
para assumir o posto de premiê no novo Parlamento escocês. Cook disse que acha os dois
cargos ‘’interessantes'' . (FS,051/98 - Séc. XX)
As notícias mais interessantes (FS,061/98 - Séc. XX) (Obs.: 9 ocorrências)
(…) o seguinte argumento contra a troca do vice por Luís Eduardo na chapa de FHC: não
é interessante, para a reeleição de ACM à presidência do Senado em 99, dividir o partido.
(FS,07/01/98 - Séc. XX)
(…) o ânimo intervencionista do Ocidente, que permaneceu mudo até a semana passada
frente às pequenas chacinas quase diárias e pouco interessantes à mídia. (FS,07/01/98 Séc. XX)
Pesquisa Datafolha com 128 assinantes que leram o jornal pela manhã, em % As notícias
mais interessantes (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Cunha Lima admitiu uma eventual rediscussão dos valores e até tornar a cobrança da
nova taxa voluntária. "Isso seria interessante pois não haveria possibilidade de
contestação.”(FS,08/01/98 - Séc. XX)
(…) quanto mais impessoal for o critério, menos interessante ele se torna para quem
vende pronto atendimento. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

O interessante é que o mercado se acostumou a ver todos os dias o fluxo cambial e trabalha
com técnica para fazer o jogo do dia-a-dia. (Gustavo Franco - Séc. XX)

!
!

Lançante
De lança(r)+nte

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
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1.

!

2.

Olha, Primo, se a gente um dia puder sarar, eu ainda hei de plantar uma roça, no lançante
que trepa para o espigão. (SN, Sr. - Séc. XX)
Cavalgamos. Subimos. Subir mais. Agora, um - lançante contínuo, serra avante em
lombo longo, escalando o espigão. (SN, Mg. - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

(…) constava apenas de um mui limitado número de casinhas dispersas aqui e acolá pelo
suave e descampado lançante de uma colina, ao pé da qual corria um pequeno córrego.
(Guimarães, Bernardo; Histórias e Tradições da Província de Minas Gerais - Séc. XX)

!

Luzente
De lucens, -entis, part. pres. do v. lucere, ‘luzir, arder’
Verbo correspondente no português: luzir

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4

E em seu termho ha hũũ logar que chamõ Salon vyvo e a hy vieyro de cocia, aquella que
chamã a luzente e outros a chamã pater vyva. (CG, fl. 16 - Séc. XIV)
E ha hy vieiro de sal gema muy branca e muy luzente que non ha ẽ terra d'Espanha. (CG,
fl. 26 - Séc. XIV)
E, andando em hũũ dya pella cidade, vi enno muro hũa tavoa de pedra marmor tã brãca e
tam luzente que nõ semelhava se nõ aljoffar, tam muyto era clara.(CG, fl. 35 - Séc. XIV)

4. O pequiá, da côr do mais peregrino amarelo, e ferve de tauxiar as obras das outras
madeiras, que com elle se matizão; e o vinhatico, luzente, e dourado. (CE, Liv.1, 58 - Séc.
XVIII)

!

Maldizente
De lat. maledicens, -entis, part. pres. do v. maledicere ‘que diz mal de, que injuria e ofende
com palavras'
Verbo correspondente no português: maldizer

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

(…) depois da inspiração do céu lhe concedeu a bênção, esta peço eu a Vossa Mercê, e
com ela não tenho que temer a maldizentes. Nosso Senhor, vida, saúde (…) (HB,
Dedicatória - Séc. XVII)
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-Corpus controle

!

Se eu fosse um homem maldizente, dir-lhe-ia que muitos destes heróis são dignos de
inscrever o seu nome no livro áureo do Aljube. ( Angélica e Firmino; Araújo Porto Alegre Séc. XX)

!

Mandante
De manda(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

!

Modere esse mau gênio: faça de conta que ele é um poldro bravo, e que você é mais
mandante do que ele… (SN, Av - Séc. XX)

Manifestante
De manifesta(r)+nte

!
Ocorrências: 11
!
Dados:
!

1. A líder do Partido Verde e ministra do Meio Ambiente, Dominique Voynet, que considera
as ações dos desempregados "coerentes", manteve seu apoio aos manifestantes, enquanto
os verdes disseram que a decisão ameaça "agravar a cisão social com a cisão política”.(FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!
2.
!
3.

!

4.

!
5.
!
6.

!

7.

!

8.

Polícia mata manifestantes em Chiapas. (FS,13/01/98 - Séc. XX)
Policiais de Chiapas dispararam ontem contra manifestantes no povoado de Ocosingo,
matando uma pessoa e deixando outras duas feridas.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
Os manifestantes jogaram pedras contra o contingente policial que tentava entrar no
vilarejo a 800 km a sudeste da Cidade do México.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
Os manifestantes interromperam as palavras de ordem(…) (FS,13/01/98 - Séc. XX)
Um grupo de manifestantes que apóiam os rebeldes zapatistas bloqueou ontem o acesso
à Bolsa de Valores da Cidade do México e ocupou duas estações de rádio da capital
mexicana. (FS,061/98 - Séc. XX)
Manifestantes também ocuparam duas rádios da capital, que funcionam no mesmo
prédio, exigindo a transmissão de uma mensagem dos zapatistas. (FS,061/98 - Séc. XX)
Ele disse que os manifestantes entraram desarmados (...) (FS,061/98 - Séc. XX)
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!

9.

!

Houve uma ameaça de confronto e tumulto, mas os manifestantes encapuzados
conseguiram sair livres. (FS,061/98 - Séc. XX)

10. Durante discurso na inauguração da Escola Estadual São Judas, Covas disse a
manifestantes que não se candidatará à reeleição. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

11. Vinte escritórios foram desocupados por esquadrões antimotins, mas os manifestantes
continuam ocupando as Câmaras de Comércio e Indústria nas cidades de Cherbourg,
Metz, Guingamp, Lyon e Nantes.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

Os fins a que a organização de semelhante corpo manifestante devia obedecer, foram
expostos pelo seu criador (…) (Barreto, Lima; Os Bruzundangas - Séc. XX)

!

Mareante
De marea(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

8

E, como estavam prestes de vyandas e do que mester avyã, pos hy almirantes e comitres e
outros mareantes quaaes entendeu que compryã e mãdoulhes que o fossem sperar em
Espanha e que aportassem em Cartagenya. (CG, fl. 59 - Séc. XIV)
E em se recolhendo o sol à tarde, escurece juntamente o dia e cerra-se a noite; a que
matemáticos dêem razões suficientes que satisfaçam a quem quiser saber este segredo,
porque os mareantes e filósofos que a esta terra foram (TD, II, VI - Séc. XVI )
(…) em esta cidade grandes desembarcadouros, com três fontes na praia ao pé dela, nas
quais os mareantes fazem sua aguada, bem à borda do mar, (TD, II, XII - Séc. XVI )

4.

esta ali uma povoação de 200 vizinhos com uma freguesia do Corpo Santo, de quem são
os mareantes mui devotos, e muitas vendas e tabernas, e os passos de açúcar, que são
umas lojas grandes, (…) (HB, Liv. 2, Cap.8 - Séc. XVII)

5.

(…) movido também da grande fé, e devoção, que os pescadores, e mareantes tinham ao
santo, lhes tornou a conceder licença para que o festejassem como dantes, (…) (HB, Liv.
3, Cap.5 - Séc. XVII)

!

6. (…) não achão os mareantes outros baixos celebres, e dignos de attenção para a cautela
do perigo (…) (CE, Liv.1,19 - Séc. XVIII)
7. (…) com este beneficio permanecem muito tempo , e as levão por matolotagem, e regalo
os mareantes. (CE, Liv.1,71 - Séc. XVIII)
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8. (…) descubrindo; hum navio, que forçado de contrarios ventos, vagava fluctuando pelo
golfo da Bahia, em distancia que pode fazerlhe senhas, fendo pelos mareantes vistas (…)
(CE, Liv.1,98 - Séc. XVIII)
-Corpus controle:

!

(…)qual frota iriam passante de trezentos homens de armas, além da gente mareante.
( Barros, João de; Décadas da Asia)

!

Militante
De lat. militans, -antis, part. pres. do v. militare, ‘servir ao exército, militar'
Verbo correspondente no português: militar

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

9

(…) militantes peronistas e membros do segundo escalão do governo já estão
promovendo a segunda reeleição. (FS,051/98 - Séc. XX)
O sangue de Genoino gelou. Olhou para o lado e viu que o delator era um antigo
militante do PT da zona leste paulistana, conhecido como Barba. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
Durante a ditadura (1976-1983) e a "guerra suja" contra militantes de esquerda, mais de
30 mil pessoas desapareceram na Argentina. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
o atual governador apareceu com muita força nas reuniões preliminares do grupo, que
tem militantes de PT, PSB, PDT e PMDB. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Meses após a Revolução Islâmica, militantes invadiram a embaixada e mantiveram 52
americanos como reféns durante 444 dias. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
1978 - Tropas israelenses fazem a Operação Litani, com o objetivo de expulsar militantes
da OLP do sul do Líbano. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
As ocupações de agências oficiais de empregos, iniciadas por militantes de grupos de
desempregados há três semanas, vêm criando discordâncias entre os componentes do
governo.(FS,12/01/98 - Séc. XX)
Um porta-voz da Frente Revolucionária do Turquestão Oriental disse em Alma-Ata, no
Cazaquistão, que 13 dos 16 foram executados, após julgamento sem defesa, porque eram
militantes da causa separatista uigur.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
A comissão de frente, composta por indígenas de Octeal e militantes zapatistas,
carregava uma faixa dizendo "Já basta!", e caixões com os nomes dos mortos no
massacre.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
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!
-Corpus controle:
!

Nesta linha de idéias, os dirigentes dos movimentos militantes ligados à questão da terra e
dos partidos que lhes dão sustentação devem se pautar pela moderação na conduta(…)
(Reformar com democracia - Séc. XX)

!

Montante
De monta(r)+nte

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

Quando acordou, horas depois, foi a sustos com uma matinada montante: o mulherio no
meio da casa; os capangas, lá fora, empunhando os cacetes, farejando barulho grosso(...)
(SN, Ap - Séc. XX) (SN, Sr. - Séc. XX)
Os feixes de água golpeavam o flanco da balsa, em jacto mole; a argola rangia, em cima,
no arame; e a correnteza marulhava, a montante. (SN, Du - Séc. XX)

Nascente
De nasce(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

3

Semelhantemente a largura do átrio do lado que dá para o nascente será de cinqüenta
côvados. (BS, Ex.27,12-13 - Séc. XIX)

2. Pois diz-se que tem quatro dias que lá nas nascentes não pára de chover. (SN, Bp - Séc.
XX)

!

3.

!

E assim continuaram, traçando por todos os lados linhas apressadas, num raio de o?ez
léguas, na mesopotâmia que vai do vale do Rio das Velhas - lento, vago, mudável,
saudoso, sempre nascente, ora estreito, ora largo, de água vermelha, (...) (SN, Du - Séc.
XX)

Navegante
De lat. navigans, -antis, part. pres. do v. navigare, ‘viajar por mar'
Verbo correspondente no português: navegar

!
Ocorrências:
!
Dados:

7
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!

1.

(…) pelo princípio lhe prognosticavam o ruim sucesso da viagem, a qual foi uma das
piores, e mais perigosas, que hão visto navegantes;(…) (HB, Liv. 3, Cap.11 - Séc. XVII)

2.

(…) e o mesmo faziam aos navegantes, porque ali começa a enseada de Vasa-barris,
onde se perdem muitos navios, por causa dos recifes(…) (HB, Liv.4, Cap.20 - Séc. XVII)

3. Na sua longitude grandissima contão os Cosmografos mil e cincoenta e seis legoas de
costa, a mais fermosa, que cursão os navegantes, (…) (CE, Liv. 1, 8 - Séc. XVIII)
4. (…) transformandolhe as ondas salgadas em aguas doces, as bebem os navegantes ,
setenta legoas antes de chegarem à foz. (CE, Liv. 1, 14 - Séc. XVIII)
5. (…) e outras tantas, antes de o aportarem, vão os navegantes bebendo doces as suas
aguas. (CE, Liv. 1, 18 - Séc. XVIII)
6.

!

(…) o navegante parece que busca o perigo, porque não se opõe à corrente das águas,
antes as segue, e só assim escapa ao naufrágio. (RV - Séc. XVIII)

7. Amplos campos navegantes; depois, o mato montano, onde pia o zabelê.(SN, Mg. - Séc.
XX)

!

Negociante
De lat. negotians, -antis, ‘empreendedor, negociante'
Verbo correspondente no português: negociar

!
Ocorrências:
!
Dados:
!

1

1. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam-no
por vinte siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. (BS, Gn.38,28 Séc. XIX)

!
-Corpus controle:
!

O paciente negociante deu-lhe informações de pessoas e chegou até a indicar-lhe um
alugador de manga, de confiança, para a tropa. (Dusá, Maria; Lindolfo Rocha - Séc. XX)

!

Ocupante
De lat. occupans,-antis, part. pres. do v. occupare, 'ocupar'
Verbo correspondente no português: ocupar

!
Ocorrências:
!
Dados:
!

4
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1.

!

2.

!

3.

!

4.

Por isso mesmo a figura do crime de responsabilidade se volta contra o presidente da
República e mais uns poucos ocupantes de cargos públicos, (…) (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Neste ano, o seu ocupante deve inaugurar três usinas, uma eclusa e bater o martelo em
seis leilões de privatização. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Na história republicana, os ocupantes de postos executivos sempre usaram a máquina
administrativa para promover seus candidatos à sucessão. Três exemplos recentes ilustram
essa estratégia política. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Lá chegando, presencia a morte de todos os ocupantes de uma trincheira. (FS,11/01/98 Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

(…) a Voz da Revolução, o vosso lugar é ao lado do nosso povo, desertem das fileiras do
exército colonialista; desertem da tropa ocupante e dos colonos que vos exploram, e venham
conhecer a verdade da nossa revolução popular: (…) (Melo, João de; Autópsia de um mar de
ruínas (Pt) - Séc. XX)

!

Outorgante
De outorga(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

1. Cunuzuda cousa seya a todos como nos Marina Johannes con outorgamẽto de meu
marido, Domĩgos Fferrnandez, moradores de Buryeira, esse presente y octorgante, e toda
(...) uoz vendemos e (...) todo senpre outorgamos a uos dõ Ãrrique(...) (DN, Pontevedra Séc. XIII)

!
-Corpus controle:
!

Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que
valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. (Lei N. 10.406 - Séc. XX)

!

Passante
De passa(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

E foi mesmo: por fim o Gestal da Gaita deu ar ao chicote, com mão dona, e o pobre do
Tião Tranjão corria no contrapasso, seguro pela fralda da camisa, gritando mesa com

!191

!

teresa e querendo até enfiar a cabeça em cano de calça dos passantes (…) (SN, Sm. Séc. XX)

Passeante
De passea(r)+nte

!

Ocorrências: 1
Dados:

!

1. Mas Brabagato camba para o outro lado, depois de extrair a cauda, que, por afã e por
engano, lhe ficara imprensada embaixo, e enxota as moscas passeantes pelo lombo e
pelas ancas de montanha branca-e-preta. (SN, Cb. - Séc. XX )

!
-Corpus controle:
!

Como a noite estava escura não pôde distinguir " o passeante. (Queiroz, Eça de; O Crime do
Padre Amaro - Séc. XIX)

!

Participante
De lat. participans, -antis, part. pres. do v. participare, ‘participar, ter parte em'
Verbo correspondente no português: participar

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

As prisões começaram após os participantes terem feito a saudação nazista, que na
Suécia é proibida. (FS,051/98 - Séc. XX)
Temos um grupo de 15 estudantes trabalhando para trazer mais participantes. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)
Esse poderia ser o lema do refúgio turístico situado no Caribe, após seu governo ter
decidido impedir a visita de 900 turistas, quase todos homossexuais norte-americanos do
sexo masculino, participantes de um cruzeiro pelo Caribe no final deste mês.(FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

A pesquisa participante surge, conceitual e metodologicamente, no início da década de
oitenta (…) (Fonseca, L. M. M; Cuidados com o Bebê prematuro - Séc. XX)

!
!

Pendente
De lat. pendens, -entis, part. pres. do v. pendere
Verbo correspondente no português: pender

!192

!
Ocorrências: 16
!
Dados:
!
1.

!

2.

E por esta cousa séér mays stauil e non víjr fit ende a elas esta mha Carta aberta partida
per. a. b. C. e sseelada de meu sseelo pendente. ffeita a Carta. tres dias andados de
Setenbro. (DN, Estremadura - Séc. XIII)
(…) não pôde fugir, quiseram romper as orelhas para lhe tirarem os cercilhos, e
pendentes de ouro, (HB, Liv. 5, Cap.26 - Séc. XVII)

3. (…) lhe formou os instrumentos da Sagrada Paixão, fazendolhe nas folhas cumuladas ao
pé o Calvario, em outras pessas a Columna, os tres Cravos, a Coroa de espinhos, e
pendentes em cinco braços, (…) (CE, Liv. 1, 46 - Séc. XVIII)
4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

(…) as árvores, os troncos, e os ramos, são de donde estão pendentes(?A) Varões
ilustres, armas, escudos, títulos, troféus, mas tudo sem acção, nem movimento;(…) (RV Séc.XVIII)
Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de
meio siclo de peso(…) (BS, Gn.25,22-23 - Séc. XIX)
Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro
daquele homem até a fonte; porquanto tinha visto o pendente, e as pulseiras sobre as
mãos de sua irmã (…) (BS, Gn.25,29-30 - Séc. XIX)
Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos; (BS, Gn.25,47-48 Séc. XIX)
E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres,
de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. (BS, Ex.32,2 - Séc. XIX)

9. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe
a Arão; (BS, Ex.32,3 - Séc. XIX)

!

10. Vieram, tanto homens como mulheres, todos quantos eram bem dispostos de coração,
trazendo broches, pendentes, anéis e braceletes, sendo todos estes jóias de ouro;(BS, Ex.
35,22 - Séc. XIX)

!

11. E pululam, entrechocados, emaranhados, os cornos - longos, curtos, rombos, achatados,
pontudos como estiletes, arqueados, pendentes, pandos, com uma duas três curvaturas
(...) (SN, Bp - Séc. XX)

!

12. Badú balanceou, bateu mão na giba da jereba, e esteve pendente meio segundo, fazendo
força para não ir sela abaixo, sob os cascos em disparada dos bois. (SN, Bp - Séc. XX)

!
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13. Morcegos das lapas se domesticaram na noite sem fim dos quartos, como artistas de
trapézio, pendentes dos caibros. (SN, Sr. - Séc. XX)

!

14. (...) o lugar estava bem alumiado, com lanterninhas e muita luz de azeite, pendentes dos
arcos de bambu. (SN, Av - Séc. XX)

!

15. Porque não havia mais balas, e seu Joãozinho Bem-Bem mais o Homem do jumento
tinham rodado cá para fora da casa, só em sangue e em molambos de roupas pendentes.
(SN, Av - Séc. XX)

!
16. Ainda falta avaliar 12 casos pendentes (FS,12/01/98 - Séc. XX)
!

Poente
De lat. ponens, -entis, part. pres. do v. ponĕre 'por'
Verbo correspondente no português: a) arcaico: põer, b) contemporâneo: por

!
Ocorrências: 30
!
Dados:
!
1. (…) Alpearça No Sol poente (DN, Ribatejo - Séc. XIII)
!
2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

No Sol leuante Careyra publica No Sol poente Domĩgos aluão No Aguyoõs ancta Maria
da Alcacoua. (DN, Ribatejo - Séc. XIII)
Mayor Johanes e a uossa filha hũa nossa vỹa que auemos eno termho de Lixbõa no logar
que chamã Concha da qual vỹa estes som os termhos ao Leuãte o priol de Santiago. ao
poente vya puluega. (DN, Estremadura - Séc. XIII)
E Julyo Cesar foysse ẽ o poente e ẽ os cinque ãnos nom pode guaanhar mais que ataa
Lerida que he en Cathalonha. (CG, fl. 6 - Séc. XIV)
Como e em que modo Espanha he partida em duas partes, cõvem a saber, hũa ao levante e
outra ao poente. (CG, fl. 13 - Séc. XIV)
(…) dizemos que hu~a Espanha he ao sol levante e a outra ao poente. (CG, fl. 13 - Séc.
XIV)

7. A mayor parte das Espanhas, assy a do levante como a do poente, todas se regam destes
ryos e doutros muytos e de fontes e de represas e de outras muytas maneiras de regar.
(CG, fl. 13 - Séc. XIV)

!

8.

!

E outro he o castello de Loxa. E o castello de Loxa jaz contra o poente d'Elvyra e contra
o merid(i)ẽ de Cordova. (CG, fl. 16 - Séc. XIV)
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9.

!

E Tolledo jaz contra o poente do cabo prestumeiro e contra o septentrion de Cordova.
(CG, fl. 32 - Séc. XIV)

10. E Beja jaz antre o poente e o ouriente de Merida, hũũ pouco contra o meridiẽ e o poente
de Cordova. (CG, fl. 36 - Séc. XIV)

!

11. E Santarẽ jaz ao poente de Beja e ao poente de Cordova e jaz sobre o ryo de Tejo preto
donde se mete enno mar. (CG, fl. 37 - Séc. XIV)

!

12. E Eixubã jaz ao sol levante de Lixboa e ao poente de Cordova e jaz em muy boa terra e
muy chãã e de muytas boas arvores e de muy boa sementeyra. (CG, fl. 39 - Séc. XIV)

!
13. E Nebra jaz ao sol levante d'Eixuban e ao poente de Cordova. (CG, fl. 40 - Séc. XIV)
!
14. E Sevylha jaz ao sol levante de Nebra e ao poente de Cordova. (CG, fl. 41 - Séc. XIV)
!
15. E Carmona jaz ao sol levante de Sevylha e ao poente de Cordova. (CG, fl. 42 - Séc. XIV)
!

16. E Mourõ jaz atraves do ouryente de Cordova e he antre o ouriente e o poente de
Carmona. (CG, fl. 43 - Séc. XIV)

!

17. E Eixerez jaz atraves do poente de Mourom e, de Cordova, ao poente e hũũ pouco contra
o meridien. (CG, fl. 44 - Séc. XIV)

!

18. Em que se declara o sítio da cidade do Salvador. A cidade do Salvador está situada na
Bahia de Todos os Santos uma légua da barra para dentro, num alto, com o rosto ao
poente, sobre o mar da mesma baía; (TD, II, VII - Séc. XVI )

!

19. (…) e da parte de leste tem a casa da Câmara, cadeia e outras casas de moradores, com
que fica esta praça em quadro e o pelourinho no meio dela, a qual, da banda do poente.
(TD, II, VII - Séc. XVI )

!

20. Da ilha da Maré à terra firme da banda do poente haverá espaço de meia légua (TD, II,
XVIII - Séc. XVI )

!

21. (…) as naus inimigas, que lhe ficavam ao pé da banda do poente, às quais começaram de
tirar em 9 de abril, tratando-as mui mal com os pelouros (…) (HB, Liv.5, Cap.39 - Séc.
XVII)
22. A Cidade com prolongada forma se estende em huma grande planicie, elevada ao mar, que
lhe fica ao Poente , e ao Nascente a campanha (…) (CE, Liv.2, 6 - Séc. XVIII)
23. Outra Fortaleza tem Itaparica (Ilha ao Poente da Cidade) hoje accrescentada no mesmo
lugar, em que a fundarão(sic) aquelles inimigos Hollandezes, quando tomarão esta Ilha.
(CE, Liv.2, 18 - Séc. XVIII)
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24. Um resto de cirros, no alto, em alvas trabéculas rarefeitas; um empilhado de faixas,
tangerina e rosa, no poente; no mais, o céu era lisa campânula de blau.(SN, Mg. - Séc.
XX)

!

25. Ainda bem que um camarada veio dizer que estava passando, ao largo, uma grande
boiada, vinda do poente.(SN, Mg. - Séc. XX)

!

26. Pela primeira vez na sua vida, se extasiou com as pinturas do poente, com os três
coqueiros subindo da linha da montanha para se recortarem num fundo alaranjado, onde,
na descida do sol, muitas nuvens pegam fogo. (SN, Av - Séc. XX)

!

Postulante
De lat. postulans, -antis, part. pres. do v. postulare, 'poslutar'
Verbo correspondente no português: postular

!
Ocorrências: 2
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

Paulo Maluf, postulante ao governo de SP, toma 19 pílulas de alho ao dia para ter
vitalidade. (FS,11/01/98 - Séc. XX)
O PT e o PDT devem formalizar na próxima sexta-feira chapa conjunta para disputar a
Presidência da República, com o petista Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a
presidente e o pedetista Leonel Brizola como postulante a vice-presidente. (FS,13/01/98 Séc. XX)

Precedente
De lat. praecedens, -entis, part. pres. do v. praecedĕre, 'preceder'
Verbo correspondente no português: preceder

!
Ocorrências: 15
!
Dados:
!
1.

!

Prova-se também por que todas as que se deram naquele tempo foram contíguas umas
com outras, e os donatários éreos uns dos outros pela ordem que vimos nos capítulos
precedentes.(HB, Liv.2, Cap.13 - Séc.XVII).

2.

(…) como dissemos no capítulo precedente. (HB, Liv.2, Cap. 14 - Séc. XVII)

3.

(…) fizemos menção no capítulo undécimo do livro precedente (…) (HB, Liv.3, Cap. 11
- Séc. XVII)

4.

Informado el-rei d. Sebastião de todo o conteúdo no capítulo precedente, e receoso de se
os franceses situarem no rio da Paraíba (…) (HB, Liv.3, Cap. 23 - Séc. XVII)
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5.

Tomado o assento que fica dito no capítulo precedente se aprestaram, e saíram da Bahia
a primeiro do mês de março do ano de 1584 com uma armada de nove naus (…) (HB, Liv.
4, Cap. 4 - Séc. XVII)

6.

(…) como dissemos no capítulo vigésimo do livro precedente/, se vieram a meter com os
Potiguares (…) (HB, Liv.4, Cap. 7 - Séc. XVII)

7.

Alcançada a vitória, que temos dito no capítulo precedente, partiu-se o governador
Cristóvão de Barros para a Bahia (…) (HB, Liv.4, Cap. 21 - Séc. XVII)

8.

(…) o primeiro foi Francisco Barbosa da Silva, do qual dissemos no capítulo vigésimo
sexto do livro precedente, que veio desbaratado de outra entrada do sertão (…) (HB, Liv.
4, Cap. 21 - Séc. XVII)

9.

(…) frei Manuel da Piedade, mui perito na língua do Brasil, e respeitado dos índios
Potiguares, e Tabajaras, assim por seu pai João Tavares, como por seu irmão frei
Bernardino das Neves, dos quais temos tratado no livro precedente (…) (HB, Liv.5, Cap.
2 - Séc. XVII)

10. (…) e os holandeses não contentes com estarem senhores da cidade, se queriam
assenhorear do que havia fora, como vimos no precedente capítulo (…) (HB, Liv.5, Cap.
24 - Séc. XVII)
11. Providência divina foi ficarem na Bahia os dois galeões que dissemos no capítulo
precedente, (…) (HB, Liv.5, Cap. 46 - Séc. XVII)
12. Rios explicou que a principal queixa dos consumidores é quanto ao estabelecimento de
um precedente sobre o assunto. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

13. Da forma como está definido o limite, baseado em médias de 1990, ele é inócuo. É, de
todo modo, um precedente legal numa área delicada. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

14. A decisão de Mowlam de ir à prisão falar com terroristas foi criticada por líderes de
partidos unionistas (contrários aos republicanos), que vêem nisso um ''perigoso
precedente’' que pode fortalecer grupos extremistas. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

15. Houve falências, quedas da produção sem precedentes, um quase colapso do comércio
internacional. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

Presidente
De lat. praesidens, -entis, part. pres. do v. praesidere, ‘estar assentado adiante, administrar’
Verbo correspondente no português: presidir

!
Ocorrências:
!
Dados:
!

320
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1. Morto el-rei, os governadores que deixou nomeados foram o arcebispo de Lisboa,
Francisco de Sá, camareiro-mor de el-rei, d. João Tello, d. João Mascarenhas, e Diogo
Lopes de Souza, presidente do Conselho de Justiça (HB, Liv.3, Cap.26, - Séc. XVII)
2. O presidente dos religiosos respondeu ao embaixador que os meninos com o alvoroço da
sua vinda andavam todos espalhados (…) (HB, Liv.4, Cap.41, - Séc. XVII)
3.

(…) e quisera ir-se se o presidente o não detivera (…) (HB, Liv.4, Cap.41, - Séc. XVII)

4. (…) o presidente lhe disse que já eram vassalos de el-rei, e não podiam fazer guerra justa
sem ordem sua, (…) (HB, Liv.4, Cap.41, - Séc. XVII)
5. (…) e Pernambuco, não cessava de escrever ao presidente que vigiasse, porque se dizia
estar o gentio rebelado com a ida deste principal (…) (HB, Liv.4, Cap.41, - Séc. XVII)
6. (…) d. Rodrigo da Costa, filho de d. Julianes da Costa, governador que foi de Tangere,
presidente da Câmera de Lisboa, e do Conselho do Paço. (HB, Liv.5, Cap.34, - Séc.
XVII)
7. O presidente da Câmera da cidade de Lisboa deu da renda dela 100 mil cruzados. (HB,
Liv.5, Cap.35, - Séc. XVII)
8. O duque de vila Hermosa, presidente do Conselho de Portugal, d. Carlos de Borja, dois
mil e 400 cruzados, com que se pagaram 200 soldados. (HB, Liv.5, Cap.35, - Séc. XVII)
9. Major Anacleto relia - pela vigésima-terceira vez - um telegrama do Compadre Vieira,
Prefeito do Município, com transcrições de um outro telegrama, do Secretário do Interior,
por sua vez inspirado nas anotações que o Presidente do Estado fizera num anteprimeiro
telegrama, de um Ministro conterrâneo. (SN, Ap - Séc. XX)

!

10. Política sutilíssima, pois ele faz oposição à Presidência da Câmara no seu Município (n.°
1), ao mesmo tempo que apóia, devotamente, o Presidente do Estado.(SN, Mg. - Séc.
XX)

!
11. Olha o que o Presidente do Estado me mandou: que telegrama!(SN, Mg. - Séc. XX)
!

12. Poucas pessoas são criadas com a perspectiva real de se tornar presidente de seu país.
(FS,051/98 - Séc. XX)

!

13. Albert Arnold Gore Jr., 49, vai tentar materializar seu destino daqui a dois anos. Mas o
que parecia certo quando ele se reelegeu vice-presidente em 1996, agora se afigura muito
mais duvidoso, após o ''annus horribilis'' de 1997. (FS, 051/98)

!

14. O vice-presidente, que aparecia nas pesquisas de opinião pública como um político mais
honesto que o presidente para a maioria absoluta do eleitorado, agora consegue ficar
abaixo de Clinton nesse item. (FS,051/98 - Séc. XX)

!
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15. Gore aceitou e se tornou o vice-presidente mais ativo e influente da história. (FS,051/98 Séc. XX)

!

16. O vice-presidente associou seu nome a esses assuntos com a esperança de que eles o
ajudariam na conquista da Presidência. Mas os eleitores parecem discordar. (FS,051/98 Séc. XX)

!

17. O Congresso dos EUA vem recusando ao presidente Clinton até mesmo a autoridade
necessária para negociar esse tipo de acordo. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

18. Bush, 51, filho do 41º presidente do país, é o atual e muito popular governador do Texas
(sul) (FS,051/98 - Séc. XX)

!

19. Nenhum candidato de um partido fracionado se elege presidente dos EUA. (CELS) (FS,
051/98 - Séc. XX)

!

20. Segall e Gore haviam sido colegas na Universidade Harvard em 1968, quando o vicepresidente e Tipper já namoravam. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

21. A Comissão Eleitoral do Quênia declarou oficialmente ontem o presidente Daniel arap
Moi vencedor das eleições presidenciais realizadas na semana passada. (FS,051/98 - Séc.
XX)

!

22. Uma campanha a favor da segunda reeleição do presidente da Argentina, Carlos Menem,
está animando seus aliados, apesar do próprio Menem ter negado várias vezes sua
intenção de continuar no cargo após 1999, diz o jornal. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

23. O presidente Bill Clinton estuda propor uma série de programas sociais neste ano, como
maior assistência médica para idosos e o restabelecimento de assistência alimentar a
imigrantes ilegais, diz o jornal. (FS,051/98 - Séc. XX)

!

24. Presidente da Câmara, Michel Temer deve rejeitar o requerimento do deputado Arnaldo
Faria de Sá (PPB-SP) que pede nova votação da reforma da Previdenciária pela CCJ
(Comissão de Constituição e Justiça). (FS,061/98 - Séc. XX)

!

25. Até lá, o presidente faria campanha em cima da agenda de inaugurações de obras do
Planalto. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

26. (...) a Agência Nacional do Petróleo cumpriu o ritual formal das indicações: seu nome foi
encaminhado pelo presidente do PSDB, Teo Vilela. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

27. O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), elaborou uma pauta de projetos
pouco relevantes para quinta-feira.(FS,061/98 - Séc. XX)

!

28. ''Sou o presidente da Casa, e a minha presença revela a necessidade de mobilização dos
deputados'', disse Temer. (FS,061/98 - Séc. XX)
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!

29. O presidente nacional do PMDB, deputado Paes de Andrade (CE), reagiu ontem à
articulação da ala governista do partido para afastá-lo do cargo na convenção marcada
para o dia 25 deste mês. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

30. ''Enganam-se os que pretendem dar um golpe no PMDB, em benefício da reeleição do
presidente da República. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

31. O mandato do atual presidente do PMDB terminará no fim deste ano'', disse Paes. (FS,
061/98 - Séc. XX)

!

32. O presidente do PMDB já havia convocado uma convenção para o dia 25, com a intenção
de aprovar o lançamento de uma candidatura própria do partido à Presidência. (FS,061/98
- Séc. XX)

!

33. Os governistas pretenderiam, portanto, usar a convenção convocada pelo próprio
presidente para afastá-lo do cargo.

!

34. Mas Paes já está se articulando com alguns presidentes estaduais para adiar a convenção
para junho. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

35. A ala governista defende o apoio à reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso.
(FS,061/98 - Séc. XX)

!

36. Paes também lembrou que não participaram da reunião os presidentes dos principais
diretórios estaduais e ''os líderes maiores do PMDB, como a do ex-presidente José Sarney
, do senador Roberto Requião (PR) e do ex-presidente Itamar Franco (MG)’'. (FS,061/98
- Séc. XX)

!

37. Itamar enviou carta a Paes, ontem, para se solidarizar com o presidente do partido diante
da tentativa de afastá-lo do cargo. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

38. O vice-governador e presidente do conselho do Programa Estadual de Desestatização,
Geraldo Alckmin, espera que entrem para o Tesouro R$ 2,494 bilhões. (FS,061/98 - Séc.
XX)

!

39. Decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso, que será publicado hoje, reduz 12%
do limite orçamentário para custeio e investimentos, o que, em caso de queda da
arrecadação, pode representar um corte adicional de R$ 4 bilhões. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

40. O índice de ótimo/bom atribuído ao presidente Fernando Henrique Cardoso em São
Paulo é de 35%, e não 40%, como constava do texto. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

41. Argélia tem 35 mortes no fim-de-semana; 'Americano' é o novo presidente da Lituânia;
(FS,061/98 - Séc. XX)

!
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42. 'Americano' é o novo presidente da Lituânia Valdas Adamkus, 71, venceu o segundo
turno da eleição presidencial realizado anteontem na Lituânia. (FS,061/98 - Séc. XX)

!
43. Ex-presidente do Equador é condenado. (FS,061/98 - Séc. XX)
!

44. O ex-presidente do Equador Abdalá Bucaram foi condenado ontem a dois anos de prisão
por calúnia contra uma ex-deputada e contra um ex-candidato à Presidência do país.

!

45. O presidente Carlos Menem pela primeira vez cogitou a possibilidade de o seu filho,
''Carlito'' Menem, ter sido assassinado, em vez de simplesmente ter sido vítima de um
acidente aéreo, no dia 15 de março de 95. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

46. ''Eu, a princípio, pensei que era um acidente, mas Zulema (Zulema Yoma, sua ex-mulher e
mãe de ''Carlito''), com sua intuição de mãe, pensa o contrário, e eu a apóio na sua
investigação aprofundada'', afirmou o presidente argentino. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

47. No sábado, o presidente Ernesto Zedillo substituiu Emilio Chuayffet por Francisco
Labastida Uchoa na chefia do Ministério do Interior. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

48. Alberto Zacharias Toron, 38, professor de direito penal da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e ex-presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes (1996-97)
(FS,061/98 - Séc. XX)

!

49. Mauro Bueno, 42, presidente da Associação Intermunicipal de Pais e Alunos - ''A escola é
um ponto de distribuição, mas combater o usuário não resolve o problema.’'(FS,061/98 Séc. XX)

!

50. Tem o dedo do PFL, mais especificamente de seu presidente licenciado, Jorge
Bornhausen. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

51. Depois de ACM dizer que os congressistas haviam sido ''convocados pelo presidente', o
vice-líder Ronaldo Cezar Coelho saiu em defesa do governo, afirmando que a convocação
seria regimentalmente inevitável por causa da reedição de MPs. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

52. Presidente do Senado abre convocação com ataque a empresários. (FS,07/01/98 - Séc.
XX)

!

53. O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), abriu a convocação com
um discurso de reação às críticas publicadas na imprensa. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

54. ’'Infelizmente, fomos convocados pelo presidente, não temos férias e nem sequer somos
compreendidos'', disse. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

55. Preocupado com um eventual fracasso nas votações, o presidente Fernando Henrique
Cardoso telefonou para parlamentares, em um acompanhamento direto dos trabalhos.

!
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56. Atendendo a apelo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o relator da reforma
administrativa no Senado, Romero Jucá (PFL-RR), decidiu antecipar para hoje a entrega
do seu parecer à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

57. Ontem, o presidente telefonou para Jucá e fez apelo para que apressasse a entrega do
parecer. FHC telefonou ainda para o presidente em exercício da CCJ, Ramez Tebet
(PMDB-MS), pedindo empenho para que haja quórum. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

58. Para o Orçamento de 98, o Congresso sujeitado pela Presidência da República duplicou a
liberdade do presidente para manipular e deslocar verbas à vontade. (FS,07/01/98 - Séc.
XX)

!

59. Não deixe de pagar em dia os seus impostos, sem falar no que lhe é usurpado na fonte,
para manter cheios os cofres daquela liberdade conquistada pelo candidato-presidente
(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

60. O presidente nacional do PDT, Leonel Brizola, disse ontem que seu partido se considera
''livre de compromissos'' em relação à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à
Presidência da República. Segundo Brizola, o PDT já descartou sua participação na chapa
com o candidato a vice-presidente, o que selaria a aliança. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

61. O presidente nacional do PT, José Dirceu, minimizou ontem o ceticismo de Leonel
Brizola (PDT) sobre uma aliança entre os dois partidos na sucessão presidencial. ''PT e
PDT estão condenados à união em 98'', afirmou Dirceu. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

62. Em conversa com o presidente do PT no final do ano passado, Brizola exigiu também
uma resposta sobre sua proposta de candidatar-se a vice-presidente da República em
chapa que seria encabeçada por Luiz Inácio Lula da Silva. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

63. O PPS tem candidato próprio à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes, mas
Serra acha que isso não criaria dificuldades com o presidente Fernando Henrique
Cardoso. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

64. O lançamento informal da candidatura do ministro da Educação, o gaúcho Paulo Renato
Souza, que nunca venceu uma eleição, ao governo de São Paulo não agradou ao
presidente FHC nem a boa parcela dos tucanos. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

65. Na última segunda-feira, o presidente saiu com o ministro da Educação do jantar de
aniversário do líder do governo no Congresso, o senador tucano José Roberto Arruda
(DF). (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

66. O nome do ministro, na verdade, tem sido lançado informalmente por setores da cúpula do
PFL, mais precisamente a ala do vice-presidente Marco Maciel, do embaixador Jorge
Bornhausen e do presidente interino do partido, deputado José Jorge (PE). (FS,07/01/98 Séc. XX)

!

!202

67. Covas, aliado às esquerdas, também seria uma força poderosa _e crítica_ contra o
presidente e o PFL num segundo mandato. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
68. Presidente volta a falar na cor de sua pele (FS,07/01/98 - Séc. XX)
!

69. Na primeira atividade pública do ano, o presidente Fernando Henrique Cardoso
participou, anteontem à noite, de jantar em apoio à candidatura do líder governista no
Congresso, senador José Roberto Arruda (PSDB-DF), ao governo do Distrito Federal.
(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

70. Poucas horas antes da festa, Arruda havia estado no Palácio do Planalto para cobrar do
presidente uma demonstração pública de apoio a sua candidatura. (FS,07/01/98 - Séc.
XX)

!

71. No final de semana, circularam informações de que o presidente apoiava o ex-governador
Joaquim Roriz (PMDB) _inimigo político de Arruda_ ao governo do DF. Por isso, FHC
disse a Arruda que iria à festa para prestigiá-lo. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

72. Na festa, o presidente foi aplaudido, tirou fotografias com mulheres, crianças, líderes
comunitários e apertou mãos. ''Está tudo ótimo, não está faltando nada. Perfeito'', afirmou
FHC. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

73. 'Estou bronzeado'', disse o presidente, esfregando o dedo sobre a mão esquerda,
mostrando o tom dourado de sua pele, obtido em nove dias de praia na restinga da
Marambaia, no Rio. ''Graças à mistura de raças que há no Brasil.''(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

74. Decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso tirou R$ 2,146 bilhões do que havia
sido previsto em investimentos e determinou corte de R$ 911 milhões nas despesas de
custeio (pessoal e contratação de serviços de terceiros) das estatais do setor produtivo.
(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

75. No decreto assinado ontem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, o valor cai para
R$ 20,74 bilhões. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

76. A nova taxa deve elevar esse valor a pelo menos R$ 200 milhões, na avaliação de Jorge
Cunha Lima, presidente da diretoria executiva da Fundação Padre Anchieta, que
administra a Cultura. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

77. Ex-primeira-dama elogia presidente por ter admitido que filho deles pode ter sido vítima
de atentado. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

78. A aceitação pelo presidente Carlos Menem da tese defendida por Zulema Yoma (sua exmulher), de que o filho dos dois, ''Carlito'' Menem, poderia ter sido assassinado, está
provocando uma reaproximação do casal. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
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79. Zulema, que normalmente fazia severas críticas a Menem por causa da morte do filho,
afirmou até mesmo ser normal a cautela tomada pelo presidente até aqui. (FS,07/01/98 Séc. XX)

!

80. O presidente chamou até a Casa Rosada (sede do governo) representantes da empresa
Bell (fabricante do helicóptero no qual o seu filho viajava, acompanhado do piloto de
automobilismo Silvio Oltra, que também morreu) para pedir ajuda na investigação(...)
(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
81. Presidente impede que seus mascotes se agridam (...) (FS,07/01/98 - Séc. XX)
!

82. O gato Socks, 8, e o cachorro Buddy, 4 meses, mascotes do presidente Bill Clinton,
tiveram ontem seu primeiro desentendimento público na Casa Branca, sede do governo
dos EUA. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

83. O presidente conteve o cão e, com o auxílio de uma fotógrafa, tentou fazer com que ele e
Socks se sentassem em paz. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

84. Socks veio com o presidente para Washington há cinco anos, após ele se eleger
presidente. Buddy lhe foi dado de presente por um amigo em dezembro. (FS,07/01/98 Séc. XX)

!

85. Na véspera do Ano Novo, Michael Kennedy, sobrinho do 35º presidente do país, teve
morte similar em Aspen, Colorado (oeste). (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

86. O presidente Bill Clinton disse ontem que Bono "mereceu respeito pela sua participação
inteligente no processo político". (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

87. Na véspera do Ano Novo, Michael Kennedy, sobrinho do 35º presidente do país, teve
morte similar em Aspen, Colorado (oeste). (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

88. Depois do encontro em Jerusalém, Ross foi para Belém, na Cisjordânia, onde se
encontraria com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Iasser Arafat. (FS,
07/01/98 - Séc. XX)

!

89. A missão de Ross é preparar os encontros separados de Netanyahu e Arafat com o
presidente Bill Clinton, em Washington, nos dias 20 e 22 de janeiro, respectivamente.
(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

90. O embaixador americano em Argel foi chamado ontem pela chancelaria do país para dar
explicações sobre as declarações do presidente Bill Clinton. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

91. Gee considera remotas as chances de o governo do presidente Liamine Zeroual aceitar
algum tipo de interferência externa para que haja negociações. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
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92. Com indícios fortes de fraude pró-governo, o presidente viu as primeiras manifestações
de massa contra seu governo _iniciado em 1994, com a indicação pela junta golpista que
anulou as eleições de 1991-2 e pôs na ilegalidade os vencedores da FIS (Frente Islâmica
de Salvação). (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
93. Presidente iraniano grava mensagem ao 'povo americano'(FS,07/01/98 - Séc. XX)
!

94. O presidente do Irã, Mohammad Khatami, concedeu entrevista que vai ao ar hoje pela
rede paga de TV CNN. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

95. ’'O presidente deve estar consciente de que seu pronunciamento será acompanhado de
perto e que cada uma de suas palavras será escutada pelos revolucionários islâmicos'', diz
o diário. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

96. Paes de Andrade não pula o Carnaval como presidente do PMDB. Reunidos ontem, os
ministros do partido, os líderes no Congresso e Michel Temer decidiram eleger, até
fevereiro, Jader Barbalho ou Iris Resende o novo manda-chuva da legenda. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

97. Os caciques do PMDB decidiram ontem que o novo presidente do partido será também o
representante da legenda no comando de campanha de FHC. Seja ou não candidato a
governador, casos de Jader e Iris.

!

98. Anteontem, o presidente do Congresso, senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA),
havia rebatido as críticas que estão sendo feitas contra o Legislativo por causa das faltas
ao trabalho de deputados e senadores. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

99. O deputado Adroaldo Streck (PSDB-RS) disse que faltou à sessão de terça da convocação
extraordinária porque recebeu um telegrama do presidente da Câmara, Michel Temer,
avisando que a presença seria obrigatória só a partir de ontem. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

100.Fui orientado a estar nesta quinta-feira em Brasília'', disse Costa, que é presidente do
PMDB-MG. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

101.Hoje a MP vale por 30 dias, mas pode ser reeditada quantas vezes o presidente quiser. O
projeto do Senado prevê vigência por 90 dias, mas permite só uma reedição pelo
presidente, pelo mesmo período. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

102.O presidente da República pode reeditar uma MP enquanto não for votada, com
alterações, se quiser (...) (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

103.'Não existe a mínima possibilidade de apoio a Covas'', reagiu José Dirceu, presidente
nacional do PT. Dirceu argumentou que o PSDB não tem ''autoridade'' para capitanear
uma frente contra Paulo Maluf (PPB) depois que o presidente Fernando Henrique
Cardoso se aproximou do pepebista. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
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104.Antonio Palocci, presidente do PT paulista, também rechaçou a idéia de Serra. (FS,
08/01/98 - Séc. XX)

!

105.O virtual candidato do PDT ao governo paulista, Francisco Rossi, defendeu ontem o
lançamento da candidatura do presidente nacional da legenda, Leonel Brizola, à
Presidência da República. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

106.Segundo ele, a idéia de ter Brizola candidato a vice-presidente em uma chapa com o PT,
já descartada pelo ex-governador, ''nunca entusiasmou'' os dois partidos. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

107.O juiz substituto da 6ª Vara da Justiça Federal, Antônio Oswaldo Scarpa, 30, reavivou as
esperanças do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-92) de se lançar candidato
às eleições deste ano. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

108.Scarpa decidiu na última segunda-feira que Collor pode candidatar-se a cargo eletivo. O
juiz entendeu que o ex-presidente não teve seus direitos políticos cassados pelo Senado.
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

109.O juiz concordou com os argumentos do advogado João Costa Filho. Segundo Scarpa, a
decisão do Senado inabilitou o ex-presidente para o exercício de ''função pública'' e não
de cargo eletivo. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

110.Animado com a decisão, o ex-presidente, que mora em Miami (EUA), vem ao Brasil no
final deste mês. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

111.Lyra está entre os homens mais ricos do Nordeste e sempre funcionou como um dos
maiores financiadores de campanhas políticas, como a do ex-presidente Fernando Collor,
por exemplo. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

112.O ex-presidente Fernando Collor de Mello (PRN) anunciou ontem, em Miami, onde
mora, a sua candidatura à Presidência neste ano. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

113.Scarpa decidiu na última segunda-feira, em Brasília, que o ex-presidente pode
candidatar-se a qualquer cargo eletivo. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

114.O juiz concordou com os argumentos do advogado João Costa Filho. Segundo Scarpa, a
decisão do Senado inabilitou o ex-presidente para o exercício de ''função pública'' e não
de cargo eletivo. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

115.Folha - Como o sr. vê uma possível disputa hoje com o presidente Fernando Henrique
Cardoso, Lula (PT) e Ciro Gomes (PPS)? Será mais fácil ou mais difícil que em 1989?
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
116.Folha - E o presidente Fernando Henrique? (FS,08/01/98 - Séc. XX)
!
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117.Collor - Vamos falar do que interessa... O presidente Fernando Henrique estava se dando
ao luxo de escolher o adversário. (...) Agora está no ar uma situação peculiar: o único que
pode agravar a decisão da Justiça, que foi favorável à nossa candidatura, é o advogadogeral da União, que é escolhido pelo presidente da República. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

118.Não há distinção possível entre função pública e o exercício do cargo de presidente da
República. A diferença entre um faxineiro do Palácio do Planalto e o presidente da
República é que o segundo tem atribuições e poderes amplos, inerentes ao mais alto cargo
do funcionalismo público. Por isso mesmo a figura do crime de responsabilidade se volta
contra o presidente da República e mais uns poucos ocupantes de cargos públicos, como
ministros do Executivo e do Supremo Tribunal Federal (STF), por causa do poder que eles
têm. Como o Collor usava o cargo de presidente em benefício de interesses privados, em
geral escusos, talvez não tenha percebido que a Presidência da República é uma função
pública.''(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

119.O representante do povo exerce função de interesse público. Seria um escândalo
considerar que aquele que perdeu direitos políticos possa se eleger presidente. Nunca
ouvi falar de sentença igual.’'(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

120.Antônio Carlos Mendes, professor titular da USP e da PUC - ''O Senado extinguiu o
mandato do ex-presidente Collor e aplicou-lhe uma sanção: a inabilitação, por oito anos,
para exercício de função pública. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

121.O presidente da diretoria-executiva da Fundação Padre Anchieta, Jorge da Cunha Lima,
afirmou que, com a cobrança da taxa, o repasse feito pelo Estado será interrompido. (FS,
08/01/98 - Séc. XX)

!

122.O presidente disse que considera a cobrança "justa" e afirmou que a população, se
consultada, aprovaria a medida. Citou, como exemplo, 42 mil cartas enviadas com apoio à
programação da TV. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

123.O presidente do Incra e ministro interino da Agricultura, Milton Seligman, atribuiu as
dificuldades ao tamanho da operação. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

124.Segundo o presidente da Radiobrás, Maurílio Ferreira Lima, a transferência depende
apenas do cumprimento de procedimentos burocráticos previstos pela legislação. (FS,
08/01/98 - Séc. XX)

!

125.O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Antônio Pádua
Ribeiro, encaminhou ontem ao Palácio do Planalto projeto de lei que desburocratiza a
justiça nos tribunais superiores. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

126.O projeto deverá agora ser encaminhado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ao
Congresso para votação durante o período de convocação extraordinária. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!
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127.O presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu ontem adiar a viagem oficial que faria
a Israel e à Faixa de Gaza, no fim deste mês.(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
128.O adiamento foi anunciado pelo presidente da Câmara, Michel Temer.
!

129.O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu, no Palácio do Planalto, a nova
diretoria da Academia Brasileira de Letras.

!

130.No encontro, o presidente afirmou que o governo federal apóia a criação do Instituto
Internacional de Língua Portuguesa.

!

131.No encontro com FHC, os intelectuais elogiaram a atuação do Ministério da Educação, e
o presidente respondeu que ''é preciso mexer mais nas universidades’'.(FS,08/01/98 - Séc.
XX)

!

132.O presidente Fernando Henrique Cardoso enviou ontem mensagem ao Senado
confirmando as indicações do diretor-geral e dos quatro diretores da Agência Nacional de
Petróleo.(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

133.O anúncio foi feito oficialmente ontem pelo presidente Carlos Menem, sob a alegação de
que "os futuros oficiais da Marinha estarão mais próximos do local (o rio da Prata, em
Puerto Belgrano)" onde desempenharão suas atividades. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

134.Em nome dessa "pacificação", o presidente argentino já promoveu indultos de oficiais
vinculados ao regime militar. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

135.O presidente francês, Jacques Chirac, expressou uma ''profunda comoção'' por causa dos
massacres e ofereceu ajuda para a ex-colônia francesa. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

136.O presidente do Irã, Mohammad Khatami, fez ontem um pronunciamento ao ''grande
povo americano'' e propôs o aumento do diálogo entre os dois países fora da esfera
governamental, como nos campos acadêmico e cultural. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

137.O presidente, 54, fez elogios à ''civilização americana'', afirmando que os dois países
compartilham crenças históricas baseadas na religião e na liberdade. (FS,08/01/98 - Séc.
XX)

!

138.O presidente foi eleito em maio último com quase 70% dos votos. Acima dele,
entretanto, está o aiatolá Ali Khamenei, líder espiritual do Irã e detentor de poderes
absolutos, segundo as leis tradicionais do país. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

139.O presidente iraniano também fez críticas ao processo de paz no Oriente Médio e
condenou o apoio norte-americano ao regime ''racista e terrorista'' de Israel. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!
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140.África do Sul processa ex-presidente do apartheid das Agências Internacionais (...) (FS,
08/01/98 - Séc. XX)

!

141.A Justiça sul-africana resolveu processar o ex-presidente Pieter Botha por sua negativa
em depor à Comissão de Reconciliação e Verdade (...) (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

142.Seu sucessor foi F.W. de Klerk, que promoveu a volta à legalidade das organizações
negras e libertou o hoje presidente Nelson Mandela. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

143.O ex-presidente disse que não tem motivos para pedir desculpas, chamou a comissão de
"circo" e afirmou que o objetivo dela é promover uma "caça às bruxas" contra dirigentes
do apartheid. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

144.Mandela, por sua vez, disse que "ninguém está acima da lei, nem o ex-presidente da
antiga África do Sul governada pelos brancos". (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

145.O promotor que cuida do caso disse que, se for condenado, o ex-presidente pode ter sua
sentença suspensa desde que concorde em depor à comissão. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

146.O partido, ao qual pertencia o ex-presidente, porém, reclamou do tratamento
diferenciado dado pela comissão a negros e brancos, com desvantagem para os últimos.
(FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

147.Uma comissão formada pelo presidente Bill Clinton para recomendar políticas públicas
sobre clonagem sugeriu no ano passado que seja votada lei para proibi-la. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

148.O presidente vetou o uso de verbas públicas para conduzir experimentos de clonagem
humana e pediu ao setor privado que o imite. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

149.O presidente dos EUA, Bill Clinton, vai depor no próximo dia 17 no caso de assédio
sexual que a ex-funcionária pública Paula Jones está movendo contra ele. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

150.O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), recuou da decisão de instalar a
comissão especial da Previdência hoje também para evitar atritos com partidos de
oposição e para não parecer que o governo está atropelando o processo legislativo. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

151.O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso vai atuar diretamente no
convencimento dos parlamentares. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

152.A suspensão dos sorteios tinha sido pedida em ação popular do deputado estadual José
Carlos Tonin (PMDB), presidente de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na
Assembléia paulista que investiga irregularidades no repasse do dinheiro dos sorteios para
as entidades. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
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!

153.Carlos Augusto Meinberg, último presidente do Banespa (de 19 de janeiro a 29 de
dezembro de 1994) antes da intervenção, disse que não concorda com o artigo(...) (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

154.A suspensão dos sorteios tinha sido pedida em ação popular do deputado estadual José
Carlos Tonin (PMDB), presidente de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na
Assembléia paulista que investiga supostas irregularidades no repasse do dinheiro dos
sorteios para as entidades. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

155.’'Esse é o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Dessa forma, querem
cooptar o PMDB, ganhar a convenção, evitar candidaturas à Presidência da República.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

156.Na tribuna, Requião condenou ''a corrupção eleitoral capitaneada pelo governo do
presidente Fernando Henrique Cardoso''. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

157.Jorge da Cunha Lima, presidente da diretoria-executiva da Fundação Padre Anchieta,
gerenciadora da rádio e TV Cultura, afirmou ontem que "tudo é suscetível de
aperfeiçoamento"(...) (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

158.O juiz federal substituto da 7ª Vara, Cesar Antonio Ramos, cassou ontem a decisão
favorável obtida pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-92) para se
candidatar às eleições deste ano. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

159.O juiz cassou a decisão ao extinguir o processo. Segundo ele, o advogado do expresidente, João Costa Filho, já havia apresentado em dezembro outra ação com os
mesmos argumentos, que foi indeferida pelo juiz titular Novély Vilanova da Silva Reis.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

160.A posição do juiz titular da 7ª Vara difere da sustentada pelo juiz Antônio Oswaldo
Scarpa, para quem a decisão do Senado apenas inabilitou o ex-presidente para o exercício
de função pública não relacionada com mandato eletivo. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

161.’'Respeito a posição dos juristas. Mas, ao examinar o processo, convenci-me que o expresidente Collor não teve seus direitos políticos (vale dizer: direto de votar e de se
habilitar ao exercício de mandato eletivo) suspensos pelo Senado.''(FS,09/01/98 - Séc.
XX)

!

162.Até agora, só o PT apóia Lula. Hoje, em São Paulo, Lula e José Dirceu, presidente do
partido, vão tentar o aval do PC do B. Domingo, no Rio, conversam com Leonel Brizola
(PDT). (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

163.O PC do B sonhava em fincar estaca no palanque de alguém do PMDB antigovernista.
Com a cada vez mais provável adesão do PMDB ao presidente Fernando Henrique
Cardoso, o entendimento com o PT fica mais fácil. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
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!

164.O dirigente petista não acredita que Brizola exija a candidatura a vice-presidente na
chapa que seria liderada por Lula. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

165.Em 20 de outubro, após as denúncias, o Prona destituiu membros do diretório estadual
_inclusive Milton Melfi, presidente regional do partido em São Paulo, que comandou a
intermediação acompanhada e gravada pela reportagem. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

166.Justiça Federal decide extinguir processo movido por ex-presidente, que contesta a
sentença(...) (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

167.O juiz substituto da 7ª Vara da Justiça Federal de Brasília, Cesar Antonio Ramos, cassou
ontem a decisão favorável obtida na última segunda-feira pelo ex-presidente Fernando
Collor de Mello (1990-92) para se lançar candidato nas eleições deste ano. (FS,09/01/98 Séc. XX)
168.O juiz cassou a decisão ao extinguir o processo sem julgar o mérito da ação. Isso porque
o advogado do ex-presidente, João Costa Filho, já havia apresentado em dezembro outra
ação com o mesmo objetivo, que não foi aceita pelo juiz titular Novély da Silva Reis. (FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

169.A decisão favorável ao ex-presidente havia sido tomada pelo juiz substituto da 6ª Vara
Federal de Brasília (...) (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

170.Hoje, em São Paulo, Lula e José Dirceu, presidente do partido, vão tentar o aval do PC
do B. Domingo, no Rio, conversam com Leonel Brizola (PDT). (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

171.(160) O presidente Fernando Henrique Cardoso terá pelo menos 23 obras de grande
porte para inaugurar ou visitar durante o período de campanha eleitoral deste ano, de
acordo com o cronograma de trabalho do programa ''Brasil em Ação''. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)

!

172.Pela lei eleitoral, o presidente estará impedido de participar de inaugurações nos 90 dias
que antecedem a eleição, marcada para 4 de outubro. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

173.Em março, o presidente terá à disposição mais inaugurações. Estará concluída, segundo
o Ministério do Planejamento, a BR-174, rodovia de 970 quilômetros que liga Manaus
(AM) à Venezuela, cortando todo o Estado de Roraima. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

174.O presidente Fernando Henrique Cardoso começa sua rotina de viagens pelo Brasil no
dia 6 de fevereiro, em Sergipe. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

175.A principal "obra" do presidente Itamar Franco foi o Plano Real, que se tornou o grande
cabo eleitoral na eleição de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!
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176.''Esse é o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Dessa forma, querem
cooptar o PMDB, ganhar a convenção, evitar candidaturas à Presidência da República.
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

177.''O presidente não tomou conhecimento. Portanto, não fez qualquer avaliação. Quem
pode explicar se a conversa tem fundamento ou não é o Ministério da Saúde.’'(FS,
09/01/98 - Séc. XX)

!

178.As atrizes Fernanda Montenegro e Marília Pêra e o ator Sérgio Mamberti fizeram ontem
apelo ao presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) (FS,09/01/98 - Séc.
XX)

!

179.Um jornal de linha dura do Irã criticou o presidente Mohammad Khatami por ele ter
expressado anteontem arrependimento à TV CNN pela invasão e tomada de reféns na
embaixada americana em Teerã, em 1979. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

180.Já o jornal conservador ''Resalat'' reproduziu as declarações conciliatórias de Khatami e
disse que o presidente expôs ''os crimes e injustiças dos políticos dos EUA nos últimos 50
anos''. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

181.De acordo com o novo presidente da empresa, o objetivo do canal de TV em 98 é
enfatizar as chamadas ''hard news'', ou as notícias de maior impacto durante a semana.

!

182.O presidente Ernesto Zedillo já demitira, após os assassinatos, o ministro do Interior em
uma tentativa de descongelar o diálogo com a guerrilha. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

183.Elas já foram recebidas em encontros com o presidente Ezer Weizman e com o ministro
da Defesa. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

184.''É o tipo de ação que, como dissemos, não ajuda a colocar o processo (de paz) de novo
nos trilhos'', disse Ross, após encontro com o presidente da Autoridade Nacional
Palestina, Iasser Arafat, em Ramallah (cidade da Cisjordânia sob administração palestina).
(FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

185.Contrário à decisão do ministro, o líder do PFL na Câmara ligou para o presidente
Fernando Henrique Cardoso no Planalto. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

186.O presidente sorriu do outro lado da linha, e Inocêncio se sentiu estimulado a continuar:
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

187.E quando tudo dá certo, todos elogiam o presidente. Quando dá errado, a culpa foi do
Luiz Carlos Santos. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

188.Qualquer atraso no calendário previsto inviabilizará a votação da emenda na segunda
semana de fevereiro, como quer o presidente Fernando Henrique Cardoso. (FS,10/01/98 Séc. XX)

!212

!

189.O argumento já está sendo usado por deputados do PFL, dispostos a seguir a
recomendação do presidente de não alterar a emenda. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

190.Ao inaugurar a TV Câmara, no dia 20 deste mês, o presidente da Câmara, Michel Temer
(PMDB-SP), estará cumprindo a sua segunda promessa de campanha. (FS,10/01/98 - Séc.
XX)

!

191.O presidente informou sobre uma das estratégias da programação. (FS,10/01/98 - Séc.
XX)

!

192.O presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Sulivan Silvestre, anunciou ontem,
por meio de sua assessoria, a criação de um núcleo de apoio do órgão para atender
guaranis e caiuás no sul de Mato Grosso do Sul. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

193.“O presidente (da Funai) determinou rigor nas investigações", disse Souza. (FS,10/01/98
- Séc. XX)

!

194.Ao inaugurar a TV Câmara, no dia 20 deste mês, o presidente da Câmara, Michel Temer
(PMDB-SP), estará cumprindo a sua segunda promessa de campanha. (FS,10/01/98 - Séc.
XX)

!

195.Ele tem sofrido críticas pelo atrelamento ao Poder Executivo e não tem conseguido na
mídia nacional o mesmo espaço ocupado pelo presidente do Senado, Antonio Carlos
Magalhães (PFL-BA). (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

196.''Vamos mostrar ao presidente que esse programa precisa de mais dinheiro, é importante
para radicar o cidadão na faixa de fronteira'', afirmou Henry. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

197.Em 1993, quando Itamar Franco era presidente, o programa ficou sem dinheiro. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

198.O diretor de teatro Ulysses Cruz, o publicitário Washington Olivetto, o cineasta Augusto
Sevá, o escritor Fernando Bonassi e o presidente do conselho da Fundação Padre
Anchieta, Antônio Soares Amora, estão entre os testemunhos atualmente no ar. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

199.O porta-voz da Presidência da República, Sergio Amaral, disse ontem que o presidente
Fernando Henrique Cardoso ''não tem mais nada a acrescentar'' ao que foi dito pelo
ministro da Saúde, Carlos Albuquerque, em entrevista coletiva concedida ontem. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

200.Segundo o porta-voz, Carlos Albuquerque decidiu por vontade própria conceder
entrevista sobre o assunto, e não por orientação do presidente. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!
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201.O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), assumiu ontem a defesa
do governo e fez críticas ao senador Roberto Requião (PMDB-PR), que denunciou uso
político na liberação de dinheiro público pelo Ministério da Saúde. (FS,10/01/98 - Séc.
XX)

!

202.Quem deveria responder é o presidente da República'', afirmou Requião ao presidente do
PMDB, Paes de Andrade.

!

203.O juiz federal da 7ª Vara de Brasília, Novély Vilanova da Silva Reis, rejeitou oito ações
por enriquecimento ilícito contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-92) e
condenou a União a pagar a ele 80 salários mínimos. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

204.’Não está configurado o enriquecimento ilícito do ex-presidente da República'', afirma o
juiz no final das sentenças. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

205.O objetivo da procuradoria, ao propor as ações, era obter do ex-presidente a devolução
dos recursos obtidos (cerca de US 1 milhão) pelo seu ex-tesoureiro de campanha Paulo
César Farias junto a 12 empresas privadas. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

206.Lemos foi um dos representantes do partido na reunião que selou a aliança com o PT.
Lula e José Dirceu, presidente do PT, participaram do encontro de ontem, na sede do PC
do B, em São Paulo. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

207.’'Queremos definir tudo ainda em janeiro e vamos dizer a Brizola que a escolha do
candidato a vice-presidente da República só depende dele'', declarou Dirceu. (FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

208.O líder da Unita, Jonas Savimbi, enviou proposta de diálogo ao presidente de Angola,
José Eduardo dos Santos.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

209.O segundo dirigente há mais tempo no poder em todo o planeta, o presidente indonésio,
Suharto, 76, começa a enfrentar sérios desafios a sua permanência no governo, iniciada
em 1966.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

210.Participa do jogo político apenas a ''oposição tolerada'', e o presidente não costuma
admitir que seja questionada sua supremacia imperial.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

211.Os textos argumentavam que o presidente não reúne mais condições físicas e políticas
para governar num momento de crise aguda.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

212.O presidente ensaia uma ofensiva de imagem, para mostrar que mantém as rédeas do
poder.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

213.O presidente, conhecido por seu estilo autocrático, sempre evitou cultivar sucessores, o
que deixa ainda mais imprevisível o futuro de um país pressionado por dificuldades
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!

econômicas, tensões religiosas (entre a maioria muçulmana e a minoria cristã ou budista)
e separatismo (resistência em Timor Leste).(FS,10/01/98 - Séc. XX)

214.O próximo vice-presidente é visto como natural sucessor de Suharto, que cultiva uma
cortina de fumaça sobre sua futura escolha.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

215.Antes do furacão econômico, especulava-se que um dos seis filhos do presidente poderia
ser o próximo vice, forma de garantir a dinastia.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

216.A notícia surgiu dois dias depois de o presidente do Irã, Mohammad Khatami, dar
entrevista à rede de TV CNN em que propôs a aproximação entre os dois países, cujas
relações diplomáticas estão rompidas desde 1979, ano em que se iniciou a Revolução
Islâmica no país do Oriente Médio.

!

217.Outra reação às declarações do presidente iraniano são estudos para diminuir as
restrições de viagens de norte-americanos ao Irã, informou ontem a CNN.(FS,10/01/98 Séc. XX)

!

218.O jornal elogia em editorial a nomeação de dois novos membros do gabinete do
presidente mexicano, Ernesto Zedillo.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

219.Em pregação pela rádio, o aiatolá Mohammad Kashani criticou o uso pela imprensa
ocidental da entrevista que o presidente Mohammad Khatami deu à CNN.(FS,10/01/98 Séc. XX)

!

220.Oviedo, segundo determinação do tribunal, deve permanecer detido no mesmo local em
que atualmente cumpre pena de prisão disciplinar de 30 dias por haver criticado o
presidente Juan Carlos Wasmosy.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

221.O general foi protagonista em abril de 1996 de uma tentativa de golpe contra o
presidente Juan Carlos Wasmosy.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

222.O presidente acabou voltando atrás em sua decisão depois de pressões da opinião
pública.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

223.No dia 3 de outubro do ano passado, o presidente paraguaio, na condição de
comandante-em-chefe das Forças Armadas, decretou a prisão de Oviedo por 30 dias.(FS,
10/01/98 - Séc. XX)

!

224.Na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1985, contra o hoje presidente Fernando
Henrique Cardoso, Jânio Quadros usou quase todos os truques que aprendeu em sua vida
política. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

225.Cercaram-se nos anos 30 de violentíssimas tarifas e, por fim, já em plena crise, em 1933,
o presidente Roosevelt liquidaria a Conferência Econômica de Londres, a última grande
chance de cooperação entre as nações. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!215

!

226.A chuva obrigou o presidente Fernando Henrique Cardoso a cancelar um almoço ontem
em sua fazenda em Buritis (MG). (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

227.Perguntado ontem sobre as denúncias, o presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou:
"Perguntem ao ministro da Saúde. Eu não tenho nada com isso". (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

228.Todos os especialistas ouvidos pela Folha são unânimes em afirmar que o cuidado com a
alimentação deve ser a principal preocupação dos candidatos, já que não é toda vez que o
organismo está preparado para enfrentar uma buchada de bode, como fez o presidente
Fernando Henrique Cardoso na campanha eleitoral de 1993. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

229.Vieira, que era vice-presidente da Mesa da Assembléia em 1996 (atualmente ele é 1º
secretário), disse ter cumprido ''várias missões, inclusive ao exterior, sempre a serviço do
parlamento''. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

230.A roda de fogo das negociações se deu quando o presidente do partido, Tasso Jereissati, e
FFHH foram ao Planalto para se encontrar com Collor. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

231.O presidente propôs a aliança e ofereceu a Tasso o Ministério da Infra-Estrutura. (FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!
232.Ciro Gomes (40 anos, candidato a presidente da República) (FS,11/01/98 - Séc. XX)
!

233.Decolei porque ofereço uma alternativa de administração, ajudo a organizar o caos em
que está a crítica ao governo e colaboro para desmascarar o mito segundo o qual o
presidente Fernando Henrique Cardoso é o único fiador possível para a estabilidade da
moeda. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

234.Não acho certo apostar numa política excêntrica e suicida simplesmente porque se
vinculou o futuro da campanha do presidente pela reeleição a um fetiche cambial. (FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!

235.Megawati Sukarnoputri admitiu que pode concorrer à sucessão do presidente Suharto em
março.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

236.O presidente do Centro Nacional sobre Vício e Abuso das Drogas, Joseph Califano,
propõe a instauração de uma distinção entre os "criminosos incorrigíveis" e aqueles que
poderiam ser reabilitados para convívio em sociedade.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

237.Outro revés para o governo do presidente Ernesto Samper foi a libertação, em junho, de
70 militares sequestrados pelas Farc.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!
238.Eleito em 1994, o presidente deve deixar o poder neste ano.(FS,11/01/98 - Séc. XX)
!
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239.Em um movimento condenado pelas Nações Unidas e por organizações de defesa dos
direitos humanos, o governo do então presidente César Gaviria aprovou no ano de 1994 a
criação das Convivir _Cooperativas de Vigilância e Segurança Privada.(FS,11/01/98 - Séc.
XX)

!

240.O presidente Ernesto Samper afirma que seu avião foi alvo de um atentado fracassado
quando ia pousar perto de Barranquilla.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

241.Não surpreende que o que vende não seja a íntegra do último discurso do presidente
Jiang Zemin, mas entrevistas com celebridades, histórias de crimes horripilantes, moda,
informações da Bolsa de Valores e dicas sobre negócios.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

242.Nos primeiros oito dias de 1998, por exemplo, o presidente Jiang Zemin ocupou as fotos
ou os artigos principais da primeira página.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

243.(...)Mais especificamente depois que o PMDB definir se fecha ou não com a reeleição do
presidente. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

244.Ricardo Izar quer o cargo de Odelmo Leão (MG), mas leva desvantagem: é paulista como
Maluf, presidente da sigla. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

245.O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Henrique Alves (PMDBRN), foi falar com Stephanes (Previdência). (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

246.'O atraso será de apenas uma semana'', afirmou o líder do PSDB na Câmara, Aécio Neves
(MG), após conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no sábado. (FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

247."É importante que se reúna logo com o presidente, antes de as pessoas começarem a dar
declarações contra a reforma e a articular emendas. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

248.O presidente nacional do PT, José Dirceu, disse ontem que entrará com ação no STF
(Supremo Tribunal Federal) contra os ministros da Saúde, Carlos Albuquerque, e de
Assuntos Políticos, Luiz Carlos Santos. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

249.O presidente do PT disse que alegará crime de responsabilidade, previsto na lei 1079/50,
cuja pena pode chegar à suspensão dos direitos políticos e à perda do cargo. (FS,12/01/98
- Séc. XX)

!

250.O presidente da Telma, Jorge Cateb, e a Promon Eletrônica, uma das empresas que
foram contratadas para dar os cursos, confirmaram que "alguns'' deles não foram
realizados, apesar de terem sido pagos há um ano.

!

251.O autor do dossiê é o diretor administrativo da Telma, Cândido Lima, que também é vicepresidente do Diretório Regional do PSDB no Maranhão. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
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252.O principal alvo das denúncias internas da Telma (Telecomunicações do Maranhão), o
presidente da empresa, Jorge Cateb, viajou para a Suécia, em novembro passado, a
convite da Ericsson _uma das principais fornecedoras de equipamentos da estatal. (FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

253.Questionado pela reportagem, o presidente da Telma disse que não sabia quais despesas
a Ericsson havia pago. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

254.“A Ericsson pagou as passagens e mais nada. Mas é bom você não falar nisso'', disse o
presidente da Telma. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

255.Cateb foi indicado para a presidência da Telma em 1989 pelo ex-senador João Castelo,
um dos principais articuladores da campanha eleitoral do ex-presidente Fernando Collor
de Mello à Presidência da República, em 1989. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

256.Atualmente, o presidente da Telma é um dos principais aliados de Roseana Sarney. (FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

257.O presidente da Telma, Jorge Cateb, afirmou estar sendo vítima de uma ''molecagem''.
(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
258.O que houve foi mau juízo'', afirmou o presidente da Telma. (FS,12/01/98 - Séc. XX)
!

259.A Beter tentou imputar a Dantas, que foi vice-presidente da construtora, o crime de
difamação, por ter supostamente tornado público que a doação foi feita sem prévia
autorização do Conselho de Administração da empresa e sem contabilização transparente.
(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

260.Lancellotti é vice-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo). (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

261.O presidente da Telma, Jorge Cateb, afirmou estar sendo vítima de uma ''molecagem''.
(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

262.De volta a Brasília após 45 dias em São Paulo, onde esteve internado por causa de uma
infecção pulmonar, Motta reuniu-se durante oito horas com o presidente Fernando
Henrique Cardoso, no Palácio da Alvorada. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

263.Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do PT, José Dirceu, convidaram o governador de
Pernambuco, Miguel Arraes (PSB), para um encontro em Brasília na próxima sexta-feira.
(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

264.Megawati Sukarnoputri, 52, principal líder da oposição indonésia, quer encerrar 32 anos
de poder do presidente Suharto.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!
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265.Ela pediu a renúncia de Suharto, o presidente de 76 anos, e manifestou sua intenção de
ser a próxima líder do país, que tem a maioria da população muçulmana.(FS,12/01/98 Séc. XX)

!

266.Com o governo de Suharto desgastado pelo autoritarismo e pela corrupção, ela emerge
como a principal opositora com liderança suficiente para comandar o país caso o
presidente caia.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

267.Enwright era casado com uma sobrinha de Gerry Adams, o presidente do Sinn Fein,
principal partido republicano e braço político do IRA (Exército Republicano Irlandês).(FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

268.O presidente cubano, Fidel Castro, se recusou ontem, durante eleição legislativa em seu
país, a dizer se acredita ou não em Deus.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

269.O presidente dos EUA, Bill Clinton, quer proibir no seu país as pesquisas destinadas à
clonagem humana durante um período de cinco anos.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

270.Paula Jones, que acusa o presidente dos EUA, Bill Clinton, de assédio sexual, aumentou
para de US$ 700 mil para US$ 2 milhões seu pedido de indenização na Justiça.(FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!

271.A revista afirma que o presidente iraquiano, Saddam Hussein, comprou um iate de luxo
na Finlândia.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

272.O presidente não quer indicar figurões para não ter problemas na hora de demiti-los ao
formar o novo governo. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

273.’'É ano reeleitoral e o presidente precisará do entusiasmo de todos'', dizem. (FS,13/01/98
- Séc. XX)

!

274.(…)Hoje, qualquer nome associado ao presidente tem destino certo no PSDB paulista: a
frigideira. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

275.O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), disse ontem que vai
encaminhar ofício aos ministros Carlos Albuquerque (Saúde) e Luiz Carlos Santos
(Assuntos Políticos) (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

276.Roberto Requião anunciou ontem que vai apresentar ao STF (Supremo Tribunal Federal),
junto com o PT, uma ação por crime de responsabilidade contra o presidente Fernando
Henrique Cardoso e os ministros Albuquerque e Santos. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

277.Governo se dá por vitorioso se aprovar reforma em comissão Presidente se reunirá com
líderes para traçar nova estratégia da Sucursal de Brasília (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
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278.O presidente Fernando Henrique Cardoso vai reunir os líderes governistas da Câmara
para redefinir o calendário de votação da emenda da reforma da Previdência. (FS,13/01/98
- Séc. XX)

!

279.Ou seja, aquelas que há três anos o presidente e os governistas mantêm em banho-maria.
(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

280.O presidente do PSDB em São Paulo, Mendes Thame, diz que isso não é necessário. (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

281.Sobre as recentes reuniões de Maluf com o presidente Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), Aníbal diz que a questão é outra. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

282.O principal alvo das denúncias é o presidente da Telma, Jorge Cateb, afilhado político da
governadora Roseana Sarney (PFL). (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

283.A possibilidade de Sérgio Motta ser o coordenador da campanha do presidente Fernando
Henrique Cardoso desagrada ao presidente interino do PFL, deputado José Jorge (PE).
(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

284.''Ele deveria participar da coordenação como representante do PSDB e não do
presidente'', afirmou José Jorge.(…) (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
285.Como presidente, Motta coordenaria a campanha de FHC. (FS,13/01/98 - Séc. XX)
!

286.O PT e o PDT devem formalizar na próxima sexta-feira chapa conjunta para disputar a
Presidência da República, com o petista Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a
presidente e o pedetista Leonel Brizola como postulante a vice-presidente.

!

287.O encontro de Lula, Brizola, José Dirceu (presidente nacional do PT) e representantes de
outros partidos de esquerda está marcado para o apartamento do presidente nacional do
PDT, em Copacabana, às 17h. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

288.O anúncio feito ontem encerrou um período de tensão, em que Brizola chegou a declarar
que não tinha compromissos com a candidatura Lula e que o PDT não se interessava mais
pela vaga de candidato a vice-presidente. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

289.A Folha apurou que dirigentes do PDT discutem a possibilidade de, no caso de Brizola
não querer ser candidato a vice-presidente, indicar para a vaga a senadora Emília
Fernandes (PDT-RS), que é pré-candidata a governadora do Rio Grande do Sul. (FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

290.O presidente do Senado, Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), defendeu ontem que o
direito de exploração comercial de obra intelectual seja do autor da obra e não do
contratante ou do empregador. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
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291.Segundo o presidente do Senado, o projeto de lei será votado em regime de urgência.
(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

292.No caso da distribuidora, o presidente do BB, Paulo Cesar Ximenes, acha que o
candidato natural a controlador deve ser um estrangeiro. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

293.A decisão caberá ao presidente do TJ, desembargador Dirceu de Mello. (FS,13/01/98 Séc. XX)

!

294.Jorge da Cunha Lima, presidente da diretoria-executiva da Fundação Padre Anchieta,
que gerencia a Cultura, afirma que a taxa traria independência política à emissora em
relação ao Executivo. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

295.O presidente da Associação Paulista do Ministério Público, Washington Barra, evita
criticar Marrey, mas diz: ''Isso é devido há mais de dois anos e só está sendo pago agora''.
(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
296.Ex-presidente quer provar lucro em 94 da Reportagem Local (FS,13/01/98 - Séc. XX)
!

297.Carlos Augusto Meinberg, último presidente do Banespa antes da intervenção do Banco
Central em 31 de dezembro de 94, disse que vai à Justiça em ''dez dias'' para provar que a
instituição teve lucro e não prejuízo no balanço de 1993. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

298.Segundo a Embaixada do Canadá, todos os compromissos do grupo estão mantidos,
incluindo encontros com o presidente Fernando Henrique Cardoso, ministros,
parlamentares e empresários interessados em negócios no país. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

299.O presidente(da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), 57, deve assumir a Presidência da
República por quatro dias no fim do mês.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
300.Vice-presidente apóia Oviedo. (FS,13/01/98 - Séc. XX)
!

301.O presidente Bill Clinton respondeu que espera uma resposta "forte" do Conselho de
Segurança da ONU se a ameaça se concretizar.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

302.É provável que, desta vez, o presidente Clinton (que foi mal avaliado pelo público em
novembro) deseje uma reação mais dura para se ressarcir da aparente derrota anterior.(FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

303.Os dois principais líderes islâmicos da Indonésia se pronunciaram ontem a favor de que o
presidente Suharto, que comanda o país com rigidez desde 1965, deixe o cargo ao final
de seu mandato, em março.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

304.“O presidente não quer compromisso com o FMI porque isto desmantelaria seu império
econômico", criticou.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
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305.Sua libertação é parte da estratégia do governo laico do presidente Liamine Zeroual de
tentar uma aproximação com os extremistas islâmicos e colocar fim à violência que já
matou mais de 65 mil pessoas desde 1992.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

306.Mas seus planos foram condenados pelo presidente Bill Clinton, e amplos setores
pediram a proibição da clonagem humana.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

307.Mas sir Colin Campbell, presidente do Conselho de Assessoria em Genética, disse:
''Queremos apresentar ao público a verdade com relação aos possíveis benefícios das
diferentes formas de clonagem e seus potenciais perigos.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

308.Seu presidente, Israel Miller, disse que o acordo é "um desenvolvimento muito positivo”.
Mas o presidente da Associação para Informação e Conselho às Vítimas do Nazismo
(sediada em Colônia), Lothar Evers, criticou o novo acordo. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

309.O governo do presidente Ernesto Zedillo é acusado de haver ordenado o massacre.(FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

310.Semana passada, o presidente do Irã, Mohammad Khatami, fez um pronunciamento ao
povo dos EUA pela CNN.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

311.Os manifestantes interromperam as palavras de ordem, que acusavam o presidente
Ernesto Zedillo de assassino (…) (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

312.Oviedo obtém apoio de vice do presidente paraguaio das agências internacionais(FS,
13/01/98 - Séc. XX)

!

313.O vice-presidente do Paraguai, Angel Roberto Seifart, anunciou seu apoio ao general da
reserva Lino César Oviedo, candidato presidencial e adversário político do presidente
Juan Carlos Wasmosy.(FS, 131/98)

!

314.Em dezembro, Oviedo foi detido por haver feito críticas ao presidente paraguaio, a quem
chamou de corrupto e incompetente.(FS, 131/98)

!

315.Em dezembro, Oviedo foi detido por haver feito críticas ao presidente paraguaio, a quem
chamou de corrupto e incompetente.(FS, 131/98)

!

-Corpus controle
Reservas: 326.1040. # Onde Ficar - Em Cancún: Hotel Presidente (quilômetro 7 da
Kukulcan), diárias em torno de US$ 150. Categoria luxo (Serviços - Séc. XX)

!

Pretendente
De lat. praetendens, -entis, part. pres. do v. praetendĕre ‘estender diante, pretextar'
Verbo correspondente no português: pretender

!

Ocorrências:
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!
Dados:
!

1. (…) e fez o senhor d. Antônio, pretendente do reino, no ano do Senhor de 1580 (HB, Liv.
3, Cap.1 - Séc. XVII)

!

2. Mesmo assim, sou capaz de jurar que Maria Irma já recusou mais de um pretendente. E
quase chego a sentir pena por esses infelizes.(SN, Mg. - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

O médico procurou ver se o doutor pretendente estaria nas graças da moça. (Machado de
Assis; Ressurreição - Séc. XIX)

!
!

Protestante
De protesta(r)+nte

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!
7.
!
8.

10

Um carro-bomba com 230 kg de explosivos foi desarmado pela polícia em Banbridge,
cidade protestante ao sul de Belfast (Irlanda do Norte)(FS,08/01/98 - Séc. XX)
Terroristas presos ligados a grupos paramilitares protestantes estariam incitando ataques
a católicos que resultaram em duas mortes nos últimos 15 dias. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Do outro, temidos terroristas dos principais grupos extremistas protestantes e católicos.
(FS,10/01/98 - Séc. XX)
No entanto, o PUP (Partido Progressista Unionista), braço político da facção protestante
UVF (Força Voluntária do Ulster), só vai decidir amanhã em reunião interna se volta às
negociações no castelo de Stormont.(FS,10/01/98 - Séc. XX)
A prisão de Maze (perto de Belfast) abriga cerca de 500 homens condenados por
terrorismo, a maioria ligados a facções extremistas católicas e protestantes da Irlanda do
Norte (…). (FS,10/01/98 - Séc. XX)
Depois que o líder terrorista protestante Billy Wright foi morto na prisão, há duas
semanas, dois católicos foram mortos em retaliação (.) …(FS,10/01/98 - Séc. XX)
Protestantes assassinam parente de Gerry Adams de Londres(FS,12/01/98 - Séc. XX)
O grupo extremista protestante LVF assumiu ontem a responsabilidade pela morte de
Terry Enwright (…) (FS,12/01/98 - Séc. XX)
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!

9.

!

Os unionistas, protestantes, querem manter os vínculos com o Reino Unido.(FS,12/01/98
- Séc. XX)

10. Os extremistas protestantes assumiram outras duas mortes desde o dia 27 passado,
quando seu líder foi assassinado.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

Purgante
De lat. purgans, -antis, part. pres. do v. purgare, 'purgar'
Verbo correspondente no português: purgar

!
Ocorrências:
!
Dados:
!
1.

E, depois da missa, derramava-se pelas duas ruas a balbúrdia sarapintada das comadres,
com o cortejo dos homens: olhando muito para as pontas das botinas, assim joão-gouveiasapato-sem-meia, ou de meias e chinelos - mas só os que estavam de purgante. (SN, Cf. Séc. XX )

!
-Corpus controle:
!

É neste momento que a fidalga d' Arronches reconhecendo o dedo de Deus nas consequências
nefandas do seu crime, avança em grandes gestos de Lucrécia pela cena, e leonina de
remorsos, deita aos gorgomilos a pílula purgante, arrancada aos galfarros do prior. (Fialho de
Almeida; Gatos - Séc. XIX)

!

Relevante
De relevar(r)+nte

!
Ocorrências: 7
!
Dados:
!
1.

!

(…) vindos de Portugal (…), de grandes cabedaes, e conhecida nobreza, que em todos os
tempos occuparão os primeiros lugares da República, e fóra da Patria tiverão relevantes
empregos. (CE, Liv.1,101 - Séc. XVIII)

2. (…) em o nome se distinguem Minerva, e Pallas , fazendo em todas as partes em que
concorrerão, e em todos os tempos, de ambas as faculdades relevantes provas,(…) (CE,
Liv.2,114 - Séc. XVIII)

!

3. Escolhida por tantas , e tão relevantes qualidades a Bahia para Cabeça do Brasil, mandou
EIRey D.João III. por primeiro Governador della, e Capitão Geral de todo o Estado a
Thomé de Sousa (…) (CE, Liv.3,1 - Séc. XVIII)

!
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4. (…) bastara a recompensarlhe as despezas da viagem, a não ser o fim della ordenado a
mais relevantes interesses, e emprezas. (CE, Liv.3,16 - Séc. XVIII)

!

5. Convocação começa hoje com pauta pouco relevante da Sucursal de Brasília. (FS,061/98
- Séc. XX)

!

6.

!

7.

!

O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), elaborou uma pauta de projetos
pouco relevantes para quinta-feira. (FS,061/98 - Séc. XX)
É relevante o governo convidar um militante de direitos humanos (…) ( Laboratório
Brasil - Séc. XX)

Remanescente
De remanesce(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!

(1) (…) João Mangolô velho-de-guerra, voluntário do mato nos tempos do Paraguai,
remanescente do "ano da fumaça”, (…) (SN, Sm. - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!
O remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos. (Lei n. 10.406 - Séc. XX)
!
Renitente
De lat. renitens, -entis, part. pres. do v. renitĕre, ‘resistir, opor-se'
Verbo correspondente no português: renitir

!

Ocorrências: 1
Dados:

!

1. Se não tivesse havido a renitente oposição de Covas, é possível que FFHH tivesse
collorido, mas, se o general francês Grouchy tivesse chegado antes do marechal Blucher
ao campo de batalha de Waterloo, Napoleão teria encestado o duque de Wellington. (FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!
Pois até nisso o renitente posou de bicho imprestável. (Dantas, F. J. C.; Cartilha do Silêncio)
!
Representante
De lat. repraesentans, -antis, part. pres. do v. repraesentare, ‘apresentar, estar presente’
Verbo correspondente no português: representar (Obs.: mudança de sentido)
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!
Ocorrências: 28
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

!

9.

Tudo, hoje, é da minha conta, porque eu estou aqui é com autoridade, estou
representante() de seu Major!... (SN, Bp - Séc. XX)
Ele nasceu e cresceu em Washington. Seu pai, Albert Gore, foi um dos mais importantes
senadores das décadas de 50 e 60, como representante do Tennessee. (FS,051/98 - Séc.
XX)
Gephardt é o líder do Partido Democrata na Câmara e o mais ativo representante dos
princípios formadores do partido, à esquerda do que Clinton e Gore representam. (FS,
051/98 - Séc. XX)
Representante dos moradores do bairro de Pedregal, que sofria com a falta de água, o
vereador Aureliano de Castro (PFL) pediu explicações ao representante da companhia de
abastecimento. (FS,061/98 - Séc. XX)
Citou, como possíveis representantes do PSB na corrida ao Palácio dos Bandeirantes, os
deputados federais José Aristodemo Pinotti e Almino Affonso, além do deputado estadual
Pedro Dallari, talvez o político mais ligado a ela. (FS,061/98 - Séc. XX)
A prefeitura retirou do secretário do Governo, Edevaldo Alves da Silva, maior
representante de Maluf e o mais poderoso da administração, as suas principais
atribuições políticas. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
O presidente chamou até a Casa Rosada (sede do governo) representantes da empresa
Bell (FS,07/01/98 - Séc. XX)
Representantes dos 15 países da União Européia (UE) se reunirão a partir de amanhã,
em Bruxelas, para elaborar propostas de ajuda à população argelina. (FS,07/01/98 - Séc.
XX)
Os caciques do PMDB decidiram ontem que o novo presidente do partido será também o
representante da legenda no comando de campanha de FHC. (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!
10. O representante do povo exerce função de interesse público.(FS,08/01/98 - Séc. XX)
!

11. Na reunião, decidiu-se que os recursos poderão ser liberados apenas com a assinatura do
contrato pelos representantes da cooperativa (a cédula-mãe). (FS,08/01/98 - Séc. XX)

!

12. Ainda sem data marcada, a visita da delegação, composta por representantes de Reino
Unido, Luxemburgo e Áustria, sofre restrições do governo argelino. (FS,09/01/98 - Séc.
XX)
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!

13. Uma representante do grupo Fração Radical Feminista negou a autoria de um manifesto
atribuído ao grupo enviado para a imprensa ontem. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

14. Os representantes ''definiram ações comuns destinadas a melhorar o controle de
imigrantes nas fronteiras e intensificar as investigações sobre o crime organizado'', disse o
Ministério do Interior italiano. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

15. Apesar de ganhar força o debate sobre a retirada militar do Líbano, os principais
representantes políticos de Israel defendem a presença do Exército como garantia de
segurança ao norte do país. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

16. Representantes palestinos e israelenses iriam se encontrar ainda ontem na casa do
embaixador dos EUA em Israel para negociar. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

17. Lemos foi um dos representantes do partido na reunião que selou a aliança com o PT.
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

18. O ministro do Interior espanhol, Jaime Mayor Oreja, principal responsável pela repressão
ao terrorismo, é basco e filiado ao Partido Popular, cujos representantes têm sido os
alvos preferenciais do ETA.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

19. A advogada Liliana Magrini, representante de Bonaparte e Lois, disse que a ação será
apresentada assim que o decreto presidencial seja publicado.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

20. Dezenas de pessoas saíram às ruas em Zarauz e chamaram de "assassino" um
representante do Herri Batasuna, braço político do ETA, que se reuniu com o prefeito da
cidade.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

21.

!

"Não temos problema nenhum com as guerrilhas da Colômbia", afirmou um
representante do Centro de Comunicação Social do Exército, órgão de assessoria de
imprensa do Ministério do Exército brasileiro.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

22. Quanto ao pedido de abertura de ''arquivos secretos'' das Forças Armadas, tanto Gregori
quanto o representante dos militares na comissão, general Oswaldo Pereira Gomes, não
acreditam na existência deles. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

23. 'Nada pode nos deter, nem mesmo a morte'', disse Castro à imprensa, conclamando os
eleitores cubanos a participar da escolha de 601 membros da Assembléia Nacional e de
1.192 representantes de 14 assembléias provinciais.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

24. A ministra do Trabalho, Martine Aubry, deve receber representantes de desempregados
hoje para discutir a situação.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

25. ''Ele deveria participar da coordenação como representante do PSDB e não do
presidente'', afirmou José Jorge.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
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!

26. O encontro de Lula, Brizola, José Dirceu (presidente nacional do PT) e representantes
de outros partidos de esquerda está marcado para o apartamento do presidente nacional do
PDT, em Copacabana, às 17h. (FS,13/01/98 - Séc. XX)

!

27. Foi a primeira vez que os cinco representantes do partido Guesher se posicionaram
contra o governo.(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle
!

Veio ontem ao nosso escritório uma grande comissão representante das lojas maçônicas
desta capital fazer declaração de solene protesto contra o ato do Exm. Sr. Bispo Diocesano
(…) (Hortência brilha no atual - Séc. XX)

!

Restante
De lat. restans, -antis, part. pres. do v. restare 'parar'
Verbo correspondente no português: restar

!
Ocorrências: 17
!
Dados:
!

1. Eram tantas, e tais as feridas, mormente de pelouros, que os franceses, que com os negros
estavam na cerca, tiravam, que todo o restante do dia se gastou na cura dos feridos (HB,
Liv.4, Cap.15, - Séc. XVII)
2. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume; e fugiram os reis de Sodoma e de
Gomorra, e caíram ali; e os restantes fugiram para o monte. (BS, Gn.15,10 - Séc. XIX)

!

3. (…) e pôs três dias de caminho entre si e Jacó; e Jacó apascentava o restante dos
rebanhos de Labão. (BS, Gn.31,35-36 - Séc. XIX)

!

4. E tornou a meter a mão no seio; depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o
restante da sua carne. (BS, Ex.4,7 - Séc. XIX)

!

5. Seis dos seus nomes numa pedra, e os seis nomes restantes na outra pedra, segundo a
ordem do seu nascimento. (BS, Ex.28,10 - Séc. XIX)

!

6. Depois tomarás do sangue do novilho, e com o dedo o porás sobre as pontas do altar, e
todo o sangue restante derramarás à base do altar. (BS, Ex.29,12 - Séc. XIX)

!

7. E Arão e seus filhos comerão o restante dela; comê-lo-ão sem fermento em lugar santo;
no átrio da tenda da revelação o comerão. (BS, Lv.6,16 - Séc. XIX)

!

8. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha
direita daquele que se há de purificar(…); (BS, Lv.14,17 - Séc. XIX)
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!

9. (…) e o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há
de purificar; assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. (BS, Lv.14,18 Séc. XIX)

!

10. (…) e o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de
purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. (BS, Lv.14,29 - Séc. XIX)

!

11. Tonto, que, quando ele adormeceu, com seu jeito de dormir profundo, parecendo muito
um morto, Maria Rita ainda ficou longo tempo curvada sobre as formas tranqüilas e o
rosto de garoto cansado, envolvendo-o num olhar de restante ternura. (SN, Ap - Séc. XX)

!

12. Para isso foi a convocação, e o restante dos 36 temas não serve para mais do que
disfarçar o propósito real. Tal como foi feito na convocação de 97. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

13. Dos R$ 37 bilhões restantes, o governo faz uma programação orçamentária 12% inferior,
o que reduz a capacidade do conjunto dos ministérios de planejar gastos até o limite de R$
33 bilhões. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

14. O governo entra com 70% do valor do projeto e o restante é custeado pelas prefeituras.
(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

15. Com isso definido, ainda falta o governo estadual acertar com o Ministério da Fazenda
como será feito o pagamento dos R$ 8 bilhões restantes para o refinanciamento da dívida
por 30 anos. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

16. Os 4% restantes ficam a cargo de outras nove companhias menores. (FS,11/01/98 - Séc.
XX)

!

17. No orçamento deste ano mal foram destinadas verbas para o pagamento do restante das
indenizações, e nada foi previsto para a busca de ossadas. (FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

Rodante
De lat. rotans, -antis, part. pres. do v. rotare 'rodar'
Verbo correspondente no português: rodar

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

Que manuel-não-enxerga, Francolim! - e o Major Saulo parou, pensando, com um dedo,
enérgico, rodante dentro do nariz; mas, sem mais, se iluminou:(...) (SN, Bp - Séc. XX)
Obs.: mecanismo de tirar água de cisternas; automóvel ( informal)

!

Secante
De lat. siccans, -antis, part. pres. do v. siccare, ‘secar, tornar seco'
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Verbo correspondente no português: secar

!
Orrências: 1
!
Dados:
!
1.

E quando Turíbio Todo riscou um arco, do Aruá ao Cedro, Cassiano Gomes vinha
precisamente em reta acelerada, e tocou-lhe, amanhã e ontem, a trajetória, em tangente
atrasada e em secante adiantada demais. (SN, Du - Séc. XX)

!
- Corpus controle:
!

O nosso objetivo agora é calcular a reta tangente neste ponto P. Desenhamos então um ponto e
desenhamos a reta secante que liga estes dois pontos. Sabemos então que o coeficiente
angular da reta PQ é dado por:. Se pensarmos que podemos agora arrastar o ponto Q para bem
perto do ponto P, veremos que a secante mudará de direção (…) (Cálculo - Séc. ?)

!
!

Seguinte
De segui(r)+nte

!
Ocorrências: 113
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

(...) cada hũa delas e Obrigome per todos meus bẽes Mois e Rays gaãnhados e por
gaãnhar. A ffazer a uos ééstes Quatro. ãnos. primeyros seguintes. a parede que sse tem cõ
Steuam perez crerygo e a outra que sse tem cõna ffigeyra a par da dita Cassa. (DN,
Estremadura - Séc. XIII)
E este he o postumeiro feito que achamos do tempo del rey Bamba, por que logo ẽ este
anno seguinte foy empeçoado, como adyante ouviredes. (CG, fl. 178 - Séc. XIV)
E como a eu também tenho de seu leal vassalo, satisfaço da minha parte com o que se
contém neste Memorial, que ordenei pela maneira seguinte. (TD, Roteiro geral - Séc.
XVI)
(…) e passando destas torres pelo esteiro acima da banda da terra firme estão os rios
seguintes, que estão povoados com engenhos e outras fazendas, (TD, I, LXI - Séc. XVI )
Logo no ano seguinte, de 1550, se ordenou outra armada, com gente e mantimentos, (TD,
II, IV - Séc. XVI )
Porque esta baía é grande e de bons ares, mui delgados e sadios, de muito frescas e
delgadas águas, e mui abastada de mantimentos naturais da terra, de muita caça, e muitos
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!

e mui saborosos pescados e frutas, a qual está arrumada pela maneira seguinte. (TD, II,
XV - Séc. XVI )

7. (…) e da costa do nordeste a sudoeste, se vão ajuntar no rio da Prata em uma ponta à
maneira de harpa, como se verá no mapa mundi, e na estampa seguinte. (HB, Liv.1, Cap.3
- Séc. XVII)
8. (…) porque lhe rogariam a Deus pela vida, prometeu que lha iria mostrar, e assentaram de
partir no dia seguinte pela manhã, porque aquele era já tarde (…) (HB, Liv.1, Cap.5 - Séc.
XVII)
9. A figura desta árvore e do seu fruto é a seguinte. (HB, Liv.1, Cap.6 - Séc. XVII)
10. (…) e até a ferrugem da faca, com que se apara, a limpa; a figura da planta e fruto é o
seguinte. (HB, Liv.1, Cap.6 - Séc. XVII)
11. (…) e depois que conheceu o engano o disse ao marido, o qual a espreitou na noite
seguinte e a matou. (HB, Liv.1, Cap.9 - Séc. XVII)
12. Era este monstruoso peixe de 15 palmos de comprido, não tinha escama senão pêlo, como
se verá na figura seguinte. (HB, Liv.1, Cap.10 - Séc. XVII)
13. O dia seguinte depois de almoçarem toma cada um suas armas nas mãos, e a rede em que
há de dormir às costas (…) (HB, Liv.1, Cap.16 - Séc. XVII)
14. (…) este rio tem três barras, causadas de duas ilhas, que o dividem, uma que corre ao
longo da costa, e outra dentro do rio, como se verá na descrição seguinte, (HB, Liv.2,
Cap.2 - Séc. XVII)
15. (…) e assim o mostraram o dia seguinte, porque estando os nossos portugueses, e índios
muito descuidados, cuidando que não os viriam buscar, (HB, Liv.2, Cap.10 - Séc. XVII)
16. E finalmente se confirma, por que a do Maranhão foi dada a Luiz de Mello da Silva, que a
descobriu, como se verá no capítulo seguinte, e não devia el-rei de dar a um, o que tinha
dado a outro. (HB, Liv.2, Cap.13 - Séc. XVII)
17. (…) o que não farei nos seguintes livros, em que seguirei a ordem dos tempos, e sucessão
das coisas. (HB, Liv.2, Cap.14 - Séc. XVII)
18. Logo no ano seguinte de mil quinhentos e cinqüenta mandou el-rei outra armada com
muita gente e provimento (…) (HB, Liv.3, Cap.2 - Séc. XVII)
19. O ano seguinte de mil quinhentos cinqüenta e um, mandou el-rei outra armada, e por
capitão-mor dela Antônio de Oliveira Carvalhal para alcaide-mor de Vila Velha, (…) (HB,
Liv.3, Cap.2 - Séc. XVII)
20. (…) e o dia seguinte deu a vela para Goa muito contente por levar novas daquela nau, que
já se tinha por perdida, (…) (HB, Liv.3, Cap.4 - Séc. XVII)
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21. (…) escreveu o governador na maneira seguinte: (…) (HB, Liv.3, Cap.8 - Séc. XVII)
22. (…) ao dia seguinte se acharam mui perto da roca, e indo já a nau para dar à costa, passou
por eles uma caravela (…) (HB, Liv.3, Cap.11 - Séc. XVII)
23. (…) e as guerras não cessavam assim nas capitanias do sul, como do norte, segundo
veremos nos capítulos seguintes. (HB, Liv.3, Cap.13 - Séc. XVII)
24. (…) nenhuma coisa fizeram aquele dia, dilatando a batalha para o outro seguinte. (HB,
Liv.3, Cap.14 - Séc. XVII)
25. Com esta vitória chegou o viso-rei d. Luiz de Ataíde ao reino a 22 de julho do ano
seguinte de mil quinhentos setenta e dois (…) (HB, Liv.3, Cap.17 - Séc. XVII)
26. (…) e el-rei d. Sebastião foi na cidade de Lisboa dar graças a Deus no domingo seguinte,
em solene procissão (…) (HB, Liv.3, Cap.17 - Séc. XVII)
27. (…) fazendo general dela o dito Luchali, o qual mui contente com o novo cargo se dava
pressa em fabricar galés, fundir artilharia, fazer munições, e vitualhas para sair o ano
seguinte, (…) (HB, Liv.3, Cap.17 - Séc. XVII)
28. Nas águas seguintes de julho se faz outra Piraiqué, ou pescaria, da mesma maneira que a
passada (…) (HB, Liv.3, Cap.18 - Séc. XVII)
29. (…) e avisou os seus caçadores, que estavam entre os brancos, estivessem alerta na
madrugada seguinte, para que, quando ouvissem o seu urro costumado, darem juntamente
nos nossos, (…) (HB, Liv.3, Cap.20 - Séc. XVII)
30. O caso como ali foram aquelas naus se contará no capítulo seguinte. (HB, Liv.4, Cap.1 Séc. XVII)
31. Diogo da Ribeira, com cinco navios, que lhe deixou, ficasse ali para tornar o verão
seguinte, a ver se teria mais ventura de embocar o estreito, e povoá-lo, como el-rei
mandava.(HB, Liv.4, Cap.2 - Séc. XVII)
32. Mas foi de muito efeito a sua tornada, porque logo no novembro seguinte entraram duas
naus francesas na Paraíba (…) (HB, Liv.4, Cap.5 - Séc. XVII)
33. Logo na tarde que chegaram ao forte ordenou o general que fosse o capitão João Paes com
trezentos homens de pé e de cavalo correr a baía da Traição, como foram o seguinte dia
em amanhecendo. (HB, Liv.4, Cap.8 - Séc. XVII)
34. (…) e assim partidos todos do forte foram dormir ao Tibiri, e daí no dia seguint e ao
Campo das Hortas (…) (HB, Liv.4, Cap.11 - Séc. XVII)
35. No fim de fevereiro seguinte vieram cartas ao ouvidor-geral Martim Leitão de haver por
bem servido no que fazia na povoação da Paraíba, e ordem para que se pagassem todos os
gastos (…) (HB, Liv.4, Cap.13 - Séc. XVII)
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36. (…) se partiu de Pernambuco a 2 do mês de abril seguinte para na Paraíba haver de estar a
obediência de João Tavares, capitão do forte, conforme a sua patente, e todos a do
ouvidor-geral; (…) (HB, Liv.4, Cap.13 - Séc. XVII)
37. (…) e despedindo-os dali para a Paraíba se tornou para a vila a embarcar, prometendo-lhes
primeiro seria com eles na semana seguinte; (…) (HB, Liv.4, Cap.13 - Séc. XVII)
38. (…) aos 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal, onde se começou logo a pôr em
ordem, e aviar para haver de partir no dia seguinte, como partiu, caminho da Copaíba,
onde teve por novas que estava todo o gentio, (…) (HB, Liv.4, Cap.13 - Séc. XVII)
39. (…) e outros inconvenientes que havia, se assentou queimassem o pau que ali se achou,
voltassem por outro caminho o seguinte dia pela manhã, (…) (HB, Liv.4, Cap.15 - Séc.
XVII)
40. (…) e chegando à casa se não levantou mais de uma cama os três meses seguintes, e não
foi muito com tantas calmas, chuvas, guerras, e trabalhos como havia padecido. (HB, Liv.
4, Cap.16 - Séc. XVII)
41. (…) e foi próspero o tempo do seu governo, assim pelas vitórias, que se alcançaram contra
os inimigos, de que faremos menção nos capítulos seguintes,(…) (HB, Liv.4, Cap.18 Séc. XVII)
42. (…) depois de os exortar, e animar com muitas razões toda a noite, o dia seguinte pela
manhã os repartiu em três esquadrões iguais, e mandou marchar à vista da cerca,(…) (HB,
Liv.4, Cap.22 - Séc. XVII)
43. (…) e pelos muitos corsários que então cursavam esta costa do Brasil, como veremos nos
capítulos seguintes. ,(…) (HB, Liv.4, Cap.23 - Séc. XVII)
44. No dia seguinte pela manhã mandou Manuel Mascarenhas dois caravelões descobrir o rio,
(…) (HB, Liv.4, Cap.31 - Séc. XVII)
45. Ali veio o dia seguinte Manuel Mascarenhas a visitá-lo, e trataram sobre o modo que
havia de haver para se acabar o forte,(…) (HB, Liv.4, Cap.31 - Séc. XVII)
46. (…) e com a gente do Braço, trabalhariam um dia, e Antônio de Valadares com a gente do
Assento outro dia seguinte, e Miguel Álvares Lobo com a gente do Pedra Verde outro;
(…) (HB, Liv.4, Cap.31 - Séc. XVII)
47. (…) e no seguinte se partiram todos para a Paraíba com muita paz e amizade, que é o
melhor petrecho contra os inimigos(…) (HB, Liv.4, Cap.34 - Séc. XVII)
48. (…) ao dia seguinte mandou Manuel Mascarenhas trazer muitas peças de seda, e panos de
casa dos mercadores à sua custa(…) (HB, Liv.4, Cap.37 - Séc. XVII)
49. O ano seguinte de mil quinhentos noventa e nove, véspera da véspera do Natal, entrou
nesta Bahia uma armada de sete naus holandesas,(…) (HB, Liv.4, Cap.34 - Séc. XVII)

!233

50. (…) ao dia seguinte mandou Manuel Mascarenhas trazer muitas peças de seda, e panos de
casa dos mercadores à sua custa,(…) (HB, Liv.4, Cap.37 - Séc. XVII)
51. (…) e ao dia seguinte tornou em busca de um nosso língua, com quem se entendessem, o
qual lhe soube dizer tais coisas, e era gentio tão fácil, e desapropriado(…) (HB, Liv.4,
Cap.38 - Séc. XVII)
52. (…) e à mata do pau de cores, que chamam iburá quatiara, depois ao Camoci, que é a
barra da serra da Boapaba, para a qual marcharam o seguinte dia, véspera de S.
Sebastião(…) (HB, Liv.4, Cap.38 - Séc. XVII)
53. (…) e deu aos embaixadores fouces e machados, com que ao dia seguinte vieram muitos
principais já de paz, e levaram o seu querido Ubaúna.(HB, Liv.4, Cap.38 - Séc. XVII)
54. (…) não entrara na igreja por vir bêbado, porém que viria o dia seguinte, como fez,
mandando primeiro pôr no cruzeiro cinco cadeiras,(…) (HB, Liv.4, Cap.41 - Séc. XVII)
55. (…) ele queria o dia seguinte, que era domingo, pregar-lhes, e porque na pregação se não
podia dizer senão a verdade(…) (HB, Liv.4, Cap.41 - Séc. XVII)
56. (…) e o ano seguinte tornaria a buscá-lo, e lhes trariam a paga em ornamentos para a
igreja, ou no que quisessem(…) (HB, Liv.4, Cap.42 - Séc. XVII)
57. (…) salvando-se só a gente que coube no batel, em que foram à Índia, donde tornaram os
marinheiros em outra nau, que o ano seguinte se veio perder nesta Bahia, de que diremos
em outro capítulo. (HB, Liv.4, Cap.45 - Séc. XVII)
58. A figura das entrosas, e engenhos de açúcar, que agora se usam assim de água, como de
bois, é a seguinte. (HB, Liv.4, Cap.47 - Séc. XVII)
59. Ao dia seguinte mandou o general dos franceses outra carta a Jerônimo de Albuquerque
(…) (HB, Liv.5, Cap.4 - Séc. XVII)
60. (…) e ao dia seguinte tornou o capitão Malharte com os capítulos por escrito, que eram os
seguintes: (…) (HB, Liv.5, Cap.4 - Séc. XVII)
61. (…) ao dia seguinte vieram monsieur de Reverdière, e monsieur del Prate (du Prat), e frei
Angelo, comissário dos Capuchinhos, com três frades companheiros, e outros fidalgos
franceses com mostras de muita alegria, (…) (HB, Liv.5, Cap.4 - Séc. XVII)
62. Entendendo o governador a necessidade que haveria no Maranhão de socorro assim de
gente como de munições e mantimentos, logo no ano seguinte de mil seiscentos e quinze,
ordenou outra armada, (…) (HB, Liv.5, Cap.5 - Séc. XVII)
63. (…) no dia seguinte depois que partiram, e foi o do bem-aventurado Apóstolo S. Mathias,
encontraram com os franceses, e pelejaram de parte a parte animosamente, (…) (HB, Liv.
5, Cap.6 - Séc. XVII)
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64. (…) ao outro dia seguinte se foi ao fundo, só a capitania quis Baltazar de Aragão poupar,
não querendo que lhe tirassem senão abalroar com ela,(…) (HB, Liv.5, Cap.6 - Séc. XVII)
65. (…) e publicamente se disse ser justo juízo de Deus por um caso exorbitante, que pouco
antes havia acontecido, e foi o seguinte. (HB, Liv.5, Cap.6 - Séc. XVII)
66. O dia seguinte foi à Sé. (HB, Liv.5, Cap.7 - Séc. XVII)
67. (…) e quis Nosso Senhor que a caravela em continente se quietasse, e moderasse o vento,
e os mares, de modo que ao dia seguinte entramos com bonança. (HB, Liv.5, Cap.8 - Séc.
XVII)
68. (…) e o dia seguinte, querendo ir dar em outra fortaleza, mandou uma canoa com 40
romeiros todos índios flecheiros, e três homens brancos muito animosos (…) (HB, Liv.5,
Cap.20 - Séc. XVII)
69. Os mais que haviam desembarcado na Vila Velha se alojaram aquela noite em S. Bento,
para combaterem no dia seguinte a cidade(…) (HB, Liv.5, Cap.23 - Séc. XVII)
70. (…) e os deixaram, donde os holandeses levaram o corpo do seu coronel, e o dia seguinte
o enterraram na Sé com a pompa(…) (HB, Liv.5, Cap.25 - Séc. XVII)
71. (…) e os convidou para uma merenda no dia seguinte, avisando a Antônio Cardoso de
Barros lhe mandasse gente para o ajudar(…) (HB, Liv.5, Cap.27 - Séc. XVII)
72. O dia seguinte chegadas as lanchas do Camamu as mandaram logo ao dito rio, onde por
não acharem o navio(…) (HB, Liv.5, Cap.27 - Séc. XVII)
73. Os mais chegaram ao Maranhão em seis de agosto, onde começaram a edificar uma casa,
e igreja de taipa, em que se disse a primeira missa no ano seguinte dia de Nossa Senhora
das Candeias,(…) (HB, Liv.5, Cap.29 - Séc. XVII)
74. (…) no dia seguinte acudiu o capitão dos assaltos Francisco de Padilha, e Melchior
Brandão, e capitão de Paraguaçu com muita gente;(…) (HB, Liv.5, Cap.32 - Séc. XVII)
75. (…) no dia seguinte se deu sepultura ao defunto na Sé e com as mesmas cerimônias, que
se fizeram na do primeiro coronel,(…) (HB, Liv.5, Cap.33 - Séc. XVII)
76. (…) e neste nos capítulos seguintes se verão as obras, das quais, mais que dos nomes, se
colige a verdadeira nobreza. (HB, Liv.5, Cap.36 - Séc. XVII)
77. O dia seguinte escreveu o general a Francisco de Aguiar (HB, Liv.5, Cap.37 - Séc. XVII)
78. (…) e no dia seguinte, que foi quinta-feira 3 de abril, começaram com ela a bater a
cidade,(…) (HB, Liv.5, Cap.38 - Séc. XVII)
79. (…) porei aqui a descrição da cidade, e sítio das fortalezas, donde se tirava de dentro, e de
fora dela, que é a seguinte. (HB, Liv.5, Cap.40 - Séc. XVII)
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80. O treslado da carta, que levou de d. Fadrique para Sua Majestade é o seguinte. (HB, Liv.5,
Cap.43 - Séc. XVII)
81. (…) e o dia seguinte, enchendo suas vasilhas para caminharem, a água se secou.(HB, Liv.
5, Cap.44 - Séc. XVII)
82. O teor da carta é o seguinte: (HB, Liv.5, Cap.45 - Séc. XVII)
83. (…) e o apagaram, tirando logo as mais um tiro de rebate, com a qual raiva queimaram o
dia seguinte a caravela, que haviam tomado, (HB, Liv.5, Cap.47 - Séc. XVII)
84. No dia seguinte disse a primogênita à menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com
meu pai; demos-lhe vinho a beber também esta noite; e então, entrando tu, deita-te com
ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. (BS, Gn.20,34 - Séc. XIX)
85. E a seu pai enviou o seguinte: dez jumentos carregados do melhor do Egito, e dez
jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para seu pai, para o caminho. (BS, Gn.46,23
- Séc. XIX)
86. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte; e todo gado dos egípcios morreu; porém do
gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. (BS, Ex.9,6 - Séc. XIX)

!

87. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns dentre eles deixaram dele para o
dia seguinte; e criou bichos, e cheirava mal; por isso indignou-se Moisés contra eles. (BS,
Ex.16,20 - Séc. XIX)

!

88. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte; e todo gado dos egípcios morreu; porém do
gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. (BS, Ex.9,6 - Séc. XIX)

!

89. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns dentre eles deixaram dele para o
dia seguinte; e criou bichos, e cheirava mal; por isso indignou-se Moisés contra eles. (BS,
Ex.16,20 - Séc. XIX)

!

90. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas
pacíficas; e o povo sentou-se a comer e a beber; depois levantou-se para folgar. (BS, Ex.
32,6 - Séc. XIX)

!

91. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto, ou oferta voluntária, no dia em que for
oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar; mas o que ainda ficar
da carne do sacrifício até o terceiro dia será queimado no fogo. (BS, Lv.7,16-17 - Séc.
XIX)

!

92. (…) podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre quatro pés: os que têm
pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra; isto é, deles podereis comer os
seguintes: o gafanhoto segundo a sua espécie, o solham segundo a sua espécie, o hargol
segundo a sua espécie e o hagabe segundo a sua espécie. (BS, Lv.11,21-22 - Séc. XIX)

!
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93. No mesmo dia, pois, em que o oferecerdes, e no dia seguinte, se comerá; mas o que
sobejar até o terceiro dia será queimado no fogo. (BS, Lv.19,6 - Séc. XIX)

!

94. (…) até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova
oferta de cereais ao Senhor. (BS, Lv.23,15-16 - Séc. XIX)

!

95. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela
noite, e por todo o dia seguinte; o que colheu menos, colheu dez hômeres. (BS, Nm.10,32
- Séc. XIX)

!

96. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e
Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. (BS, Nm.16,41 - Séc. XIX)

!
97. Não veio no dia seguinte. (SN, Ap - Séc. XX)
!

98. Até aí, tudo em paz. Deu de ser, porém, que, no domingo seguinte, quando retornei ao
bambual, vi que o outro (Quem será? - pensei), vi que o outro poeta antes de mim lá
voltara. (SN, Sm. - Séc. XX)

!

99. Cedinho na manhã seguinte, o grupo se despediu. Joãozinho Bem-Bem agradeceu muito
o agasalho, e terminou:(...) (SN, Av - Séc. XX)

!

100. O corte de R$ 4,1 bilhões de custeio e investimentos foi definido da seguinte forma: R$
1,8 bilhão na redução de despesas de atividades finais do governo, (...) (FS,061/98 - Séc.
XX)

!

101. A ala do PFL comandada por Maciel usa o seguinte argumento contra a troca do vice por
Luís Eduardo na chapa de FHC: : não é interessante, para a reeleição de ACM à
presidência do Senado em 99, dividir o partido. (FS,07/01/98 - Séc. XX)

!
102. (…) o ministro disse o seguinte:(…) (FS,07/01/98 - Séc. XX)
!

103. Uma lista dessas ofertas pode ser encontrada no seguinte endereço: www.
aprendiz.com.br/(FS,07/01/98 - Séc. XX)

!

104. O objetivo era comunicar ao governador que sua nomeação para a direção geral da ANP
(Agência Nacional do Petróleo) seria anunciada no dia seguinte e que deixaria o governo
paulista.

!

105. Por meio de sua assessoria de imprensa, fez o seguinte comentário: ''Recebo com
humildade e senso de responsabilidade a decisão da Justiça do meu país''. (FS,08/01/98 Séc. XX)

!

106. O ressarcimento aos Estados será feito da seguinte forma: neste ano, o governo federal
vai emprestar até 80% do valor das perdas do período(...) (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!
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107. A estratégia denominada de ''a culpa é do Senado'' tem a seguinte lógica: o deputado
aprova o texto da emenda _considerado impopular_ e, na campanha eleitoral, justifica aos
eleitores que a redação final foi feita pelo Senado. (FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

108. Miguel Stéfano, avô de Maluf, veio para o Brasil em 1879. ''Ele teve uma vida muito
saudável e me dizia o seguinte: nas montanhas do Líbano é fácil encontrar alguém
centenário e saudável. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

109. É sempre bom beber bastante líquido no dia seguinte para facilitar a absorção do
álcool.’'(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

110. A repórter Marta Salomon achou a seguinte pérola no palavrório do MEC:(...) (FS,
11/01/98 - Séc. XX)

!

111. Collor, que tomara ciência da extensão da resistência de Covas, recomendou-lhes que
pensassem até a manhã seguinte. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

112. PS - Montei uma lista de faculdades que oferecem cursos on line em algumas das
melhores universidades americanas. Está no seguinte endereço: www.aprendiz.com.br/
(FS, 11/01/98)

!

113. Em 15 de fevereiro do ano seguinte, sem reservas de água, as tropas navais com 60 mil
britânicos se renderam e se tornaram prisioneiros.(IM)(FS,13/01/98 - Séc. XX)

!
Semelhante
!
De semelha(r)+nte
!
Ocorrências: 36
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

(…) fez hi hũa torre muy grãde e pos ẽcima della hũa ymagem de cobre muy bem feita
que catava contra ouriente e tiinha na mãão deestra hũa grande chave, semelhante que
queria abryr porta (...) (CG, fl. 6 - Séc. XIV)
E ajuntasse a vylla de Cordova com a ponte, o que nõ faz em nẽ hũa terra que homen
saybha sua semelhante. (CG, fl. 14 - Séc. XIV)
(...)d'antr'elles foron levantadas muytas e grandes heresias, assi como de Arrio e doutros
semelhantes, as quaaes cousas os sanctos bispos que zelavam a ley de Deus e a fe de
Jhesu Cristo nõ podyam per si nem per suas preegaçõões poer cobro. (CG, fl. 144 - Séc.
XIV)
(...) compre a nos de avermos em esto tal avisamento que a sua treiçom nõ creça mais, ca
ben sabedes vos que os muy nobres reis godos a taaes cousas como estas nẽ a outras
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!

5.

!
6.
!

semelhantes nũca lhes derom logar, ante de todas suas ẽjurias tomaron muy estranhas e
cruees vinganças. (CG, fl. 158 - Séc. XIV)
e entre ela e ele se navega com barcos pequenos que vêm do mar em fora, e quem puser
os olhos na terra em que está situada esta vila, parecer-lheá que é o cabo de Santo
Agostinho, por ser muito semelhante a ele. (TD, I, XV - Séc. XVI )
Criam-se nesta terra outras árvores semelhantes às de cima, (TD, II, LX - Séc. XVI )

7. (…) e esta é a diferença que tem dos machos, sendo em tudo o mais semelhante, (HB,
Liv.1, Cap.6 - Séc. XVII)

!

8. (…) a Portugal não vão buscar outras coisas senão estas, que pão, panos, e outras coisas
semelhantes não lhe faltam em suas terras; (HB, Liv.3, Cap.1 - Séc. XVII)

!

9. Nestas, e outras coisas semelhantes se ocupava o governador na Bahia (HB, Liv.3, Cap.
13 - Séc. XVII)

!

10. (…) e assim o avisou ao capitão-mor da ilha Afonso Rodrigues Bacelar, que não
consentisse em ir ao sertão semelhante gente.(HB, Liv.3, Cap.22 - Séc. XVII)

!

11. (…) e lhe deram lugar de tornar a subir pela cerca, e sair-se dela com tanta ligeireza como
se fora um pássaro; e com este, e outros semelhantes feitos tanto nome havia ganhado
este índio entre os inimigos,(HB, Liv.3, Cap.32 - Séc. XVII)

!

12. Não sei se diga, que as paixões são umas espécies de viventes, que moram em nós, cuja
vida, e existência, semelhante à nossa, também tem um tempo certo, e limitado; e assim
vivem, e acabam em nós, da mesma sorte que nós vivemos no mundo, e acabamos nele.
(RV - Séc. XVIII)

!

13. Há vários termos no progresso da nossa vaidade: esta no primeiro estado da inocência
vive em nós como oculta, e escondida: o tempo faz que ela se mova, e se dilate:
semelhantes às aves, que nascem todas sem penas, ainda que todas em si trazem a matéria
delas. (RV - Séc. XVIII)

!

14. Daqui vem, que o homem sem vaidade entra em um desprezo universal de tudo, e começa
por si mesmo: (…) olha para o respeito como para uma ceremónia, ou dependência servil,
que indica poder em uns, e nos outros medo, semelhante à estátua de Júpiter, diante da
qual todos se prostram, não por amor do ídolo, mas por causa do raio, que tem na mão;(...)
(RV - Séc. XVIII)

!

15. (...) a justiça também se compõe de iniquidade, semelhante à harmonia, que não pode
subsistir sem dissonância, antes com correspondência certa, a dissonância é uma parte da
harmonia. (RV - Séc. XVIII)

!
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16. Caminhamos com pressa, e com gosto para o fim; semelhantes aos rios, que
apressadamente correm para o mar, donde perdem a doçura, e acabam. (RV - Séc. XVIII)

!

17. (...) a essência das cousas nos é totalmente oculta; (…) por isso aquilo que não tem
cousa, que lhe seja em alguma parte semelhante, fica sendo inexplicável: (...) (RV - Séc.
XVIII)

!

18. Para sermos firmes, é-nos necessário força, (…) para mudarmos a mesma natureza nos
inclina, e guia; semelhante a qualquer peso, que sobe com violência, e desce por si
mesmo. (RV - Séc. XVIII)

!

19. As diferenças são, que a liberdade em quem a tem, dura sempre, a fermosura não;
naquela não tem domínio o tempo; nesta até se conhecem os instantes; semelhante à gala
de uma flor, que não tem mais duração que um dia; (RV - Séc. XVIII)

!

20. O amor, e a vaidade às vezes se concentram, e disfarçam tanto, que nós mesmos dentro de
nós, os não podemos descobrir; apenas se fazem visíveis pelas obras, semelhantes ao
fogo escondido na pederneira, que se não deixa ver, se não é incitado pelo impulso do
fusil: (...) (RV - Séc. XVIII)

!

21. Que se enfureça o mar, que o universo trema, e que as nuvens chovam raios, nada
atemoriza a uma consciência justa: a virtude leva consigo a tranquilidade; esta é
semelhante a um dia sereno, e claro, (...) (RV - Séc. XVIII)

!

22. A vaidade das letras é maior do que a vaidade das armas; estas sim têm ocasiões de maior
pompa, de maior grandeza, e de maior admiração; mas tudo nas armas é semelhante ao
raio, cuja luz, e estrépito se extingue em um instante. (RV - Séc. XVIII)

!

23. (...)as Actrices, que não menos cuidadosas, ali mesmo se ajustam, e preparam; e que
algumas apesar do tempo, e a milagres do artifício, cuidam que reparam em brevíssimos
instantes, a ruína que fizeram muitos anos, semelhantes às serpentes quando se renovam,
mas não tão felices; (…) (RV - Séc. XVIII)

!

24. (...) muitas vezes na emenda é que está o erro; semelhante ao mal, que procedeu
unicamente do remédio; (…) (RV - Séc. XVIII)

!

25. A vaidade da origem, é uma seita, que se fundou na Europa da decadência de outras da
mesma espécie, ou semelhantes: aquela parte por onde o mundo se começou a polir, foi o
donde os homens descobriram a invenção maravilhosa da nobreza. (RV - Séc. XVIII)

!

26. Com um só carácter se podem formar letras infinitas, todas iguais, e semelhantes, mas
nem por isso as letras têm nada do carácter impressor. (RV - Séc. XVIII)

!

27. Responderam-lhe eles: Por que falo meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos
de fazerem semelhante coisa. (BS, Gn.45,7 - Séc. XIX)

!
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28. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava
uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. (BS,
Ex.16,14 - Séc. XIX)

!

29. E o cinto da obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça
e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o
Senhor ordenara a Moisés. (BS, Ex.39,5 - Séc. XIX)

!

30. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro,
azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. (BS, Ex.39,8 - Séc. XIX)

!

31. Estas pedras, pois, eram doze, segundo os nomes dos filhos de Israel; eram semelhantes
a gravuras de selo, cada uma com o nome de uma das doze tribos. (BS, Ex.39,14-15 - Séc.
XIX)

!

32. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhantes a cordas, obra de trança, de
ouro puro. (BS, Ex.39,14-15 - Séc. XIX)

!

33. Peça a Deus assim, com esta jaculatória: "Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu
coração semelhante ao vosso..."(SN, Av - Séc. XX)

!

34. (…) os juízes de instâncias inferiores terão de seguir as decisões do Supremo Tribunal
Federal em processos semelhantes. (FS,061/98 - Séc. XX)

!

35. Como a nicotina age de maneira semelhante à cocaína e à heroína, os cientistas afirmam
que a descoberta também poderia ter implicações importantes no tratamento da
dependência dessas drogas e de outras. (FS,09/01/98 - Séc. XX)

!

36. No ano passado, o ETA (sigla em basco de Pátria Basca e Liberdade) perdeu popularidade
após cometer ações semelhantes.(FS,10/01/98 - Séc. XX)

!

37. É até de justiça reconhecer que FFHH deu à Presidência um sentido de moralidade
semelhante a de seus antecessores paulistas da República Velha. (FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

38. Segundo eles, as Convivir aproximam-se cada vez mais dos grupos paramilitares e
começam a cometer abusos semelhantes.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

39. A maioria dos massacres tem características semelhantes: acontecem à noite, com o uso
de facas e machados.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

40. Na região de Paris, um ataque semelhante provocou a paralisação de uma linha de
ônibus.(FS,12/01/98 - Séc. XX)

!

Servente
De lat. serviens, -entis, ‘que serve'
Verbo correspondente no português: servir
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!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

(…) que seyades uassalos do moesteyro de Chouzã seruentes e obedientes(…) (DN,
Lugo - Séc. XIII)

!
-Corpus controle
!

Onde se meteu, moço? Mandei um servente há várias semanas convocá-lo na sua residência.
Tenho tudo anotado aqui. (Vieira, José Geraldo; A Mais que Branca - Séc. XX)

!

Simpatizante
De simpatiza(r)+nte

!
Ocorrências: 6
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

!

5.

!

6.

’'Aproveito esta oportunidade para declarar minha determinação de me tornar a líder de
nossa nação e de nosso povo'', disse a cerca de 500 simpatizantes reunidos no jardim de
sua casa (…) (FS,12/01/98 - Séc. XX)
Mas chegou o momento de tomar uma decisão e esquecer meus próprios sentimentos'',
disse em discurso a cerca de 120 mil simpatizantes do partido.(FS,12/01/98 - Séc. XX)
45 simpatizantes da guerrilha Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) foram
mortos.(FS,13/01/98 - Séc. XX)
Cerca de vinte simpatizantes do movimento zapatista ocuparam pacificamente o
escritório de turismo mexicana em Roma (Itália).(FS,13/01/98 - Séc. XX)
Depois de um período de negociações, os simpatizantes dos zapatistas deixaram o prédio
das rádios em um ônibus. (FS,061/98 - Séc. XX)
Segundo o chefe revolucionário, o Exército do México lançou em 1º de janeiro último
uma "perseguição aos membros e simpatizantes“ da guerrilha zapatista(…) (FS,09/01/98
- Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

Para conquistar o eleitor simpatizante de o PT, Rossi deve insistir em a crítica sobre o balaio
de gatos formado em torno de a candidatura de Covas. (Folha - Séc. XX)

!242

!
!

Superintendente
De lat. tard. superintendens, -entis, part. pres. do v. superintendĕre
Verbo correspondente no português: superintender

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!
!

Somente Pitta poderá também nomear e mandar embora pessoas que ocupam os
principais cargos do governo, como secretários municipais, superintendentes de
autarquias e sociedades de economia mista de São Paulo. (FS,07/01/98 - Séc. XX)
A Cetip, de sua parte, não pode fazer nada: se não cumprir a decisão, seu
superintendente-geral vai para a cadeia. (FS,09/01/98 - Séc. XX)
Mal consigo imaginar', respondeu-me o diretor superintendente da Meta
Telecomunicações, Oldemar Brahm. (Panorama Político - Séc. XX)

Suplicante
De lat. supplicans, -antis, part. pres. do v. supplicare, ‘pedir, suplicar'
Verbo correspondente no português: suplicar

!
Ocorrências: 3
!
Dados:
!

1. Por estas razões, ou por comprazer aos suplicantes, deu o governador as licenças, que lhe
pediram, para mandarem ao sertão descer índios por meio dos mamalucos (…) (HB, Liv.3,
Cap.20, - Séc. XVII)

!

2. (…) desculpando-se, ainda, com ser a letra tanta, que pudera causar fastio, de não
satisfazer que lhe foi pedido, conforme ao desejo do suplicante; (…) (HB, Dedicatória, Séc. XVII)

!

3. Que suplicante mais estúrdio será esse, que vem vindo ali, feito sombração?! (SN, Av Séc. XX)

!
- Corpus controle:
!

E Gaspar, segurando a oriental pela cintura, acrescentou com a voz suplicante(…) (Azevedo,
Aluísio; A Condessa Vésper - Séc. XIX)

!
!
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Tangente
De lat. tangens, -entis, part. pres. do lat. tangĕre
Verbo correspondente no português: tanger

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

E quando Turíbio Todo riscou um arco, do Aruá ao Cedro, Cassiano Gomes vinha
precisamente em reta acelerada, e tocou-lhe, amanhã e ontem, a trajetória, em tangente
atrasada e em secante adiantada demais. (SN, Du - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

(…) o cálculo diferencial, basicamente, auxilia a determinação do grau de inclinação de uma
linha tangente ( CT, Cálculo - Séc.?)

!

Traficante
De trafica(r)+nte

!
Ocorrências: 1
!
Dados:
!
1.

Por outro lado, eu conheci o exemplo de um ex-traficante de drogas que estava ''muito
realizado'' por ter um emprego: levar idosos ao cemitério para visitar parentes mortos.(FS,
12/01/98 - Séc. XX)

!
- Corpus controle:
!

Entre eles como poder, mais forte que ambos, levantava-se o comércio traficante, que,
representado por Manuel Pinto da Fonseca, fazia e desfazia situações. (Patrocínio, José de;
Campanha Abolicionista - Séc.XIX )

!

Variante, (sub)variante
De varia(r)+nte

!
Ocorrências: 9
!
Dados:
!
1.

!

O mesmo obséquio todo se compõe de um ceremonial imaginário, mudável, de
instituição nacional, e variante. (RV - Séc. XVIII)

2. E essa é que era a variante verdadeira da estória, mas Lalino Salãthiel nem mesmo sabia
que era da grei dos sapos, e já estava cochilando, também. (SN, Ap - Séc. XX)
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!

3.

!

4.

!

5.

!

hei de vê-lo tirar do bolso a carteirinha, esta mesmíssima carteirinha, e propor-me a
continuação daquela partida - subvariante K da variante belga (...)(SN, Mg. - Séc. XX)
No final do feijoal, a variante se bifurca; tomo o carreador da direita. Dos dois lados,
abrem-se os gravatás, como aranhas de espinhentas patorras; mas traçam arcos melodiosos
e se enfeitam de flores céu-azul. (SN, Sm. - Séc. XX)
Por isso, ou por qualquer outro motivo, acostumei-me a tratá-lo de Manuel Fulô, que não
deixava de ser uma boa variante. (SN, Cf. - Séc. XX )

6. E, como acontecia o mesmo em todas as fazendas de ali próximo, e, com ligeiras
variantes, nas muitas outras constelações de fazendas, escantilhadas (…) (SN, Bp - Séc.
XX)

!

7.

!

8.

!
!

A quantidade dessa variante radiativa do carbono na amostra permite datar materiais
orgânicos. (FS,08/01/98 - Séc. XX)
Uma proteína componente da saliva humana pode ser capaz de bloquear a reprodução de
variantes de laboratório do vírus HIV, segundo estudo publicado no "Journal of
Experimental Medicine". (FS,09/01/98 - Séc. XX)

Vazante
De vaza(r)+nte

!
Ocorrências: 6
!
Dados:
!
1.

!

Tem este rio um baixo à entrada da banda do norte, onde corre água muito à vazante, e
tem dentro algumas ilhas de mangues. (TD, I, IX - Séc. XVI )

2. (…) e saltaram fora os soldados, tornando-se os marinheiros com os navios ao meio do rio
por não ficarem em seco na vazante,(…) (HB, Liv.3, Cap.7, - Séc. XVII)

!

3. Os nossos os seguiram, e com pouco dano seu, fizeram grande matança, porque as naus
francesas, acostando-se demasiadamente à terra, com a vazante da maré haviam ficado
em seco(…) (HB, Liv.3, Cap.14, - Séc. XVII)

!

4. (…) vai o peixe a sair com a vazante, não pode com a rede, nem menos esconder-se no
fundo, porque a água o embasbaca(…) (HB, Liv.3, Cap.18, - Séc. XVII)

!

5.

!

Zé Grande e Tote, abraçados, engalfinhados, sobraram num poço de vazante, com urubus
em volta, aguardando o que escapasse das bocas dos pacamãs. (SN, Bp - Séc. XX)
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6.

Espera o fim das chuvas, meu filho! Espera a vazante… (SN, Av - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

Enquanto a imagem de 1986 foi obtida em maré enchente, a de 1999 foi gerada em maré
vazante. ( Cunha-Lignon, Marília; Dinâmica do manguezal - Séc. XX)

!

Viajante
De viaja(r)+nte

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1.

!

2.

!

3.

!

4.

Os viajantes já estavam na sala, com Lalino - pronto perto, justo à vontade e falante.
(SN, Ap - Séc. XX) (SN, Sr. - Séc. XX)
(…) são os raros viajantes que passam lá em-baixo porque não quiseram ou não puderam
dar volta para pegar a ponte nova, e atalham pelo vau. (SN, Sr. - Séc. XX)
Até costumava perguntar sempre aos viajantes que vinham para o Oeste, se o "truco,
fecha!"(SN, Du - Séc. XX)
Soronho volve depressa a cara e vai encostar-se à cheda do lado direito, onde a esteira de
caniço, alta, o isola do fúnebre viajante. (SN, Cb. - Séc. XX )

!
-Corpus controle:
!

(…) houvera ainda um caso de morte, um fazendeiro de Rio Novo matara um caixeiro
viajante que dera em cima da mulher dele(…) (Olinto, António; Tempo de Palhaço - Séc.
XX)

!

Visitante
De lat. visitans, -antis, part. pres. do v. visitare ‘ver muitas vezes'
Verbo correspondente no português: visitar

!
Ocorrências: 4
!
Dados:
!
1. Em seguida, voltou a atender o “visitante”(SN, Mg. - Séc. XX) - Séc. XX )
!

2. ’'Uma pesquisa cuidadosa e experiências anteriores nos levaram a concluir que não
podemos contar com esse grupo na manutenção dos padrões de comportamento esperados
dos visitantes das Ilhas Cayman.(FS,11/01/98 - Séc. XX)

!

!246

3. Apenas 2.500 pessoas poderão entrar em Althorp por dia, e os visitantes não terão acesso
à pequena ilha onde Diana está enterrada, podendo apenas observá-la de longe. (FS,
051/98 - Séc. XX)

!

4.

O chefe de gabinete Jorge Rodríguez, diz o ''La Nación'', recebe seus visitantes com um
cartão ''Menem 99''. (FS,051/98 - Séc. XX)

!
-Corpus controle:
!

Jorge CASTAÑEDA, 39, sociólogo e economista, é professor visitante de a Universidade de
Princeton Eua (…) ( Folha - Séc. XX)

!

Vivente
De lat. vivens, -entis, part. pres. do v. vivĕre, ‘estar em vida'
Verbo correspondente no português: viver

!
Ocorrências: 22
!
Dados:
!
1.

!

(…) e assim define o animal, que é corpo vivente sensitivo.(HB, Liv. 1, Cap.7 - Séc.
XVII)

2. Os irracionaes viventes sensitivos, que se crião nestes campos, bosques , e montanhas, são
incomparaveis em grandeza, numero, e especies. (CE, Liv.1, 60 - Séc. XVIII)

!

3. Não sei se diga, que as paixões são umas espécies de viventes, que moram em nós (…)
(RV - Séc. XVIII)

!

4.

!

5.

!

6.

!

7.

!

8.

E disse Deus: Produzam as águas cardumes de seres viventes; e voem as aves acima da
terra no firmamento do céu. (BS, Gn.1,20 - Séc. XIX)
Criou, pois, Deus os monstros marinhos, e todos os seres viventes que se arrastavam (…)
(BS, Gn.1,21 - Séc. XIX)
E disse Deus: Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies: animais
domésticos, répteis, e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. (BS, Gn.
1,24 - Séc. XIX)
E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta
sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. (BS, Gn.
1,30 - Séc. XIX)
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da
vida; e o homem tornou-se alma vivente. (BS, Gn.2,7 - Séc. XIX)
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!

9.

!

Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais o campo e todas as aves do céu
(…) e tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. (BS, Gn.2,19 Séc. XIX)

10. Chamou Adão à sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. (BS, Gn.3,20 Séc. XIX)

!

11. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a
terra por causa do homem; porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua
meninice; nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. (BS, Gn.8,21 Séc. XIX)

!

12. Eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e
com todo ser vivente que convosco está: com as aves, com o gado e com todo animal da
terra; com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. (BS, Gn.9,9-10 Séc. XIX)

!

13. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que
está convosco, por gerações perpétuas: (BS, Gn.9,9-12 - Séc. XIX)

!

14. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens,
então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a
carne; e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. (BS, Gn.
9,14-15 - Séc. XIX)

!

15. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre
Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. (BS, Gn.9,16 - Séc. XIX)

!

16. Esta é a lei sobre os animais e as aves, e sobre toda criatura vivente que se move nas
águas (…) (BS, Lv.11,46-47 - Séc. XIX)

!

17. Em 19 meses de governo, Netanyahu acumulou crises e mostrou-se um sobrevivente.
(FS,06/01/98 - Séc. XX)
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