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I. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Observação geral 
 
 Tem este trabalho por objectivo descrever os primeiros 
passos da formação dos elementos de relação da língua portuguesa, no 
contexto geral das línguas românicas da Península Ibérica. Aspiramos 
também a estabelecer um inventário provisório de preposições e locuções 
prepositivas bem como propor uma nova classificação, com o fundo da 
transformação tipológica do latim para o romance. 
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 O nosso trabalho situa-se no campo teórico e metodológico 
da linguística histórico-comparada, que tem como objectivo geral 
descrever o processo de diferenciação das estruturas linguísticas e 
considerar o grau de distanciação das línguas. No campo da linguística 
histórica, a sintaxe -um sistema aberto de combinações de estruturas- 
nunca se cultivou na mesma medida que a fonologia, a morfologia e até a 
lexicologia: "It must therefore be said that research in Romance 
historical syntax occupies, relatively speaking, a modest position in the 
enormous mass of studies devoted to other branches of Romance 
linguistics." (Dembowski 1980: 160). As causas desta circunstância são 
evidentes: é muito complicado classificar e seguir a evolução de 
subsistemas linguísticos abertos, difíceis de delimitar e estruturar. 
Portanto, a pesquisa tem avançado, pouco a pouco, no campo da sintaxe 
histórica, sobretudo mediante estudos particulares de determinada 
estrutura. Às vezes, não obstante, é indispensável poder situar a evolução 
particular de uma estrutura no conjunto geral das estruturas de um 
subsistema, para podermos avaliar a posição de uma parte no todo e 
estabelecer as interdependências existentes entre as estruturas 
particulares. 
 Dentro da sintaxe, parece que as preposicões foram ainda 
mais esquecidas do que os outros elementos. Nas gramáticas, ocupam em 
geral um espaço relativamente modesto, às vezes, como subcapítulo de 
"partículas". Apresentam uma lista mais ou menos estruturada com 
alguns comentários sobre o seu uso, mas em geral, sem pretensão de 
criar um autêntico sistema estrutural nem sequer da sua morfologia. É 
curioso verificá-lo, sobretudo nas gramáticas históricas, que costumam 
dedicar páginas à exposição dos restos morfológicos dos casos latinos, 
secundários do ponto de vista do sistema gramatical romance.1 Só muito 
                                                   
1 Para o português, v., p. ex., [Leite de] Vasconcellos 1926: 39-47 e Williams 1938: 
115-116: restos do nominativo: deus, Carlos, Marcos, Pilatos, Domingos, Gais 
[Gaius], Fruitos [Fructus], Alvitos, Bertiandos, Lobrigos, êndes [index], sor; mestre; 
bubo, demo, drago, gorgulho, ome; câncer; restos do genitivo: martes, joves, vernes 
[cf. anal. l~ues, mercores]; Vermoim, Recarei, Romariz, Guilhufe, Guimarães, 
Sandim, Mende, Sever, Fernandez, Fafiães, Centiães, Requiães; santório 
[sanctorum]; Alvite, Bretiande, Lavoriz, [cf. nom.: Alvitos, Bertiandos, Lobrigos]; 
endêz [indicii; cf. êndes], etc.; restos do ablativo: agora, ontem [hac nocte], ogano, 
hoje; melhor, pior [?]; Sagres, Chaves; restos do locativo: Almoster [monasterii], 
Alter [Abelterii], Cidadelhe [*civitaticulae]. Para o castelhano, v., p. ex., Hanssen 
1910: 130-131, Menéndez Pidal 1952 [9ª ed.]: 205-209 e Lapesa l964: 57-105: restos 
do nominativo: Dios, Jesús, Carlos, Domingos, Marcos, Longinos, Pablos, Toribios; 
virtos, ambidos, huebos, pechos, peños; juez, pómez; cuer, miel, hiel; preste, chantre, 
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raras vezes acontece que o autor de uma gramática chegue a ter uma 
consciência da nova posição romance destes elementos e compreender o 
abismo que separa, estruturalmente, as preposições romances das latinas. 
Como vamos ver ao longo deste estudo, só uma tomada de consciência 
da mudança tipológica latino-românica permite compreender a 
constituição dos sistemas prepositivos das línguas românicas. 
 Nas conclusões do nosso trabalho, depois de apresentarmos 
um inventário e uma classificação provisórias dos elementos de relação, 
vamos procurar responder às seguintes questões:  
 Quais são os príncipios da estrutura morfo-sintáctica que 
permitem construir expressões tão variadas, desde um elemento simples 
até uma construção hierárquica de vários elementos acumulados?  
 Quais são as funções principais dos elementos e quais as 
secundárias?  
 Quais são os elementos fundamentais e mais frequentes do 
sistema?  Quais são as origens etimológicas principais dos elementos 
de relação?  
 Qual é a diferença básica entre o romance e o latim?  
 Quais são as diferenças principais entre as línguas ibero-
românicas? 
 
1.2. Terminologia 
 
 O termo preposição é  de  uso  comum  em  quase  todas  as  
gramáticas. Alguns utilizam outras denominações, como locativo (Silva 

                                                                                                                                                                               
sastre, maestre [infl. estr.]; gorgojo, avestruz, compaño, tizo, buho; cráter, vértigo, 
fárrago, prefacio, tempesta, crisis, tórax, [infl. culta], etc.; restos do genitivo: jueves, 
martes, viernes [cf. anal. lunes, miércoles]; restos do ablativo: luego, hogaño, agora; 
apóstol, ángel; restos do vocativo: Santiago [Santiagüe]. Para o catalão, v. p. ex., 
Fabra 1931: 76, Coromines 1943. 115, 122 e Moll 1952: 177-179: restos do 
nominativo: Carles, Deus; ops; res, sen [senior], sènyer [senior], sor, -aire [-ator; 
infl. occitana; p. ex. emperayre]; fes [fides]; pastre, sastre; corcoll, company, drac, 
hom, lladre; Aparici [apparitio], Degollaci; restos do genitivo: dimarts, dijous, 
divendres [cf. anal. dilluns, dimecres]; aigua-ros [aqua rosæ], peülla [pedis ungula], 
terratrèmol; Arderiu [Hardarici], Vilopriu [Villa Hilperici], Port-Vendres, Sant 
Quirze; llur; Puigfrancor, Martor [martyrorum], Termenor [terminorum], Formentor 
[frumentorum], etc.; restos do ablativo: mantenir, manllevar; bonament, com 
[quomodo], enlloc [in loco]; Banyuls [balneolis], Garrius [garricis], Postius 
[posticis]; restos do vocativo: misser [mi senior], etc. Estes exemplos são esporádicos 
e, em parte, hipotéticos; seria necessário realizar um estudo à parte para comprovar 
as origens. 
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1989: 249), relacionante intra-oracional (Borba 1979: 31) ou conectivo 
subordinativo de vocábulos (Camara  1977:  69).  Algumas  vezes,  as  
preposições aparecem no capítulo das partículas ou palavras invariáveis. 
 Estabelece-se geralmente uma divisão entre preposições 
simples e preposições compostas ou locuções prepositivas (Cunha  &  
Cintra 1986: 551-552, Macedo 1991: 226), bem como preposições 
essenciais e preposições acidentais (Lima  1979:  157).  Na  tradição  
gramatical portuguesa utiliza-se pouco a oposição entre preposição vazia 
e preposição cheia (Macedo 1991: 224), referente ao grau de abstracção 
do conteúdo semântico-funcional dos elementos (cf. o nosso capítulo 
2.5.). Fala-se também no conteúdo significativo das preposições em 
oposição à sua função relacional  (Cunha & Cintra 1986: 554). Quanto 
às relações sintácticas, distinguem-se as relações fixas, as relações 
necessárias e  as  relações livres (ibid.), segundo o grau de fossilização 
das expressões. 
 Na tradição gramatical castelhana aparecem, além do termo 
preposición, denominações como nexo, uma categoria que inclui também 
as conjunções (Fuentes Rodríguez 1985: 61-152), conector de 
subordinación (Carratalá 1980: 204) e plerema anominal que puede 
regir morfemas intensos (Alarcos  1969:  83).  Utiliza-se  também  a  
oposição entre elementos simples e elementos compuestos (Carratalá 
1980: 204; cf. Metzeltin 1979: 92: einfach / zusammengesetzt), bem 
como entre preposiciones propias e locuciones preposicionales ou frases 
prepositivas (Marcos 198O: 322). A oposição entre preposiciones 
propias e preposiciones impropias (Sánchez Márquez 1972: 288; cf. 
Hanssen 1910: 243: pseudopräpositionen) parece que procura expressar 
uma ideia semelhante àquela da oposição portuguesa essencial / 
acidental. Nas preposiciones dobles (Sánchez Márquez 1972: 288) trata-
se da justaposição de dois elementos. Algumas gramáticas mencionam 
também os termos vacío e lleno (Alcina & Blecua 1975: 835; cf. 
Metzeltin 1979: 92: leer) para distinguirem os elementos mais abstactos 
e frequentes dos outros, mais concretos quanto à sua significação.2  

                                                   
2 As preposições colocadas às vezes depois do substantivo (p. ex. "cuesta arriba") 
deram lugar a uma polémica terminológica em espanhol. Em outras línguas, que têm 
mais elementos e usos deste tipo (como o finlandês), aceita-se geralmente o termo 
postposição, esp. postposición (Cerdà 1986 s/v). As gramáticas espanholas vacilam 
entre preposición pospuesta (Alcina & Blecua 1975: 832; cf. Hanssen 1910: 243: 
nachgestellte präpositionen) e preposición pospositiva (Keniston 1937: 657; Alvar & 
Pottier 1987: 307). Existe uma grande confusão sobre a constituição destas 
estruturas: segundo Bello (1847 [1988: 737]), Hanssen (1910: 243) e Lenz (1920: 
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 Em catalão, a tradição é diferente, provavelmente em parte 
devido a uma maior influência da gramática francesa. Por um lado, existe 
a divisão geral entre preposicions simples e preposicions compostes 
(Fabra 1984: 173, 177; Salvador 1978: 134) ou locucions prepositives 
(ibid.). A intenção de estabelecer uma diferença entre as preposições 
fundamentais e outras secundárias, expressa-se geralmente com a 
oposição terminológica preposicions febles e  preposicions fortes (Fabra 
1956: 74, Jané 1968: 188 , Salvador 1978: 134 e Bonet & Solà 1986: 65) 
ou preposicions dèbils e fortes (Moll 1968: 203, 209; Sanchis Guarner 
1950: 270, 280). Para as preposições que podem aparecer sob duas 
formas alternativas, utiliza-se o termo preposicions ambivalents (p. ex. 
fins / fins a). Na tradição gramatical catalã de língua castelhana podemos 
encontrar as oposições terminológicas preposiciones átonas vs. tónicas, 
e preposiciones propiamente dichas vs. palabras habilitadas como 
preposiciones (Badia 1962: 51, 77, 84, 85; Jané 1968: 188). 
 
1.3. Definições 
 
 Para completarmos a visão que nos oferece a comparação da 
terminologia gramatical, julgamos útil apresentar um panorama de 
definições das preposições, desde as origens até aos nossos dias. É 
interessante seguir a evolução desde as influências latinas até às 
concepções actuais e comparar as noções que se tinham e têm na 
Península Ibérica. 
 Na primeira gramática portuguesa de Fernão de Oliveira 
(1536) não encontramos nenhum capítulo dedicado às preposições; só 
aparece o termo preposição (cap. xxxiiij, p. 70). Na gramática de João de 
Barros (1540), as definições são claramente influenciadas pela gramática 
latina: 
 
 "DA PREPOSIÇÃO. Preposição é ~ua parte das nove que tem a nossa 
gramática, a qual se põe antre as outras partes per ajuntamento ou per composição. 
Quando é per ajuntamento, ordena-se per este modo: eu vou à escola. Esta lêtera a, 
posta ante da escola, se chamam preposição, a qual rege o caso acusativo e neste está 
o nome escola. E se disser: eu aprovo tua doutrina, é per composição, ca se compõe 
esta lêtera a com provo e dizemos aprovo." (Barros  1540 [1957: 40]) 
 
                                                                                                                                                                               
491), em: calle arriba, río abajo, tierra adentro, mar afuera, etc., trata-se de 
preposições pospostas; para Gili Gaya, "No pueden interpretarse estas frases como 
locuciones prepositivas pospuestas, porque si así se sintiesen no podrían ponerse 
detrás de su término." (1948: 221). Cf. Sánchez Márquez (1972: 291). 
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 "DA PREPOSIÇÃO. Atrás vimos, quando falámos das preposições, 
que ~uas eram do caso genitivo, outras do acusativo, outras do ablativo, porque cada 
~ua rege o caso de que tomou nome. As que regem genitivo são: debaixo do céu, fora 
do reino, dentro de casa, defronte de mi, acerca de nós, etc. As que regem acusativo 
são estas e outras semelhantes: sobre perfia, ante el-rei, à praça, contra Lutero, entre 
os bons, per bom caminho, etc. As que regem ablativo são as dos seguintes 
exemplos: com Deus, no céu, sem pecado, etc." (Barros 1540 [1957:46]) 
 
 Em português nunca existiram casos no sentido latino da 
palavra (declinação de nomes). Não obstante, João de Barros procura 
estabelecer entre as preposições como de e outras preposições mais 
concretas uma espécie de recção, parecida à que se comprova entre os 
casos e as preposições do latim. A ideia poderia parecer estranha se não 
soubéssemos que obedece a uma aspiração a apresentar a gramática 
portuguesa como equiparável à latina. Apesar de tudo, constitui também 
um intento primitivo de estruturar o sistema prepositivo e postular vários 
tipos de preposições. 
 Nas definições mais modernas, quer brasileiras quer 
portuguesas, quase sempre aparece a ideia de palavra anteposta ao nome, 
palavra que liga ou relaciona dois termos ou que subordina um termo a 
outro: 
 
 "PREPOSIÇÃO é a palavra invariável que se antepõe a nome ou 
pronome para acrescentar-lhes uma noção de lugar, instrumento, meio, companhia, 
posse, etc., subordinando ao mesmo tempo o dito nome ou pronome a outro têrmo da 
mesma oração:--. A preposição pode ser um simples vocábulo, --, ou uma 
combinação de vocábulos, podendo chamar-se neste caso LOCUÇÃO 
PREPOSITIVA (ou PREPOSICIONAL)." (Said Ali 1969: 101) 
 
 "Preposições são palavras que subordinam um termo da frase a outro - o 
que vale dizer que tornam o segundo dependente do primeiro. --. -- a preposição 
mostra que entre o antecedente e o conseqüente há uma relação, de tal modo que o 
sentido do primeiro é explicado ou completado pelo segundo." (Lima 1979: 157) 
 
 "Preposição é a palavra invariável que liga um termo a outro, expresso 
ou não, acrescentando um sentido ou estabelecendo a função sintática. A preposição 
liga estabelecendo uma subordinação. Trata-se, pois, de conectivo subordinativo. 
Temos dois tipos de preposições: 1. As que exercem o papel exclusivo de ligar sem 
acrescentar qualquer idéia ao texto; 2. As que ligam acrescentando uma idéia de 
espaço, tempo ou outras que não se enquadram nem em espaço nem em tempo. 
Assim, no primeiro caso, temos preposições vazias. No segundo caso, preposições 
cheias. As preposições vazias são as que iniciam um objeto indireto ou complemento 
nominal. --. As preposições cheias indicam espaço, tempo ou noção." (Macedo 1991: 
224) 
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 "Chamam-se PREPOSIÇÕES as palavras invariáveis que relacionam 
dois termos de uma oração, de tal modo que o sentido do primeiro 
(ANTECEDENTE) é explicado ou completado pelo segundo (CONSEQUENTE)." 
(Cunha & Cintra 1984: 551) 
 
 À parte a insistência na invariabilidade das preposições 
nestas definições, desperta a atenção o facto de as gramáticas 
considerarem "vazios", isto é, isentos de conteúdo, justamente os 
elementos mais frequentes e abstractos, que mais funções sintácticas 
desempenham. Como veremos mais tarde, são estas as preposições 
directamente comparáveis, funcionalmente, com os casos do latim, 
também abstractos e semanticamente heterogéneos. Contudo, ninguém 
chama "vazios" aos casos latinos. 
 Na tradição gramatical castelhana, quase todas as 
caracterizações acentuam, desde as origens, a posição da preposição 
diante do nome. A definição de Correas estabelece uma correspondência 
funcional entre os casos latinos e as preposições castelhanas, sem 
procurar criar uma dependência ou recção entre preposições e casos 
imaginários. Nebrija, sem expressá-lo na sua definição, propõe a 
existência de uma espécie de recção entre preposições e casos 
comparável à exposição de Barros (v. o nosso capítulo 2.4; quanto à 
diferença entre o acusativo e o dativo, v. p. ex. García Martín 1993). À 
diferença da tradição portuguesa, opõe-se a espanhola que não pretende, 
em geral, classificar as preposições em "fundamentais" e "secundárias": 
  
 "Preposición es una de las diez partes de la oración, la cual se pone 
delante de las otras, por aiuntamiento, o por composición." (Nebrija 1492  [1981: 
207]) 
 
 "De la Preposiçion. Quanto a la primero es de aber: ~q la lengua 
Ca tellana tiene palabras que el Latino llama Preposiçiones: por~q e propon~e al 
nõbre, o al verbo en la clau ula para manife tar mas el affecto humano del que la 
pron~uçia. Como, cerca, lexos, con, por, de, mi, ante, cõtra, junto, apar, detras, 
delante, entre, debajo, ençima, aliende, aquende." (Villalón 1558 [1971: 48]) 
 
 "Los casos ò diferenzias de casos son seis: nominativo, genitivo, dativo, 
acusativo, vocativo, ablativo. Los Griegos i Latinos conocen i tienen casos: nosotros 
no; mas las diferenzias de hablar por ellos, si las conozemos: las quales 
diferenziamos i hazemos con preposiziones." (Correas 1625: [1954: 147]) 
 
 "Preposicion es una palabra llamada así, porque se pone antes de otras 
partes de la oracion. El oficio de la preposicion por sí sola es indicar en general 
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alguna circunstancia que no se determina sino por la palabra que se le sigue; pero 
junta ya con ella, denota la diferente relacion ó respeto que tienen unas cosas con 
otras. --. Verdaderas preposiciones son las que constan de una sola diccion, y se usan 
sencillamente. Las que no se usan sino en composicion, no se deben reputar como 
preposiciones, sino como parte de aquellas voces compuestas con ellas." (Real 
Academia Española 1771 [1984: 201]) 
 
 "El procedimiento más frecuente por el que un sustantivo, en el sujeto, 
pasa a funcionar como complemento consiste en colocarlo detrás del núcleo, 
uniéndolo a él por medio de una palabra especial: la preposición. --. La preposición, 
pues, es una palabra de enlace que se antepone a un sustantivo para convertirlo en 
complemento. Es un elemento trasladador." (Seco 1989: 91) 
 
 "Las preposiciones son unidades dependientes que incrementan a los 
sustantivos, adjetivos o adverbios como índices explícitos de las funciones que tales 
palabras cumplen bien en la oración, bien en el grupo unitario nominal." (Alarcos 
1994: 214) 
 
 Na tradição castelhana, é surpreendente a reduzida diferença 
que podemos observar entre as primeiras definições de Nebrija ou 
Villalón e as últimas de Seco e Alarcos. Não queremos reproduzir aqui 
mais definições porque o conteúdo delas é muito parecida; os que se 
interessarem pela sua evolução podem consultar mais gramáticas ou 
obras especializadas na história da linguística espanhola (p. ex., García 
1960: 139-141, Isaza Calderón 1967: 134-137, López 1970: 12-30, 
Gómez Asensio 1981: 237-259 e Ramajo Caño 1987: 193-200). 
 Como veremos mais tarde, as gramáticas catalãs  procuram 
estabelecer à sua maneira particular uma divisão em vários tipos de 
preposições; não obstante, apresentam definições que não se distingu 
essencial das castelhanas: 
 
 "La preposició és aquella que s'posa antes del Nóm ó d'altra párt 
d'Oració per compondrer algúna veu ó per a formár l'Oració." (Ullastra 1743 [1980: 
60]) 
 
 "La preposició es una veu, que se anteposa á la dicció que compon, ó al 
cas que regeix." ( Ballot i Torres 1813 [1987: 83]) 
 
 "La preposició és un mot subordinant: introduint un nom, en fa el 
complement determinatiu d'un altre nom --, el complement d'un verb, etc." (Fabra 
1956: 74) 
 
 "Entenem per preposicions aquells mots que subordinen un terme 
gramatical a un altre, tot indicant la relació existent entre ells. Normalment, les 
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preposicions introdueixen noms o grups nominals, i també adverbis i infinitius." 
(Jané 1968: 188) 
 
 Como podemos comprovar, as definições do elemento 
chamado preposição diferem pouco na tradição gramatical da Península 
Ibérica. Parece que as preposições são tão comuns que toda a gente as 
conhece e sabe o que são de tal modo que não há necessidade de 
caracterizações complicadas. Por outro lado, as tradições centram-se 
principalmente no grupo reduzido das preposições simples de origem 
latina, sem entrarem no campo complicado e aberto (cf. Alvar & Pottier 
1987: 285) das combinações prepositivas ou locuções preposicionais. 
 
1.4. Classificações anteriores 
 
 Como continuação, apresentamos um resumo de inventários 
baseado numa mostra de gramáticas -descritivas, normativas e históricas- 
das três línguas românicas mais importantes da Península Ibérica. Em 
português, só temos conhecimento de dois estudos especializados em 
preposições (Borba 1971 e Higgins 1974). As gramáticas, apesar disso, 
oferecem um material amplo, tanto para explorar o inventário dos 
elementos "essenciais" como para as combinações de preposições.3  
 Segundo uma mostra elaborada com base em quatro 
gramáticas descriptivas modernas (Lima 1979: 157, Cunha & Cintra 
1984: 551, Tavani 1986: 184 e Macedo 1991: 226), o inventário das 
preposições portuguesas fundamentais é o seguinte: 
 
a ante após até com contra de desde em entre para perante por sem 
sob sobre trás 
 

                                                   
3 A nossa exposição é baseada nos seguintes estudos e gramáticas  da língua 
portuguesa: Barbosa 1871: 218-236, Braga 1876: 122-124, Brandão 1888: 48-60, 
Nunes 1930: 364-366, Cardoso 1932: 130-164, Huber 1933: 232-239, Williams 
1938, Lapa 1945: 264-281, Figueiredo 1949: 129-133 e 175-187, Ribeiro 1950: 447-
461, Ribeiro 1957: 603-613, Dias 1959: 108-168, Lima 1962: 167-169, Oliveira 
1965: 95-108, Said Ali 1969: 101-102, Câmara 1976: 175-182, Coutinho 1978: 268-
269, Johannesen 1978: 59 , Lima 1979: 157, Theban 1979: 225-240, Vázquez Cuesta 
& Mendes da Luz 1980: 550-561, Hundertmark - Santos Martins 1982: 421-500, 
Cunha & Cintra 1984: 551-573, Fonseca 1985: 153, Maia 1986: 855-862, Tavani 
1986: 184-185 e 222-231, Silva 1989: 248- e 620-650, Teyssier 1989: 339-359 e 
Macedo 1991: 224-233. 
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Entre as quatro gramáticas há poucas diferenças quanto à quantidade dos 
elementos: oscila entre 16 e 18. Segundo Lima e Macedo, as preposições 
são l6. Apenas há diferença na ordem das mesmas: para Lima, até vem 
antes de após, e por vem antes  de  perante; na gramática de Macedo, a 
ordem  é,  nestes  casos,  a  inversa.  Tavani  inclui  o  elemento  per  no 
inventário básico, Cunha & Cintra dão-no como variante de por. Tanto 
Tavani como Cunha & Cintra incluem a forma trás, ausente de Lima e 
Macedo. 
 O conjunto das nossas fontes secundárias (v. a nota 3) 
permite estabelecer a seguinte série de preposições simples, combinações 
de preposições e locuções prepositivas. A ordem é alfabética e procura 
basear-se no elemento central da expressão. Observe-se que se trata, 
nesta fase, de uma enumeração puramente técnica, que combina aspectos 
etimológicos e várias épocas históricas; nem sempre há certeza de uma 
maneira lógica de organizar o acervo tendo em conta a multidão de 
elementos constituintes que formam uma locução; também é difícil 
saber, às vezes, no caso de combinações de duas preposições, qual é o 
elemento "principal". 
 
a (ao,  aa,  à),  de  acordo com, a alcance de, além de, ante (ant), davante, deante, 
diante de, adiante de, per diante, para ante, perante, por ante, antes de, aprés, 
daprés de, aquém de, até (té, ata, ataa, taa, aata; at~e~es, atéém, atães; atra, atroes), 
em atenção a, abaixo de, debaixo de, embaixo de, para baixo de, por baixo de, em 
busca de, cabo (cabe), cabo de, a cabo de, de cabo, à caça de, caminho de, a cas, a 
cas de, em cas, em casa, em cas de, em casa de, à cata de, por causa de, acerca de, 
acima de,  de cima de, em cima de, para cima de, per cima de, por cima de, com 
(cõ, co; cuum, cu~ua), conforme, em consequência de, consoante, à conta de, 
contra (cõtra), escontra, de (do, da), em demanda de, des, desde, a despeito de, 
durante, por efeito de, em (en, ~e; ~eno, ~ena, n-), entre (antr(e), intre, ~itre, ontre, 
untre), de entre, por entre,  dentro a,  dentro de,  dentro em,  de  dentro de, para 
dentro de, por dentro de, ergo (eigo),  à  espera de, exete (exeite), exetes, em face 
de, a fim de, afora, fora de, à frente de,  em frente de, na frente de, em frente a,  
defronte de, a fundo de, em fundo de, graças a, junto a, junto de, ao lado de, longe 
de, ao longo de,  em lugar de, mau grado a, mediante, em meio de, no meio de, 
menos, mercê de, a modo de, não obstante, par, a par de, para (pera, pora), para 
com, a partir de, per (pelo, pela), passante, ao pé de, perto (preto) de, a perto 
(preto) de, apesar de, a ponto de, por (polo, pola), após, depós, empós, empós de, 
depois de, despois, despois de, prestes a, próximo de, quando de,  aquando de, 
quanto a (canto a, cantá), ao redor de, arredor de,  darredor de, derredor de, em 
relação a, rente a, rente com, rente de, respeito a, com respeito a, a respeito de, 
rumo a, salvante, salvo, segundo, asegundo, sem (ssem, sen, ss~e), senão, sob (so), 
de sob (de so), por sob, sobre (sober), de sobre, por sobre, à sombra de, à testa de, 
tirado, tirante, em torno de, trás, trás de, atrás de, detrás de, em trás, por trás de, 
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por detrás de, através de, a troco de, em vez de, em virtude de, visto, à volta de, em 
volta de. 
 
 No campo da linguística espanhola há bastantes trabalhos que 
se ocupam exclusivamente do sistema prepositivo. Um dos mais 
importantes e recentes é  Morera Pérez 1988. Podem consultar-se 
também vários outros que tratam do conjunto do sistema (Sondergard 
1953, Gamillscheg 1963, Deev 1970, Trujillo 1971, Luque Durán 1973, 
Beale 1978, Beretta de Villarroel 1979, González Ollé 1979, Pellen 
1976, Folgar de la Calle 1983, Lang 1984, Rylov 1988 e Prytz 1994) ou 
de aspectos teóricos do sistema prepositivo (Guasch Leguizamón 1949, 
Pottier 1962, López 1970, Carbonero Cano 1975, Roegiest 1977, Agud 
1980 e Porto Dapena 1987). As gramáticas oferecem, desde as origens, 
inventários que só diferem em pormenores.4  
 A série de preposições da Academia Espanhola (1931: 211-
218) é reproduzida como tal pela maioria das gramáticas (p. ex. Alcina & 
Blecua 1975: 830, Alarcos 1980: 322, Carratalá 204) e tem 19 
elementos: 
 
a ante bajo cabe con contra de desde en entre hacia hasta para por 
según sin so sobre tras 
 
O conjunto original da Academia (1771 [1984: 202-203]) é quase 
idêntico: só faltam bajo, cabe e so. Para Nebrija (1492 [: 207-208]), 
regem acusativo (a) as preposições a, contra, entre, por, según, hasta, 
hazia, de, sin, con, en, so e para, frente a ante, delante, allende, aquende, 
ba~xo, deba~xo, cerca, después, dentro, fuera, le~xos, encima, hondón, 
derredor e tras, que regem genitivo (de): no total, são 28 elementos. 
Correas (1625 [1954: 147]) apresenta apenas 9 preposições: de , à, para, 

                                                   
4 Para a elaboração do inventário castelhano consultámos, além das fontes já citadas, 
os seguintes estudos e gramáticas: Bello 1847 [1988: I: 186-188, II: 737-743, 745-
770], Foerster 1880: 406-432, Hanssen 1910: 223-245, Lenz 1920: 482-484, 
Keniston 1937: 636-658, Menéndez Pidal 1941: 338-339, Gili Gaya 1948: 219-231, 
García de Diego 1951: 217-218, Pellegrini 1966: 209-210, Sánchez Márquez 1972: 
286-291, Real Academia Española 1973: 13, Alcina & Blecua 1975: 830-839, 
Menéndez Pidal 1976: 373-376, Metzeltin 1979: 91-92, Carratalá 1980: 204, Marcos 
Marín 1980: 321-326, De Bruyne 1985 [1993: 291-340], Penny 1985: 194-198, 
Honsa 1986: 200-209, Alvar & Pottier 1987: 285-319, Cano Aguilar 1988: 169-173, 
Urrutia Cárdenas & Álvarez Álvarez 1988: 306, Cartagena & Gauger 1989: I: 531-
535, Seco 1989: 91-93; 197-200, Reumuth & Winkelmann 1991: 287-303 e Alarcos 
Llorach 1994: 214-226. 
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con, en, de, por, sin e so. Alcina & Blecua (1975: 835) eliminam as 
formas so e cabe, e dividem o inventário em preposições vazias (a, con, 
de, en e em alguns casos, por) e cheias (as outras). Seco (1989: 198) 
inclui também pro e vía. A descrição mais recente (Alarcos Llorach 
1994: 217) inclui 16 elementos, caracterizados como átonos, eliminando 
cabe e so, e considerando según como tónico; exclui também pro, 
allende e aquende por causa da sua baixa frequência. 
 O inventário conjunto de preposições e locuções prepositivas 
(para as fontes secundárias, v. a nota 4) varia muito de gramática para 
gramática e resulta mais amplo do que se pode observar em português, 
fundamentalmente por causa da sintaxe do espanhol clássico de Keniston 
(1937): 
 
a (ad;  al),  de  acuerdo de, de acuerdo con, con acuerdo de, con achaque de, de 
achaque de, en achaque de, por achaque de,  en  alcance de, allende (allend), 
allende de (allend de, aliende de), por amor de, de por amor de, con ánimo de, ante 
(ant), ante de, deante, desante, enante, denante, delante (deland, delantre), de 
delante,  para  delante de, por delante, por delante de, delantre a,  delante de, 
adelante de, para ante, por ante, davant, antes de, aquende (aquen), con arreglo a, 
por arte de, en asunto de, en atención a, atento a, en ausencia de, con ayuda de, en 
ayuda de, sin ayuda de, bajo (baxo), bajo de, abajo de, por bajo, por bajo de, por 
abajo de, debajo, debajo de, de debajo de, desde debajo de,  para  debajo de, por 
debajo de, en base a, a beneficio de, a boca de, por boca de, en busca de, cabe 
(cabo, cab), de cabe, cabo de, a cabo de, al cabo de, de en cabo, en cabo de,  a  la  
cabeza de, cada, en calidad de, a cambio de, en cambio de, camino, camino a, 
camino de, el camino de, de camino para, a canto de, al canto de, cara, cara a, a 
cargo de, con cargo de, para cargo de, casa de, a cas de, a casa de, a casas de, de 
casa de, en cas de, en casa de, en casas de, hasta en casa de, para casa de, por casa 
de, de hacia casa, en caso de, de casta de, a causa de, por causa de, cerca, cerca a, 
cerca de,  acerca de, hasta cerca de, por cerca de,  encima de,  por  cima de,  de  
encima de, desde encima de, hasta encima de, por encima, por encima de, a color 
de, con color de, so color de, en so color de, en comienzo de, en compañía de, en 
comparación de, con, de con, a conferencia de, conforme, conforme a, conforme 
con, en conocimiento de, a consecuencia de, en consecuencia de, por consejo de, 
contra (cuentra, cuantra), contra de,  a  la  contra de, en contra de, escontra 
(escuentra, escuantra, esquantra), para contra,  contrariamente a, al contrario de, a 
costa de, en costa de, cuando, (quando a), cuanto, cuanto a, de cuanto a, cuanto 
para, cuanto por, cuanto que, en cuanto, en cuanto a, en cuanto por, a cuenta de, 
en cuenta de, por cuenta de, a cuento de, por culpa de, dado (dada), en daño de, de 
(del), de a, debido a, dejado, en demanda de, demás de, además de, dende, dende 
a, dende de, dentro (dintro), dentro de, adentro de, de dentro de, dentro en, a la 
derecha de, derecho de, en derecho de, desde (des), desde a, desde hace (desde 
hacía), desde por, para desde, en deservicio de, en días de, a diferencia de, a 
discreción de, en disposición de, al doble de, donde, durante, a edad de, de edad 
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de, en edad de, por efecto de, a ejemplo de, sin embargo de, en, enta (ta), entrante, 
entre (intre), entre de, de entre, para entre, de para entre, por entre, por entrega 
de, entro (tro), entro a (tro a), entro en, dentro (dintro), dentro de, adentro de, de 
dentro de, dentro en, a escondidas de, en espacio de, por espacio de, a espaldas de, 
con espaldas de, en estado de, a excepción de, con excepción de, excepto, a excusa 
de, a expensas de (a expesas de), extramuros de, a falta de, de falta de, con falta 
de, por falta de, a fama de, en fama de, a favor de, con favor de, en favor de, por 
favor de, en fe de, en figura de, fin a, a fin de, al fin de, con fin de, en fin de, hasta 
en fin de, para fin de, a fines de, a finales de, en fondo de, en forma de, frente a, a 
frente de, enfrente de, por frente de, frontera de, frontero, frontero de, a fuer de, 
fuera, fuera de, afuera de, de fuera de, por fuera de, a fuerza de, con fuerza de, 
por fuerza de, con gana de, gestra (giestra, iestra, yestra), a gloria de, gracias a, en 
guarda de, por guarda de, a guisa de, en hábito de, hace (hacía), hacia (fazia, facia, 
acia, faza), de hacia, hasta, (fasta, fastam, asta, hata, ata, adta, adte; atanes), hasta a, 
hasta con, hasta de, hasta en, hasta para, hasta por, hasta sobre, de hasta, al hilo 
de, a hora de,  a  la  hora de, a humo de,  a  hurto de, por igual de, a imagen de, a 
imitación de, inclusive, incluso, a instancia de, con intención de, a la izquierda de, 
a juicio de, en juicio de, juntamente con, junto, junto a, junto con, junto de, junto 
en, de junto a, por junto a, al lado de, a lo largo de, lejos de, para lejos de, a ley de, 
en ley de, por línea de, a lo de, en lo que es de, lueñe (luene, luen) de, en lugar de, a 
lumbre de, a llamado de, a mandado de, por mandado de, a manera de, a la 
manera de, de manera de, a mano de, de mano de, de manos de,  en mano de, en 
manos de, por mano de, por manos de, a más de, al más de, con más, más acá de, 
más allá de, en materia de, mediante, mediante a, a medida de, al medio de, en 
medio, en medio de, de en medio de, por medio de, por en medio de, por medios de, 
sin medio de, en memoria de, por memoria de, por mengua de, menos, merced a, a 
merced de, con miedo de, de miedo de, por miedo de, mientra, mientras, en mitad 
(meytad) de, por mitad (meytad) de, a modo de, al modo de, en modo de, por modo 
de, con motivo de, por muerte de, no embargante, no obstante, a nombre de, con 
nombre de, en nombre de, a noticia de, en número de, por ocasión de, con ocasión 
de, a ojo de, a ojos de, al olor de, a operación de, en opinión de, con orden de, en 
orden de, por orden de, oriella de, al orilla de, en pago de, par, par de, a par de, a 
la par con, a la par de, en par (empar) de, para (pora), para con, cuanto para con, 
para de, para en, para sin, en parangón de, aparte de, de parte de, de partes de, 
por parte de, a partir de, a pedimiento de, a pedir de, a peligro de, con peligro de, 
en peligro de, pena de, en pena de, so pena de, con perdón de, en perjuicio de, por 
permisión de, en persona de, a pesar de, pese a, a peso de, a petición de, al pie de, 
a pique de, en poco de, a poder de, de poder de, en poder de, por, a por, de por, 
por de, a parte de, pos,  após, de pos (de post) en pos (empós, empués), en pos 
(empos) de, apués, depués, depués de, después de, para después de, después acá de, 
a precio de, en premio de, en presencia de, a principio de,  al  principio de, en 
principio de, pro,  en pro de, probe, en proporción de,  a  propósito de, con 
propósito de,  en  propósito de,  en  provecho de, por provecho de, a punto de, al 
punto de, en punto de, a raíz de, a razón de, en razón a, en razón de, por razón de, 
en recompensa de, en reconocimiento de,  a  la  redonda de, redor, redor de, 
arredor de, derredor de, aderredor de,  al  derredor de, en redor, en derredor, en 
derredor de, alrededor, en rededor, en relación con, respecto, respecto a, por 
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respecto a,   respecto de, a respecto de, al respecto de, con respecto de, en 
respuesta de, por resultado de, a reverencia de, al revés de, arriba de, ribera, 
ribera de, a riberas de, a riesgo de, por ruego de, con rumbo a, a sabor de, salvo 
(salva), en satisfacción de, según (segund, segundo, sigún), según para, a semejanza 
de, por semejanza de, en señal de, por señal de, a servicio de, en servicio de, por 
servicio de, en sierra de, en signo de, si no, si no es, sin (sine, sen), so, sobre, de 
sobre, para sobre, por sobre, a sombra de, a la sombra de, en somo, en somo de, en 
son de, con sospecha de, a sueldo de, en suerte de, suso, al talle de, en tela de, por 
tela de, por temor de, con temor de, por tenor de, en término de, en testimonio de, 
al tiempo de, en tiempo de, en tiempos de,  por tiempo de, en tiempo y punto de, a 
tierra de, de tierra de, por tierra de, en tierra de, en tierras de, entre tierra de, a 
tiro de, por título de, cuanto toca, cuanto toca a, cuanto toca de, lo que toca a, 
tocante a, a torno de, en torno de, tras, tras de, atrás,  atrás de, detras, detrás de, 
por detrás de, a través de, a trueque (truque, trueco) de, en trueco (troque) de, ultra 
de, uno con, a usanza de, a uso de, al uso de, en ventura de, en vez de, vía,  vía de, 
la vía de, por vía de, en vida de, por vida de, en vigilia de, a virtud de, en virtud de, 
por virtud de, en víspera de, a vista de, por vista de, a voluntad de, con voluntad 
de, por voluntad de, con voto de,  a  voz de, con voz de, en voz de, a vuelta de,  la  
vuelta de, a vueltas (abueltas) de, a las vueltas de, yus, de yus, yuso, a la zaga de. 
 
 Como já observámos, a tradição gramatical catalã é diferente 
das tradições portuguesa e castelhana por pretender dividir as 
preposições -sistematicamente- em débeis (cat. febles, dèbils, àtones) e 
fortes (cat. fortes).5 Não existem muitos estudos sobre o sistema 
prepositivo catalão: até agora, a única representação conjunta é o recente 
e excelente livro de Sancho Cremades (1994).  
 A selecção de alguns manuais e estudos importantes (Fabra 
1956: 74, Badía Margarit 1962: II: 84, Gili 1967: 86, 89, Jané 1968: 188, 
Moll 1968: 203-211, Gallina 1969: 184, Marvà 1985: 283-284 e Bonet & 
Solà 1986: 65) oferece-nos uma visão bastante clara sobre o que são as 
preposições "débeis": 
 
a amb de en per  per a 
 
A série aparece idêntica em cinco gramáticas (Badía Margarit 1962, Gili 
1967, Jané 1968, Moll 1968, Marvà 1985); na gramática de Fabra (1956) 
                                                   
5 As nossas fontes secundárias para o catalão são as seguintes: Meyer-Lübke 1925: 
148-149, Huber 1929: 143-150, Griera 1931, Sanchis Guarner 1950: 270-283, Badía 
Margarit 1951, Moll 1952: 205, 343-353, Fabra 1956: 74-77, 172-178, Badía 
Margarit 1962: II: 51-87, Gili 1967: 86-89, Jané 1968: 188-206, Moll 1968: 202-211, 
Gallina 1969: 184-191, Salvador 1978: 134-135, 175-180, Blasco Ferrer 1984: 184-
193, 192-193, Marvà 1985: 283-298, Bonet & Solà 1986: 64-69 e Perera i Parramon 
1986-1987. 
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só falta per a. Quanto ao inventário das preposições fortes, há uma maior 
dispersão. A lista de Fabra (1956: 74) contém 15 elementos (incluindo as 
"débeis" 20): 
 
sobre sota contra entre sense segons des fins envers ultra malgrat 
durant mitjançant tocant salvant 
 
Badía Margarit (1962: II: 84) não inclui des, durant, mitjançant, tocant 
nem salvant, mas sim vora. Outras gramáticas oferecem listas mais 
extensas, onde também aparecem locuções prepositivas. A primeira 
gramática catalã de Ullastra (1743 [1980: 193]) contém um acervo de 19 
elementos, agrupados segundo o tipo de recção que têm: "1. (genitíu): 
cerca, antes, després, devánt, contra, envers, dins (dintre), trás (detrás), 
próp (depróp), sobre (dessobre), sota (dessota), a més (ademés); 2. 
(acusatíu): a, entre, segóns, per, fins; 3. (ablatíu): en, ab." A lista de 
Ballot i Torres (1813 [1987: 83-85]) inclui no total 28 preposições (p. ex. 
baix, cerca, conforme, damunt, davol, de certa, dejus, devant, dins, pres 
e prop, além das já citadas). 
 O acervo de Sancho Cremades (1994), por outro lado, 
contém 20 elementos, estruturados segundo um critério semântico e 
funcional: cap a, fins  a (directives), en, a, davant, darrere, sobre, sota, 
vora, entre, per, per a (localitzadores), amb, sense, segons, com  a, 
malgrat, mitjançant, de, des de (abstractes). 
 Uma lista das preposições, combinações de preposições e 
locuções prepositivas encontradas contém os seguintes elementos:  
 
a (al,  als),  d'acord amb, en addició a,  dalt, amb (ab,  abs,  am,  en),  per  amor de 
(permór de), abans de, avant, davant, davant de, al davant de, al capdavant de, 
baix, debaix, ca (cal, cals), d'ençà, d'ençà de, cap, cap a, al cap de, a causa de, en 
comptes de, contra (quantra), contra de, en contra de, a cop de, a còpia de, cor, al 
costat de,  a  cubert de, per culpa de, de (d', del, dels), a defecte de, des, des de, a 
desgrat de, a despit de, dins, dins de, al dins de, dintre, dret a, de dret a, endret, 
endret de, a l'endret de, a la dreta de, durant, en, enfre (emfre, efre), entre, entrò 
(tro), a escondidas de,  en  esguard de,  a  l'esquerra de, estra, a excepció de, 
exceptat (ençeptat), excepte, a expensas de, pel que fa a, a favor de, a fi de, fins, 
fins a, fins en, fora, fora de, al defora de, enfora de, a força de, a frec de, frec a 
frec de, enfront de, gràcies a, jos, de jos, junt ab, al llarg de, de llarg a llarg de, 
llevat (levat), llevat de,  en  lloc de, lluny de, malgrat, malgrat de,  a  malgrat de, 
menys, a menys de, mercès a, a més de, de més de, ademés de, enmig de, per mitjà 
de, mitjançant (migançant, mijançats), damunt, damunt de, al damunt de,  per  
damunt de, al capdamunt de, no contrastant, no obstant, oltra (ultra), a partir de, 
per (pel, pels), per a, a la percaça de, a pesar de, al peu de, de por de, per por de, 
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pres, després de, en presència de, a preu de, prop (prob), prop de, a prop, a prop 
de, de prop de, puix, depuix (depuys), quant a, arran de,  a  raó de, rera, darrera 
(darrere), darrera de, al darrera de, enrera, respecte a, respecte de, a sabuda de, 
sense sabuda de, salvant, salvo (salvu), segons, ensems amb, sense (sens, ses, 
senes), sobre (sobre.l), sobre de,  dessobre de, sota (sots), sota de, dessota de, al 
dessota de, su, sus, sus a, dessús, tocant, tocant a, entorn de, a l'entorn de, detrès 
(detràs), a través de, tret, tret de, davall (deball),  davall de, al capdavall de, vers 
(ves), devers, envers, enviró, en virtut de, a vista de, en vist, en vista de, ab vistes 
a, al volt de, al voltant de, vora, vora de, a la vora de. 
 
 Como fundo geral para o nosso estudo sobre as origens do 
sistema prepositivo português, queremos comparar os inventários 
apresentados por algumas gramáticas e outros estudos especializados. É 
fácil observar que os inventários baseados neste tipo de material são 
realmente abertos e que têm limites muito imprecisos, para não dizermos 
confusos. A quantidade dos elementos incluidos no acervo fundamental 
não varia muito (português: 16-18, espanhol: 19, catalão: 21. Contudo, 
os elementos incluídos em cada um dos acervos diferem bastante e, se 
consideramos o conjunto das expressões prepositivas de cada uma das 
três línguas, podemos observar uma discrepância considerável. Em parte, 
deve-se às diferenças estruturais das línguas comparadas, em parte, à 
falta de critérios claros para a elaboração de uma lista coerente. Antes de 
iniciarmos a nossa pesquisa dos limites e do conteúdo do inventário 
português, julgamos útil explorar, por meio de uma comparação deste 
tipo, as fronteiras dum acervo mais amplo quanto possível.6 As três 
línguas comparadas têm a mesma origem românica e, apesar das 
diferenças existentes entre elas, é lógico supor que a descrição linguística 
de um subsistema gramatical das mesmas pode obedecer a critérios 
homogéneos. 
 Até os inventários já mais ou menos consagrados das 
principais gramáticas apresentam uma visão muito pouco estruturada 
sobre o sistema das preposições fundamentais, incluindo numa só lista 
elementos abstractos e concretos, preposições muito frequentes e outras 
que já quase se converteram em relíquias, sem terem em conta, por 

                                                   
6 Há alguns estudos contrastivos sobre os sistemas prepositivos das línguas 
românicas da Península Ibérica, p. ex.: Roegiest 1985 (português-espanhol), Campo 
1994 (português-alemão), Gärtner 1994 (português-alemão); Goudemand 1969 
(francês-português); Bolinger 1957 (espanhol-inglês), Zurdo 1974 (espanhol-
alemão), Rivas 1976 (espanhol-inglês), Palet 1987 (espanhol-catalão); e Bastida 
Mourinho 1978 (francês-espanhol). 
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exemplo, as frequências do seu uso.7 Como observa Prytz (1994: 461): 
"Muchas gramáticas tradicionales -especialmente las que describen o 
prescriben los usos de una lengua extranjera al estilo de los libros de 
cocina- presuponen como conocidas las nociones gramaticales básicas." 
 Ficam muitos problemas teóricos e práticos por esclarecer: os 
critérios de classificação semântico-lógicos, o grau de dependência da 
preposição dos elementos que constituem a recção (desde a sintaxe 
"livre" até as expressões fixas), as frequências de uso dos elementos, as 
frequências das acepções semântico-lógicas dos elementos (ou a 
constituição semântica interna de um dos elementos), etc. A comparação 
dos acervos dos elementos fundamentais permite-nos estabelecer o 
seguinte quadro: 
 
 português                        espanhol                    catalão 
 
 a                                     a                              a 
 ante                                 ante                          -                          
 após                                 -                              -                                                            
 até                                   hasta                        fins 
 com                                 con                          amb 
 contra                              contra                      contra 
 de                                    de                           de 
 desde                               desde                       des 
 em                                   en                           en 
 entre                                entre                       entre 
 para                                 para                        per a 
 por                                  por                          per 
 sem                                  sin                           sense 
 sob                                   so                            sota 
 sobre                                sobre                       sobre 
 tras                                  tras                          - 
 
 segundo                            según                       segons 
 
                                                   
7 Conhecemos cinco estudos sobre a frequência das preposições no domínio 
linguístico estudado: Michea 19 (espanhol moderno: comparação com o francês), 
García Hoz 19 (espanhol moderno), Pellen 1976 (castelhano antigo: o Cantar de mio 
Cid), Riiho 1980 (português antigo: a Lenda de Barlão e Josaphate)  e  Cartagena & 
Gauger 1986 (espanhol moderno: comparação com o alemão). Quanto ao francês, 
veja-se Cervoni 1991: 138. 
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       bajo 
       cabe 
 
                     durant 
                     malgrat 
                     mitjançant 
                     salvant 
                     tocant 
                     ultra 
 
Este quadro só inclui o núcleo dos sistemas prepositivos descritos pelas 
gramáticas. Os inventários português e espanhol diferem quanto à 
ausência de uma forma etimologicamente correspondente à preposição 
portuguesa após, bem como à falta das formas espanholas bajo e cabe 
em português. Na última versão da gramática da Academia Espanhola 
(Alarcos Llorach 1994) não está incluída a forma según; porém, tem 
contrapartidas em português (segundo) e catalão (segons). As 
preposições portuguesas e espanholas correspondentes às catalães 
durant, malgrat, mitjançant, salvant, tocant e ultra, por outro lado, têm 
uma equivalência fora do sistema prepositivo fundamental. 
 Não deixa de surpreender a quantidade modesta dos 
elementos aceites no acervo fundamental, sobretudo se pensarmos nas 
origens latinas das línguas românicas. É curioso que as três línguas 
românicas principais da Península Ibérica, "analíticas", apresentem, na 
tradição gramatical, menos preposições do que o latim, uma língua 
"sintética". Este facto já foi observado por vários pesquisadores e 
interpretado de maneiras diferentes. Para alguns,8 significa que a 
evolução dos sistemas prepositivos românicos consiste essencialmente 
numa extensão dos usos e num enriquecimento semântico das 
preposições latinas conservadas; para outros,9 seria indispensável ampliar 
                                                   
8 Veja-se p. ex. Sondergard (1953: 76): "As to the stock of prepositions, one could 
reasonably assume that the number in the characteristically analytic Romance 
tongues would exceed that found in Latin, a synthetic language, but such is not the 
case. Spanish has approximately onehalf the number of prepositions found in Latin. 
(The Latin prepositions are: ab, absque, ad, adversus, ante, apud, circa, cis, citra, 
clam, contra, coram, cum, de, erga, ex, extra, in, infra, inter, intra, iuxta, ob, palam, 
penes, per, pone, post, præ, pro, prope, propter, secundum, sine, sub, subter, subtus, 
super, tenus, trans, uls, ultra.) --. This means that many new functions and meanings 
were added to the limited stock of prepositions that Spanish inherited." 
9 Veja-se p. ex. Bolinger (1957: 212-214): "The teacher who looks at the diminutive 
list of prepositions in Spanish as the academy and its followers set them out, says to 
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a quantidade dos elementos definidos como preposições e aceitar a 
condição como tais de muitos, tradicionalmente considerados como 
advérbios. 
 
 
1.5. O fundo tipológico 
 
 A constituição actual do sistema prepositivo português -
resultado de uma evolução de mais de mil anos- não chega a ser 
compreensível fora do contexto geral da mudança tipológica do conjunto 
das estruturas linguísticas. Neste sentido, remetemos principalmente para 
a introdução e as conclusões do nosso estudo sobre a história das 
preposições por e para (Riiho 1979). Não obstante, pensamos que é útil 
comentar outra vez algumas das conclusões às quais chegámos. 
 Durante uma longa polémica gramatical francesa, 
principalmente na primeira metade do século XX, surgiu o problema de 
definir e delimitar as chamadas preposições vazias (ou débeis ou 
incolores) das outras preposições e das locuções prepositivas. Os 
estruturalistas debateram-se com o dilema de encontrar uma definição 
suficientemente abstracta para caracterizar a significação ou a função 
sintáctica das preposições átonas mais correntes; para estabelecer uma 
rede de oposições dentro de um subsistema gramatical era necessário 
poder determinar com claridade a função básica de cada elemento. Mas 
que fazer quando resultava difícil encontrar um denominador comum 
para a multidão de acepções práticas de uma preposição? O problema foi 
evocado por J. Vendryes,10 numa intenção de definir, num contexto mais 

                                                                                                                                                                               
himself, "No wonder my students have trouble distinguishing para and por." The list 
contains nineteen items. --. This apparently is expected to match the list given by 
Curme [1931: 562-566] for English, in which there are 286 entries. -- On this account 
I feel that if prepositions in Spanish are not to become a dead class, Spanish 
grammarians and lexicographers had better abandon the objective case of the 
pronoun as their criterion. If según cannot take the objective case, it should not be 
necessary for other forms to pass an impossible test in order to get themselves 
included. In its place I suggest the more realistic criterion of nexus with the noun. 
The first benefit that this will bring will be the elimination of foolishness about forms 
like excepto being adverbs. Adverbs don't construe with nouns." 
10 Vendryes (1921: 98-99): "Les mots pleins, ce sont les sémantèmes, et les mots 
vides les morphèmes. Les mots vides ne sont jamais accentués. --; ils n'ont aucun 
sens concret, ce sont des coefficients, des exposants, des valeurs algébriques plutôt 
que des mots. Aussi bien n'existent-ils pas isolément; ils ne prennent leur sens que 
lorsqu'ils sont en contact d'un autre élément linguistique, avec lequel ils constituent 



 24

amplo (seguindo o exemplo da gramática chinesa) a diferença entre 
palavras concretas e abstractas, ou cheias (pleines) e vazias (vides). Para 
A. Sechehaye,11 as preposições débeis (faibles) do francês são de, à e en, 
além da preposição zero ou a justaposição de dois elementos (p. ex. um 
verbo e um substantivo) sem intermediário prepositivo qualquer. Entre as 
débeis  e  as  fortes  existe,  segundo  ele,  toda  uma  escala  de  graus  
intermédios. 
 Um passo adiante na aspiração de estabelecer subdivisões no 
acervo prepositivo românico foi dado pela teoria das preposições 
casuais, semicasuais e não casuais de  C.  de  Boer,12 baseada na 

                                                                                                                                                                               
un  ensemble,  senti  comme  unité  par  l'esprit;--.  Le  français  a  des  mots  vides  par  
exemple dans ses prépositions. Il est impossible de traduire par une et même 
préposition notre préposition à en allemand: à pied (all. zu Fuss), à Berlin! (all. nach 
Berlin!), à la côte (all. an der Küste)." Quanto ao acervo das preposições francesas, 
encontramos a seguinte lista em Plattner 1907: à, alentour de, après, attendu, 
auparavant, auprès de, aussitôt, autour de, avant, avec, à la charge de, du chef de, 
chez, comme, à la condition de, contre, dans, de, deçà, dedans, dehors, delà, depuis, 
derrière, dès, dessous, dessus, devant, devers, durant, à l'égal de, égard, emmi, en, à 
l'encontre de, à l'endroit de, ensemble, entre, envers, environ, l'espace de, en face, en 
fait de, à  la  faveur  de, à force de, grâce à, au gré de, en guise de, du haut de, à 
l'honneur de, hors, hors de, indépendamment de, jouxte, jusque, lez, au lieu de, loin, 
le long de, lors de, malgré, au mépris de, moins, moyennant, nonobstant, outre, par, 
de par, parmi, à part, à partir de, passé, sous peine de, pendant, plus, pour, près, 
près de, à ... près, au prix de, proche, proche de, quant à, quoique, à raison de, en 
raison de, par rapport à, à ras de, au regard de, sans, sauf, selon, sous, à la suite de, 
par suite de, sur, suivant, sus, en tant que, à titre de, touchant, à travers, au travers 
de, en travers de, par le travers de, vers, vis-à-vis de, voici, voilà. 
11 Sechehaye (1926: 77): "Il y a des prépositions qui représentent clairement une 
relation précise, soit en français: parmi, derrière, contre. -- On peut les appeler 
fortes. Mais il y a aussi des prépositions faibles, et entre ces deux types s'étend toute 
une échelle graduée comprenant des cas de transition. Une préposition faible est une 
préposition peu significative en elle-même, qui n'indique généralement que la 
relation pure ou une certaine nuance de relation. Ces prépositions sont susceptibles 
de revêtir des valeurs assez diverses. Cela dépend des mots auxquels elles sont 
jointes, et elles empruntent à leur entourage la plus grande partie de leurs valeurs. --. 
Les prépositions les plus faibles en français sont de, à et en. Nous disons: Il est agé 
de dix ans --. Le latin se sert ici de l'accusatif: Natus est decem annos, et l'anglais 
juxtapose: He is ten years old. Dans une langue qui n'a point de cas, la juxtaposition 
s'oppose aux diverses prépositions comme le plus implicite de tous les procédés de 
liaison, et il ne serait pas abusif de l'appeler préposition zéro, la plus faible de 
toutes." 
12 De Boer (1926: 41-42): "En examinant l'ensemble des constructions où le français 
et l'italien modernes se servent de de, di, à, a, da, on constate que ces prépositions 
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correspondência funcional dos casos latinos com as preposições 
francesas (ou italianas).  Para ele, as preposições casuais do francês são 
de e à; por outro lado, avec, en, par e pour são semicasuais, e todas as 
outras não casuais. As preposições casuais recebem várias outras 
caracterizações que obedecem ao contexto sintáctico onde aparecem 
(écrasée [!], introductrice-subordonnante e fin de mot). Propõe também 
um sistema "universal" de seis relações casuais (locativus, ablativus, 
directivus, instrumentalis-sociativus, accusativus e nominativus), sendo 
uma espécie de precursor da "gramática casual" de Ch. Fillmore e J. M. 
Anderson.  
 Outros gramáticos prosseguiram a polémica das preposições 
vazias, modificando em parte a terminologia. Para W. von Wartburg & 
P. Zumthor (1947: 359) à, de, avec, en, par, pour e sur são incolores (cf. 
Spang-Hanssen 1963) por causa da heterogeneidade semântica. F. 
Brunot & Ch. Bruneau (1969: 377 [4ª ed. 1956]) consideram como 
vazias à e de, e como semivazias avec, en, par e pour, chegando a 
denominar morta a preposição de nos usos mais abstractos onde não se 
pode encontrar uma equivalência com preposições de uma língua 
estrangeira, por exemplo, numa tradução. Muitos autores emitiram a sua 
opinião e reflectiram sobretudo acerca dos critérios da classificação (p. 
ex. Gougenheim 1959: 3-4, 25; Tesnière 1959: 53, 55; Spang-Hanssen 
1963; e Galichet 1967: 57-59; veja-se também Cervoni 1991: 128-129). 
Nas conclusões, algumas preposições abstractas chegaram a ser 
consideradas como instrumentos gramaticais ou flexivos ("outils 
flexionnels"), em geral pelo menos o elemento de.  
 Podemos observar na tradição gramatical românica uma 
intenção, por um lado, de delimitar a quantidade das preposições 
fundamentais ou essenciais, mas também, por outro lado, o desejo de 
criar ordem e estabelecer hierarquias dentro dos sistemas prepositivos. 
Nas conclusões de dois trabalhos nossos (Riiho 1979 e Riiho 1980) já 
apontámos consequências práticas e teóricas da polémica sobre as 
preposições vazias, apoiando-nos na experiência de seguir a evolução de 
alguns morfemas prepositivos. Chegámos a estabelecer como marco 
geral das mudanças o seguinte esquema: 
 

 
 

                                                                                                                                                                               
correspondent toujours à  des  désinences,  à  sens  très  général,  dans  les  langues  à  
désinences comme le latin. --. Nous les appellerons les prépositions casuelles." 
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[tähän kaavio por y parasta sivulta 289] 
 
 
 
 
 
 
 

 O fundo geral da mudança das funções semânticas e 
sintácticas dos morfemas prepositivos, o fundamento das tentativas em 
distinguir vários tipos de preposições ou relações de recção -desde as 
primeiras gramáticas de Barros, Nebrija e Ballot i Torres até ao estudo de 
De Boer-, a causa da abstracção semântica de alguns elementos e o 
motivo das enormes diferenças nas frequências de uso das preposições 
simples das línguas românicas actuais têm a sua base na transformação 
tipológica que converteu o sistema misto de elementos de relação latinos, 
composto de casos e preposições, num novo sistema exclusivamente 
prepositivo, mas com uma hierarquia evidente entre vários tipos de 
preposições, que permite assegurar a expressão de toda a complexidade 
das relações entre o verbo e o nomem, por meio de combinações de 
elementos variados. No sistema hierárquico da construção das locuções 
prepositivas são necessários os elementos abstractos de ligação, que 
podem ter naturalmente, além desta função de ligação, outras funções 
mais concretas. É aqui que encontramos a verdadeira importância das 
preposições "vazias" ou "débeis": foram estas as que adoptaram a função 
de ligação abstracta dos casos latinos. 
 O exposto significa também que é inútil ou pelo menos 
pouco fructífero discutir o problema de saber se as preposições das 
línguas românicas regem outras preposições ou não (cf. Lenz 1920: 465-
476). É evidente que existem dependências dentro da hierarquia geral. 
Do ponto de vista da estrutura actual das línguas românicas, o factor 
essencial da mudança histórica -da passagem do latim ao romance- não 
foi a perda dos casos nem a substituição de estruturas "sintéticas" por 
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outras "analíticas".13 Foi a transformação da organização linear das 
construções, que permitiu conservar, apesar de todas as aparências, uma 
hierarquia interna. Reproduzimos aqui um esquema (tirado de Riiho 
1979: 288, com modificações) que mostra alguns tipos de organização 
linear do sintagma prepositivo: 
 
sistema regressivo:    (V)rRrN     por DEBAIXO da mesa (português) 
sistema misto:           (V)RNr       SUB mensam (latim) 
sistema progressivo:  (V)NrRr     pöydän ALItse (finlandês) 
 
Ligam  o  verbo  (ou  termo  principal  da  recção,  V)  e  o  nome  (termo  
secundário, N) os elementos de relação (termos terciários), que podem 
ser tónicos e concretos quanto ao significado (R, p. ex. DEBAIXO) ou 
átonos e abstractos (r). Parte dos elementos átonos serve também para 
modificar e precisar a função do elemento tónico (r, p. ex. por) e alguns 
servem como intermediários entre o elemento tónico e o nome (r, p. ex. 
de). A organização românica é regressiva (ou ascendente): todos os 
elementos estão à esquerda do elemento nominal. Em algumas línguas 
que têm um sistema casual muito desenvolvido, como o finlandês, o 
sistema é progressivo (ou descendente): os elementos estão à direita e os 
casos combinam-se com postposições. No latim, que tem alguns casos e 
muitas preposições, o sistema é misto: os elementos mais abstractos (os 
casos) estão à direita e os outros à esquerda. 
 No contexto da hierarquia apresentada, a transformação do 
sistema dos elementos de relação aparece como uma mudança parcial da 
organização linear, não como uma mudança completa de direção das 
construções. Nos três sistemas existem elementos "vazios" ou "débeis": 
no latim, os casos (ou pelo menos alguns deles), e no romance, parte das 
preposições átonas mais abstractas. Julgamos que é prudente deixar de 
qualificar qualquer destes sistemas melhor ou pior, deplorando a perda 
do sistema casual do latino ou, como fazem alguns pesquisadores, 
celebrando a supremacia das preposições (p. ex. Lenz 1920: 475: "-- la 
sustitución de las preposiciones, en vez de las caprichosas flexiones de la 
declinación, es una enorme ventaja, un progreso hacia la regularidad y la 
lógica."). 
                                                   
13 Este processo foi estudado no contexto românico geral pelos primeiros romanistas 
Diez (1870-1872; 1871, II: 481-486) e Meyer-Lübke (1890-1902; 1889, III: 461-509) 
bem como por Togeby 1969. Na linguística espanhola, ocuparam-se do assunto, p. 
ex. Seltzer 1950, Hescott 1962, Lapesa 1964, Muñoz Valle 1969 e Franz 1974. 
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1.6. Princípios de uma nova classificação 
 
 A nossa exposição dos exemplos medievais bem como a 
classificação e a análise terão como base o simples contexto da recção 
entre o verbo e o nome. Queremos explorar todos os morfemas que 
ligam, de facto, estes dois elementos principais, procurando estabelecer e 
estruturar um acervo de expressões prepositivas o mais amplo possível, 
sem prejuízos quanto aos limites externos deste acervo. 
 A exposição organizar-se-á segundo critérios semântico-
lógicos para permitir a comparação dos exemplos procedentes das três 
línguas que constituem o nosso material. À parte dos elementos mais 
abstractos (os chamados átonos, "casuais" ou "débeis", etc.), que serão 
tratados separadamente, seguimos uma subdivisão geral em elementos 
espaciais, temporais e nocionais. Já que muitos elementos têm funções 
em vários campos desta divisão, produzem-se necessariamente 
repetições na exposição: o mesmo elemento pode aparecer inserido em 
vários capítulos. 
 A mudança da morfofonética, das funções e dos significados 
das preposições formam um todo onde tudo é interdependente. Neste 
conjunto, é importante ter em conta a variabilidade do contexto, que 
permite interpretar as funções de uma maneira ou de outra, o ponto de 
vista do observador frente ao elemento relacionado com outro (o 
trajector frente ao landmark, para utilizarmos a terminologia da 
gramática cognitiva; cf. Sancho Cremades 1994). 
 A apresentação de cada elemento ou grupo de elementos 
contém os seguintes pontos: 
 
 Morfologia: 
 -Variantes (variedade morfofonética) 
 -Etimologia (origem formal) 
 -Combinações (hierarquia morfossintáctica dos elementos 
   preposicionais) 
 
 Semântica: 
 -Evolução semântica (origem funcional) 
 -Usos (exemplos medievais) 
  
 Sintaxe: 
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 -Recção (dependência dos elementos não preposicionais do 
contexto) 
 
Em cada ponto, apresentamos primeiro os elementos portugueses, com 
exemplos procedentes de fontes medievais (v. o corpus); depois, 
procuramos estabelecer uma correspondência com materiais castelhanos 
e catalães, para podermos observar as semelhanças e as diferenças e 
situar os usos portugueses no conjunto peninsular. 
 
1.7. O corpus 
 

   

 
 
 

de
40 %

em
17 %

a
14 %

par
10 %

com
7 %

pera
5 %

outras
7 %

Riiho 1980
(Barlão e Josaphate)
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36 %

a
28 %

en
15 %

par
8 %

con
7 %

para
2 %

outras
4 %

Pellen 1976
(Cantar de mio Cid)

de
35 %

con
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a
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en
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sobre
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outras
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Cartagena & Gauger 1989
(espanhol moderno)
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A HIERARQUIA DO SISTEMA MORFOLÓGICO 
 
A seguir (em processo de elaboração) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  


