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SINOPSE 

 

Estudo da variação lingüística entre os 

marcadores explícitos e implícitos de 

contraste mas, agora e zero. Pesquisa 

fundamentada nos Princípios da Teoria da 

Variação, do Funcionalismo lingüístico e 

da Gramaticalização, baseada na amostra 

de entrevistas Censo 1980, do acervo do 

Programa de Estudo Sobre o Uso da 

Língua da Universidade Federal do Rio de 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O uso de agora em variação com mas pode ser observado com freqüência no 

português falado no Rio de Janeiro. Encontram-se trabalhos tanto voltados à forma mas 

como também análises lingüísticas que focaram agora, embora as gramáticas 

tradicionais, em suas descrições, ainda não apresentem agora como conjunção 

adversativa. Contudo, não foram encontrados trabalhos que tratassem da variação na 

marcação de contraste entre essas duas formas lingüísticas. Há também uma terceira 

variante, zero, quando há ausência de marcador. 

 Para este tratamento, a presente dissertação volta-se à análise do fenômeno 

variável: o uso dos marcadores explícitos e implícito de contraste mas, agora e zero no 

português falado no Rio de Janeiro. O objetivo é identificar os fatores que favorecem ou 

desfavorecem a escolha de uma variante em detrimento de outra. Para isto, utilizamos a 

amostra Censo 80, do acervo do PEUL (Programa do Estudo Sobre o Uso da Língua), a 

partir da qual foram extraídos os dados para análise e levantamento estatístico do uso 

das variantes. 

 Esta dissertação está organizada de acordo com a apresentação dos capítulos a 

seguir. 

 O segundo capítulo é sobre a apresentação das variantes mas, agora e zero.  

Além disso, descrevemos ainda o processo de gramaticalização que deu origem às 

formas mas e agora. 

No terceiro capítulo, encontram-se as revisões bibliográficas. Procedemos a uma 

breve revisão de como estão sendo analisadas linguisticamente as formas em questão a 

partir dos autores: Robin Lakoff (1971), Oswald Ducrot (1977), Maria Helena de Moura 

Neves (1984), Ataliba de Castilho (2000), Fábio Fernando Lima (2005), Deborah 

Schiffrin (1987), Mercedes Sanfelice Risso (1993), Helena Gryner (2008) e Paulo 
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Henrique Duque (2006). E, ainda, apresentar-se-ão as descrições sobre mas nas 

gramáticas tradicionais: Bechara (2009),  Rocha Lima (2002), Cunha e Cintra (2001), 

Almeida (1979), Sousa da Silveira (1960). Para agora, como as gramáticas apenas o 

apresentam como advérbio de tempo, não se faz necessário esse levantamento por cada 

autor.  

 No quarto capítulo, abordamos os pressupostos teóricos que norteara este estudo: 

a Teoria Variacionista Lingüística (Labov, 1972), o Funcionalismo Lingüístico (Givón, 

1995) e Gramaticalização (Givón, 1979).  

 No capítulo seguinte, apresentamos a metodologia aplicada a este trabalho, 

descrevemos a amostra e o processo da análise quantitativa. 

 No sexto capítulo, estão as hipóteses da pesquisa. 

 No capítulo sete, procedemos à análise e interpretação dos resultados estatísticos 

das variáveis apontadas como relevantes para o fenômeno variável em estudo. As 

variáveis lingüísticas estudadas foram: i) nível de coesão; ii) correferência dos sujeitos; 

iii) tipologia textual; iv) seqüência temporal; v) modalidade vi) seqüência textual. E a 

variável social: vii) escolaridade. 

 No último capítulo, apresentamos as considerações finais. 

 Em seguida a referências bibliográficas. 

 

 Passamos, a seguir, a definição do objeto do presente estudo. 
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2. OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 Nosso objeto de estudo é a variação entre marcadores de contraste. As variantes 

investigadas foram mas, agora e zero, conforme exemplos a seguir. 

, 

(1) Eu desenho bem, sabe? Mas não é aquele desenho, assim, cheio 

de técnica (E:39) 

(2) Meu pai foi ... escola. Agora até quanto ele estudou eu não sei. 

(E.04) 

(3) Todo mundo quer uma casa, Ø a senhora vai querer (hes) ir para 

um apartamento. (E: 36) 

 

Em (1), (2) e (3), temos uma relação de contraste. Em (1) e (2) as orações 

contrastantes são iniciadas pelos marcadores de mas e agora, respectivamente; em (3) 

há ausência do marcador. Portanto, temos uma primeira oração, contrastada, seguida por 

outra, contrastante.  

Contraste, como explica Gryner (2008), é a relação de oposição entre duas 

unidades (A) e (B) na seqüência do discurso
1
, através da quebra da expectativa: a 

inferência de (A), recuperada através da negação da inferência de (B), estabelece com a 

unidade (B) uma relação de contraste. 

 Em (1), por exemplo, tem-se a unidade (A) “Eu desenho bem” e (B) “Mas não é 

aquele desenho, assim, cheio de técnica”. A inferência de (A) – desenho com técnica – 

é recuperada através da negação da inferência de (B) – é aquele desenho cheio e 

técnica. 

                                                 
1
 Assim como Braga (2004: 102), compreendemos discurso como texto: “referindo-se os dois termos ao 

produto de um ato comunicativo”. 
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 Em (3), a unidade (A) afirma que todos querem morar em casa, da qual infere-se 

que a mãe do entrevistado gostaria de morar em casa como todo mundo. Mas (B) – “a 

senhora vai querer (hes) ir para um apartamento” – é a quebra da expectativa de (A) – 

querer morar em casa. 

 A noção de quebra de expectativa, como explicada por Heine et al. (1991, apud 

Longhin, 2003) refere-se às expectativas que os falantes têm a respeito do que acreditam 

ser apropriado ou normal no mundo. As expectativas normais são os padrões 

característicos do mundo com o qual o falante tem familiaridade, ou tem em mente, ou o 

que ele tenciona que o ouvinte pensa que ele tem em mente.  

 Observa-se que nos exemplos (1), (2) e (3) os marcadores contrastivos anunciam 

em (B) a quebra da expectativa esperada pela assertiva de (A). Segundo Heine et al. 

(1991 apud Longhin 2003), as línguas possuem partículas que assinalam essa 

divergência entre o que é afirmado e o que é considerado normal. Esses são os 

marcadores de quebra de expectativa. 

Segundo os autores, os marcadores de quebra de expectativa são assim 

classificador por possuírem as seguintes características: (i) estabelecem uma 

comparação entre o que é afirmado e o que é inferido; (ii) relaciona elementos em 

conflito. 

Van Dijk (1997) analisa alguns conectivos do inglês (but, though, yet, whereas, 

nevertheless) que assinalam relações de contraste entre enunciados. Segundo ele, esses 

conectivos podem sinalizar circunstâncias em que os cursos dos eventos contrastem 

com o que é esperado, com as expectativas normais e podem indicar o inesperado ou 

indesejado, como em (1) em que a informante declara desenhar bem, mas seu desenho 

não tem técnica. Já no exemplo (2), o contraste incide sobre o positivo – o filho sabe 

que o pai estudou – com o negativo – não saber por quantos anos o pai esteve na escola. 
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Schiffrin (1987: 31) define como elementos seqüencialmente dependentes os 

marcadores discursivos. Risso, Silva e Urbano (2003) na tentativa de esclarecedor a 

natureza e as propriedades dos marcadores discursivos, buscaram traços-padrão 

definidores do estatuto dessas formas. Dentre as características apresentadas, os autores 

destacam que os marcadores atuam no plano da organização textual, atuam no plano da 

atividade enunciativa e são unidades não-autônomas. Da mesma forma, Martelotta 

(2004) sublinha a importância desses marcadores que servem para modalizar ou 

reorganizar a produção da fala na sua possível perda de linearidade, como também para 

preencher os vazios ou interrupções, causados por essa perda de linearidade. 

Marchuschi (1989) considera importantes essas construções por estabelecerem elos de 

construção no texto, auxiliando no planejamento da fala.  

Macedo e Silva (1996), nas suas análises do discurso falado, atentaram à grande 

variedade de partículas que vêm sendo chamadas de marcadores discursivos e 

marcadores conversacionais. Dentre estes, destacaram o marcador conversacional 

agora. As autoras classificaram-no na classe dos argumentativos, por iniciarem 

argumentação, geralmente contrária ao discurso precedente. 

Como podemos observar, os marcadores em questão nesta dissertação cumprem 

a função de anunciar uma oposição do enunciado precedente, ou seja, o marcador de 

contraste, como afirma Silva-Corvalán (1999, apud Gryner 2008), anuncia “o 

enfraquecimento da assertiva de um argumento precedente”.  

Com isso, com base na Teoria da Variação (Labov, 1972) e no Funcionalismo 

(Givón, 1979), proporemos uma investigação do uso variável na marcação de contraste 

entre mas, agora e na ausência de ambas as variantes, correlacionando contextos 

internos e externos à língua, por consideramos a escolha do uso ou da ausência das 

variantes depende da situação real de comunicação. 
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2.1. As Variantes 

 

2.1.1.  A Variante Mas 

 

 Contraste, de acordo com a definição encontrada em dicionários, é a marcação 

de diferenças ou de oposições entre elementos de mesma natureza. Mais claramente, 

Houaiss define contraste como o “grau marcante de diferença ou de oposição entre 

coisas da mesma natureza, suscetíveis de comparação”. Tal definição remete-nos a 

percepção de que mas estabelece essa relação contrastiva, marcando a quebra de 

expectativa no discurso, as diferenças ou oposições entre os segmentos nos quais 

ocorre, conforme exemplo (04): 

 

(4) Minha mãe fez o vestido de noiva dessa menina, não é? Mas ela não faz 

vestido de noiva não (E:38) 

 

 De acordo com as informações etimológicas de Cunha e Cintra (1997) e Faria 

(1852²), a forma mas, conhecida por ser a conjunção adversativa prototípica, teve sua 

origem no advérbio magis, do latim. Daí, também, originou-se, de acordo com Cunha, o 

advérbio mais do português. Como informa o autor, magis apresenta a mesma raiz mag- 

de magnus, que significa maior, magno, a qual, nas palavras do autor, tem um valor 

“designativo de aumento, de grandeza ou comparação”. 

 Ernout & Meillet, apud Castilho (1997, 2010), acrescentam que o advérbio 

magis, no latim clássico, era usado para indicar grau comparativo. Todavia, não apenas 

para indicar comparação, a forma magis era, também, empregada, freqüentemente, junto 

à forma sed, formando a expressão sed magis, que, em sua totalidade, servia “para 



 17 

indicar uma ação que se completa de preferência de outra”, isto é, introduzir uma ação 

que acontecia em lugar de outra.  

 A conjunção mas substituiu sed, do latim. Também Barreto (1999), 

apresentando a evolução diacrônica de mas, explica como, inicialmente, sed era a 

conjunção mais empregada no latim para indicar preferência de uma ação à outra e 

marcar oposição entre duas frases contrárias. Posteriormente, como já mencionado, a 

forma magis juntou-se a sed, formando uma locução. Daí, a partir desta junção, mas, 

devido a um processo metonímico, passou a ter seu uso isolado, assumindo, então, o 

valor semântico de sed. Dando prosseguimento à evolução diacrônica, sed foi eliminado 

enquanto magis passou a adquirir o valor contrastivo (Castilho, 2010) 

A propósito da origem de magis, Bourciez (1967), assim estabeleceu o contexto 

de surgimento e evolução desta forma: 

 

Pour faire ressortir une opposition entre deux phrases, à coté 

des procédés usuels qui consistaient dans l‟emploi de sed, at, 

verum, on voit dês poètes se servir aussi de magis au sens de 

potius „plutôt‟. Ainsi “non equiden invideo, miror magis” 

(Virg. Bucol. I, II) “quem non lucra, magis Pero formosa 

coegit” (Prop. 2, 2, 17). Ce procédé prit vite une grande 

extension dans la langue familière. 

 

Nunes (1989), por sua vez comenta a mudança diacrônica que levou mais a mas: 

 

A primeira forma desta partícula foi mais, como ainda 

pronuncia o povo, porém, já no período arcaico aparece 

a actual [mas], que deve ter resultado daquela em 

virtude de próclise e, perdendo a sua primitiva 

significação de comparativa, tomou a especial de 

adversativa 
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Maiores explicações sobre a transformação de magis a mais encontra-se em 

Corominas & Pascual (1980-1983): 

 

 “[...] mais também se empregou como conjunção 

adversativa sinônima do atual mas que por outro lado 

representa a evolução da primeira palavra em posição 

proclítica; [...] ainda se empregava na linguagem 

escrita do século XIV; [...] esta palavra, com esta 

acepção conjuncional, continua em uso hoje na 

linguagem dialetal de Portugal e do Brasil.” 

 

 Neves (1984) também relaciona a origem semântica de mas à noção de 

desigualdade entre os segmentos associados. Sua definição remete ao próprio 

significado do étimo latino magis, pois a autora explica que o emprego de mas entre 

segmentos de algum modo desiguais entre si representa uma marcação dessas 

desigualdades. Desta forma, mas é usado para organizar o enunciado. A autora segue 

afirmando que magis, já no latim vulgar, adquiriu sentido adversativo e que, como 

sinônimo de potius, “antes”, “de preferência a”, magis tornou-se concorrente de sed, 

mas
2
. Duque (2002) acrescenta que “potius e magis apresentam uma estrutura que 

sugere substituição. Este autor refere-se ao fato de que, em latim, havia ocorrências de 

magis com a função de conjunção adversativa operando uma retificação (magis = 

potius), acrescentando os exemplos: 

 

(5) (05) Id, Manli, non est turpe, magis miserum est (Catulo, 68, 30)
3
 

 

(6) Non equidem invideo, magis miror (Virgílio, Bucol., I, II)
4
 

 

                                                 
2
 Em alemão, sondern; em espanhol, sino. 

3
 Não é vergonhoso, Manlio, (mas) é antes infeliz 

4
 Não, na verdade, invejo, admiro mais. 
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(7) Neque quisquam parens liberi uti aeterni forent optavit, magis uti boni 

honestique vitam exigerent (Salústio, De B. Jug., 96, 2)
5
 

 

Nos três exemplos acima, magis apresenta um valor etimológico adverbial e 

comparativo, confirmando que as estruturas adversativa e comparativa facilmente se 

ligam (Ducrot & Vogt, 1979). Neves concorda com esta observação, defendendo não 

apenas o princípio da argumentatividade como também as noções de negação e 

manutenção argumentativas. Além disso, em qualquer das frases acima, magis 

estabelece uma gradação entre predicados. Duque (2002) explica que, do ponto de vista 

pragmático, é oferecida, ao destinatário, uma instrução geral no sentido de este 

reconhecer um critério de gradação crescente entre dois constituintes homólogos:  

 

a negação da proposição do primeiro segmento ligada à introduzida por magis 

representa um apagamento, relativamente ao valor graduado atribuído aos 

constituinte que pertence ao primeiro segmento. 

 

 Em diversas línguas esse apagamento exprime-se por um morfema de negação 

ou pela desinência ou preposição de ablativo ou “terminus a quo”. Duque sublinha que 

só é possível considerar mas como conjunção quando há extração de inferência do 

primeiro segmento a que se opõe o conteúdo do segmento introduzido pelo mas. 

 Este é precisamente o aspecto que aqui nos interessa, uma vez que este é o 

contexto em que ocorre a variação mas vs  agora vs  zero.  

 

 

 

 

                                                 
5
 E nem cada pai optou para que os filhos fossem eternos, mais para que levassem a vida bons e honestos. 
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2.1.2.  A variante Agora  

 

 Inserindo-se na estrutura sentencial, a forma agora vem se apresentando em 

variação com o marcador contrastivo prototípico mas. 

   

(8) O meu pai é mineiro. Agora, eu, meus irmãos somos todos carioca.  

(E. 39) 

 

 De acordo com Câmara Jr (1975:117), no conjunto de palavras com função 

adverbial temporal, existia, em latim, o advérbio nunc, com a acepção de “neste 

momento”. Entretanto, desde o latim vulgar, nunc foi substituído por uma locução de 

ablativo, hac hora. Esta, por sua vez, deu origem ao vocábulo agora. 

De acordo com Almeida (1979) e Macedo (1987), o vocábulo agora, proveio da 

locução latina hac hora que significa nesta hora, e que ora teve origem na palavra latina 

hora. O gramático Almeida acrescenta: “hora, com h, indica o período de tempo de 60 

minutos, ao passo que ora, sem h (não obstante ter procedência igual à de hora) é 

advérbio, que, não raro, funciona com conjunção” (p. 318). 

Em latim, hac era um pronome demonstrativo que expressava proximidade 

espacial em relação ao falante, significando por aqui (Martelotta, 2004). Assim, 

compreende-se porque agora, apesar da origem espacial deu origem à expressão de 

referência temporal.
6
 

Embasando-se na hipótese de Heine et alii (1991), que prevê mutações 

semânticas dos elementos lingüísticos, no decorrer do tempo, a origem de agora 

                                                 
6
 Martelotta explica: “essa reanálise de uma expressão em um único vocábulo é comum em elementos 

desse tipo. Além disso, a fusão entre noções espaciais e temporais se manifesta na língua através de 

vários outros casos, como, por exemplo, a expressão daqui à uma hora, em que o elemento originalmente 

espacial aqui é usado como ponto de referência para uma medida de tempo” (p. 107). 
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demonstra uma trajetória espaço > tempo > texto. Nesta trajetória, os elementos 

utilizados na organização do texto tendem a se originar de elementos de valor espacial 

(ou temporal) (Martelotta, 2004). É uma mudança unidirecional; advérbios de lugar 

assumem função de conjunção (Martelotta, 2003:57). Assim, o elemento agora vem 

sofrendo mutações semânticas desde a sua formação a partir da locução latina hac hora.  

 

hac hora > agora (advérbio) > agora (conjunção/contraste) 

Segundo Martelotta (1998), apesar de sua origem espacial, agora já funcionava, 

no português arcaico, como circunstanciador temporal. Todavia, agora apresenta uma 

leitura ambígua, podendo ser compreendido tanto como circunstanciador temporal 

quanto como espacial, conforme exemplo (9): 

 

(9) Giflet, eu nom soõ rei Artur, o que soíam chamar rei 

aventuroso pelas bõas que havia. Mas quem me agora 

chamar per meu direito nome, chamar-me-á mal-

aventurado e mizquinho. (p. 95) 

  

 Para o autor, no português contemporâneo, encontra-se com freqüência agora 

funcionando tanto na sua função temporal quanto na de advérbio de lugar. Martelotta 

(1998) apresenta um exemplo de interpretação ambígua, se espacial ou temporal, de 

agora: 

 

(10) Do interior do ônibus, a menina apontou para uma 

lanchonete na beira da estrada e pediu alguma coisa 

para a mãe. Diante da negativa da mãe, a menina 

começou a chorar. Com um tom ameaçador, a mãe 

gritou: - Agora não dá! (p. 94) 
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 Assim, as noções de espaço e tempo tendem a causar confusão, em determinados 

contextos. Neste caso, o agora tanto pode ser interpretado por sua noção temporal, 

referindo-se ao momento de fazer o lanche, quanto entendido como referenciador 

espacial, referindo-se ao lugar, indicando ser inoportuno comer naquele lugar, um ônibus. 

Agora parece ser apenas um advérbio que situa, num determinado período de 

tempo, o fato ao qual se refere. Todavia, apesar de ainda ser descrito como um simples 

advérbio de tempo pelas gramáticas tradicionais (Rocha Lima, 1991; Cunha e Cintra, 

2001), o agora expandiu seu significado e apresenta na língua atual uma grande 

amplitude semântica. Esta característica não se restringe ao vocábulo agora, mas pode 

se dizer que todas as palavras que compõem a classe dos advérbios apresentam 

problemas de definição. De acordo com Perini (1998: 342), “a definição de advérbio, se 

for possível, deverá ser formulada em termos de funções” e “sob o rotulo de advérbio se 

esconde uma variedade irredutível de classes”.  

Para Said Ali (1971)  

 

O advérbio é um vocábulo determinativo do verbo, do adjetivo e 

de outro advérbio. Acrescenta a estoutras palavras o conceito de 

tempo, lugar, modo, etc., que lhes delimita ou esclarece o 

sentido... (194) 

 

Câmara Jr (1985: 115), acompanhando a idéia de Said Ali, apresenta três 

categorias básicas de advérbios: dois de natureza pronominal e um de natureza 

nominal
7
. Os dois primeiros, que nos interessa aqui, destinam-se a situar o evento no 

                                                 
7
 O terceiro, de natureza nominal, assinala “modos de ser” de um evento e podem se chamados de  

advérbios modais: são aqueles conhecidos por modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. 
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espaço ou no tempo em relação ao falante; são os advérbios de valor locativo e os 

advérbios de valor temporal: estes situam o evento no momento da comunicação ou fora 

dele; aqueles se associam mórfica e semanticamente aos pronomes demonstrativos. 

Tanto os advérbios, locativos quanto os temporais podem ter um emprego anafórico e 

dêitico.  

 No entanto, estudiosos dedicados a analisar a língua, tal como, Lapa (1982), vêm 

apontando problemas encontrados na definição tradicional de advérbio. De acordo com 

este autor, a gramática e o dicionário não expõem concisamente todos os sentidos de 

cada advérbio, mas limita-os a apenas um sentido ou significado que, na linguagem oral 

e escrita, é apenas mais uma das variações que apresentam no discurso. Lapa comenta 

que novas acepções do vocábulo agora já eram comuns no falar provinciano português, 

como também já as apresentou Martelotta (1998, 2004).  

Tanto quanto Lapa, Ilari critica as limitações da definição dos advérbios 

encontrada nas gramáticas tradicionais. De acordo com o autor, advérbios, tal como, 

agora, então, aí, deveriam ser caracterizados levando-se em conta sua função na 

organização discursiva. Risso (1993) também critica a pouca atenção oferecida por estas 

gramáticas às questões lingüístico-discursivas que se manifestam no âmbito 

transfrástico e nas estruturas mais particulares da língua falada. Daí decorre para que a 

gramática se limite a breves menções breves a várias formas lingüísticas, enquadrando-

as em classes únicas (por exemplo, agora pertenceria unicamente à classe dos 

advérbios) ou definindo denominadas palavras como “palavras de classificação à parte”.  

 Especificamente sobre o elemento agora e reconhecendo seu caráter 

multifuncional, Pereira (1993) destaca que, de acordo com seu valor etimológico, o 

agora deveria prender-se à acepção de “momento atual”, entretanto, ampliou sua 

significação e uso e é hoje freqüentemente empregado com valor conjuncional: 
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(11) E: Você participaria de uma greve? 

I: Participaria. Agora, tem dois... ângulos nesta história aí... 

porque você fazer breve na escola, fazer greve em outros 

lugares, falar de greve é um papo; agora, quando tá em jogo o 

teu salário, o teu sustento, tarará tarará, essas coisas começam a 

[te] balançar. 

 

 Agora tem se revelado no discurso com diferentes funções. Em seus estudos, 

Brunaud (1991) demonstrou que o agora não se limita apenas a exercer uma função de 

ordem temporal, situando um processo no tempo, mas estende-se em significado, 

funcionando também como operador argumentativo e discursivo. Assim, para completar 

a afirmação, valemo-nos das palavras de Ilari (1991): alguns advérbios podem aplicar-

se a unidades cujas dimensões ultrapassam não só os limites dos constituintes, como 

também das sentenças, conforme exemplos: 

 

i. Por enquanto não [tem esses problemas de juventude] porque... as mais 

velhas estão entrando agora na adolescência. 

 

ii. Então é um corre-corre realmente, não é? … Agora eu assumi também uma 

secretaria de APM… lá do colégio das crianças, então tenho muita tarefa 

também fora de casa, não é? 

 

iii. _ Agora que estão todos maiores, quer dizer, cada um fica mais ou menos 

responsável por si./ _ já se cuidam/ _de higiene, de trocar de roupa, todo esse 

negócio. Quer dizer, já é alguma coisa que eles fazem porque… / - Ajuda 

demais, né?/ - Já ajudaram bem/ - Agora, tem sempre… numa família grande 

há sempre um com tarefa superior… por instinto, não é por obrigação. (p. 85-

87) 
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Em (i), o agora incide sobre o constituinte; já em (ii), sobre a sentença; enquanto 

que em (iii), sobre uma sentença discursiva ampla, definindo um novo momento na 

organização do discurso. 

Investigações como a de Lapa (1982), Ilari (1991), Perini (1998) Castilho (1998) 

e Neves (1998, 2000) mostram o equivoco de atribuir o elemento agora somente à 

classe dos advérbios. É questionável o que faz a maioria dos gramáticos tradicionais, 

pois não é raro encontrarmos exemplos das multifuncionalidades deste vocábulo. 

Ilari e Perini apresentam argumentos que inviabilizam a inclusão de elementos 

distintos em uma única categoria: 

 

i) as diferentes funções sintáticas que podem desempenhar; 

ii) o fato de alguns esses elementos poderem ser aplicados no nível dos 

constituintes, da sentença e até mesmo do discurso; 

iii) a falta de clareza representada pela noção de modificação: normalmente 

apresentada como traço semântico dos advérbios, mas que se estendem a outras 

categorias.  

 

Lapa também admite a possibilidade de os “advérbios de tempo” sofrerem 

alterações semânticas diacrônicas. Por sua vez, Neves focaliza os advérbios de tempo e 

espaço, destacando-os da classe dos advérbios. Castilho argumenta contra a existência 

de advérbios de tempo e lugar, embasando-se no fato de esses serem dêiticos e 

funcionarem como argumentadores sentenciais. De acordo com a explicação destes 

autores, tais elementos, dentre eles o agora, encaixar-se-iam perfeitamente nas classes 

dos pronomes. Neves (1989; 2000) preocupou-se em tratar todas as ocorrências de 

advérbios circunstanciais e mostrou que os advérbios de tempo e de lugar, por não 



 26 

modificarem o expresso no verbo, têm um caráter especial, sendo as palavras que 

melhor indicam circunstâncias.  

Da mesma forma, para Castilho (1998), os circunstanciais de tempo e lugar não 

são pertencentes à classe dos advérbios. Diferente do que se compreende por advérbio, 

podem funcionar como argumentos sentenciais: seriam dêiticos circunstanciais de 

tempo ou de lugar. 

 

 

2.1.3  A Variante Zero 

 

 O marcador pode não estar foneticamente realizado, mas se justifica pela relação 

de negação de inferência, assim como ocorre com mas e agora. 

 

(12) Minha mãe disse que eu sou muito... que eu falo demais. Tem 

hora que eu falo demais, Ø tem hora que eu fico calada. (E: 36) 

 

Halliday & Hasan (1976, apud Koch 2003) apresentam cinco princípios de 

coesão textual: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical. A elipse 

seria a ausência de marcador. Segundo os autores, ocorre coesão quando um elemento 

do discurso depende de outro para ser interpretado. Assim, pode-se compreender que 

zero configura-se um recurso coesivo por haver dependência de uma oração a outra (ou 

unidade maior abrangente) pela relação de inferência. 

 Braga (2004:110) afirma que a inferência independe da presença do conector, 

uma vez que “as relações semânticas podem ser inferidas quando duas ou mais 

orações/seqüências textuais estão contíguas”.  De acordo com a autora, a leitura 
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contrastiva pode ser feita através de recursos fonológicos, lexicais, morfossintáticos, 

textuais, contextuais. 

 Koch (2003: 66) diz que as relações semânticas e/ou discursivas entre orações, 

enunciados ou seqüências maiores do texto podem acontecer com ou sem uso de 

partículas. Neste caso, diz a autora, cabe ao leitor construir a coerência do texto, 

estabelecendo mentalmente as relações semânticas e/ou discursivas. No lugar do 

conector ou partícula, usa-se, na escrita, sinais de pontuação, na fala, pausas.   

 Da mesma forma, a gramática normativa (Bechara, 2006) admite que as orações 

podem ser ligadas de duas formas: por conectivo ou por justaposição. As conectivas são 

aquelas que se prendem a anterior por palavras especiais denominadas conectivos: 

conjunções ou pronome relativo. As justapostas são aquelas que se apõem a outra 

oração sem auxilio de conectivo. 

 

 A seguir passaremos a revisão dos autores lingüistas e tradicionais sobre as 

variantes mas e agora. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

Neste capítulo, expor-se-á, brevemente, as abordagens lingüísticas de alguns 

autores que se detiveram no estudo de mas – Lakoff (1971), Ducrot (1977), Neves 

(1984), Castilho (2000) e Lima (2005) – seguidas das abordagens de autores que 

analisaram agora – Schiffrin (1987), Risso (1993), Gryner (2008), Duque (2009). Em 

seguida, serão apresentadas as abordagens feitas pelos gramáticos –Bechara (2009), 

Rocha Lima (2002), Cunha & Cintra (2001), Almeida (1979) e Souza da Silveira 

(1960). 

 

3.1. Abordagens Lingüísticas Sobre Mas 

  

3.1.1.  Robin Lakoff 

  

 Para análise de but, do inglês, Lakoff (1971) distingue dois sentidos distintos: 

oposição semântica e quebra de expectativa. O primeiro sentido – oposição semântica – 

é aquele em que dois segmentos independentes são semanticamente contrastivos. Neste 

caso, a mudança de ordem dos segmentos não alteraria a interpretação, ou seja, as 

sentenças são simétricas. Em contrapartida, no segundo sentido – quebra de expectativa 

– não há contraste direto entre os segmentos. Neste caso, não há simetria. 

 Para análise dos casos, a autora observa os exemplos (13) e (14): 

 

(13) João é rico, mas Paulo é pobre. 

(14) João é um republicano, mas é honesto. 
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 Em (14), exemplo de oposição semântica, as sentenças oracionais são 

independentes e não sofrem prejuízo se alterada a ordem, devido à simetria. Já em (14), 

é necessária a noção de pressuposição para entender a quebra de expectativa. Para 

interpretação do exemplo (15), é preciso recuperar a informação pressuposta sobre 

republicanos. E explica que, como regra geral, entende-se que republicanos são 

desonestos. A partir deste entendimento, então, concluímos que se João é republicano, 

não pode ser honesto. É exatamente esta a expectativa que é quebrada com o uso do 

mas. 

 Um ponto crucial da análise Lakoff é a importância atribuída ao contexto para a 

interpretação de mas.  A autora apresenta um terceiro exemplo que admite duas leituras: 

a que tende ao sentido de oposição semântica e a que tende à quebra de expectativa. 

 

(15) John é rico, mas estúpido. 

 

Segundo Lakoff, mas pode ser interpretado com sentido de oposição semântica 

se compreendermos que riqueza e estupidez não estabelecem qualquer conexão. 

Contudo, em um contexto diferente pode-se interpretar que “rico não é estúpido”, tendo, 

então, o mas um sentido de quebra de expectativa, pois partiríamos do inferência de que 

pessoas ricas são inteligentes e educadas. 

 

3.1.2.  Oswald Ducrot 

 

 A proposta de Ducrot (1977, 1981, 1983, 1987) é a de que usamos a linguagem 

com finalidade argumentativa. Sua tese, um clássico da Teoria da Argumentação, 

fundamenta-se na proposição de que a todo momento atuamos sobre nossos 
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interlocutores com a intenção de obter respostas lingüísticas ou não-linguísticas.  Para 

ele, argumentar é utilizar um enunciado A com a intenção de justificar um enunciado B, 

identificando-se em A um argumento, e em B, uma conclusão. O autor também explica 

que os argumentos servem para legitimar uma ou mais conclusões, ou seja, servem de 

orientação, uma vez que é através desta que o locutor indica como quer que interpretem 

seu enunciado. Com isso, Ducrot afirma que a língua, por si própria, dispõe de marcas 

lingüísticas que servem de indicação para a orientação argumentativa dos enunciados, 

das quais chamou de conectores e operadores argumentativos. 

 Conectores e operadores argumentativos são diferenciados por seu papel de 

aplicação: “conectores são signos que servem para ligar dois ou mais enunciados; 

operadores são os que se aplicam a um enunciado único” (Longhin, 2006:110). Assim, 

esses conectores e operadores argumentativos desempenham um papel importante na 

construção de sentido: através deles os argumentos são reconhecidos como mais fortes 

ou mais fracos, tendo em vista uma dada conclusão. 

 Longhin ressalva que uma as vantagens da abordagem argumentativa foi a de 

oferecer a explicação de que algumas conjunções não se restringem à função sintático-

semântica de ligar sentenças, mas também têm função argumentativa, ao indicar o peso 

que as sentenças tem, enquanto argumentos, para possíveis conclusões.  

 A conjunção mas está entre as mais estudas e é considerada por Ducrot o 

operador argumentativo prototípico. Ducrot estudou a conjunção mais do francês e 

distinguiu duas acepções, que denominou MAISsn e MAISpa, que equivalem ao 

português MASsn e MASpa. MASsn, segundo Ducrot, tem valor pragmático de 

refutação e retificação. Aparece tipicamente em estruturas do tipo “não-A MASsn B”, 

em que o primeiro segmento (A) é negativo, e o segundo segmento (B), introduzido por 

mas, deve substituir A, conforme exemplo (17): 
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(16) Maria não é bonita, mas elegante. 

 

 Por outro lado, MASpa é argumentativo em sentido estrito. Ducrot explica que o 

contraste que surge da estrutura „A MASpa B” deriva do fato de A e B serem 

argumentos a favor de conclusões opostas, r e não-r, e da interpretação de B como 

argumento mais forte em favor de não-r do que A em favor de r. Desta forma, do ponto 

de vista argumentativo, compreende-se que a estrutura “A MASpa B” favorece não-r. 

Em outras palavras Ducrot explica que o locutor negligencia A em favor de B; segundo 

ele, a força atribuída a B é a justificativa dessa decisão, conforme mostra o exemplo (1): 

 

(17) João é inteligente, mas estuda pouco. 

 

 

3.1.3.  Maria Helena de Moura Neves 

 

 Neves (1984), ao contrário de Lakoff e Ducrot que apresentaram apenas dois 

sentidos básicos para mas, propõe, devido à necessidade de caracterizar detalhadamente 

o significado básico dos diferentes empregos do elemento em questão, um lista mais 

extensa dos sentidos de mas. Como vimos acima, a autora, parti da origem magis, 

elemento empregado nos comparativos de superioridade, afirma que mas se refere à 

noção de desigualdade, “expressa a relação entre dois segmentos de algum modo 

desiguais entre si”, explicitando, assim, a desigualdade entre esses segmentos e sendo 

usado pelo enunciador, que reconhece essa desigualdade, para marcar e organizar o 

enunciado na estruturação da argumentação.   
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 Neves explica que, em todo anunciado em que ocorre mas, apresenta-se algo de 

oposição, em que mas pode, como coordenador adversativo em contraste, relacionar 

uma simples desigualdade entre segmentos ou, até mesmo, introduzir um segmento que 

anule o anterior, como também apresentar, como coordenador adversativo em 

concessão, algo de admissão, que vai de um simples reconhecimento ou registro até um 

máximo de concessão. Ou seja: a noção de contraste se refere à noção de diversidade; a 

noção de concessão refere-se a uma admissão.  

Um enunciado p mas q pode relacionar segmentos em que o segundo admita 

contraposição ou anule o primeiro. A contraposição dos segmentos pode acontecer na 

mesma direção, direções opostas ou direções independentes. Como mostra a autora, a 

contraposição pode se dar por meio de contraste, contrariedade, compensação, restrição 

e negação de inferência. 

  

a) Contraposição em direção oposta: 

 

Neste, o contraste caracteriza-se pela contraposição de segmentos, levando-se 

em consideração sua polaridade (sim / não, não / sim), como em (18): 

  

 

(18) Creusa, certamente, não se dera ao trabalho de aprender.   

Mas lá estavam Gumercindo e os outros empregados. (20, 

p 105). 

 

A contrariedade se dá através da contraposição de segmentos, levando em 

consideração a existência de antonímia, como em (19): 
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(19) O sítio ou a fazenda não era muito grande, se se 

considerasse apenas a parte coberta de trabalho: algumas 

casinholas quebradas, o curral, o campo lavrado. Mas 

seria enorme se também se contasse com as terras 

largadas. 

 

O contraste entre diferentes caracteriza-se pela contraposição de expressões de 

significação diferente, como em (20): 

 

(20) Amedontrado, Naé ergueu-se. Mas não chegou a 

dar um passo: a porta escancarou-se e dois 

homens avançaram na sua direção. (8, p.139) 

 

A compensação caracteriza-se pela contraposição de segmentos, cujo segundo 

compensa o primeiro. Pode envolver gradação de argumentos (do mais forte para o mais 

fraco ou vice-versa) ou não. O mas pode ser parafraseado por “mas em compensação”. 

 

(21) __ Então vai sarar? 

      __ Também não. 

__ Mas não vai morrer, hem, tio Daniel? (50, p50) 

 

A restrição é caracterizada por acréscimo de informação ou exclusão parcial de 

um argumento enunciado anteriormente, conforme exemplo abaixo: 
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(22) (...) Uma onça ferida para sempre, talvez, e para 

sempre a lamber a ferida. Mas sem saber (...) 

 

b) Contraposição na mesma direção 

 

 A contraposição em mesma direção o segundo argumento apresenta-se como 

superior ou, pelo menos, não-inferior ao primeiro. 

 

(23) Não reconhecera aquela voz: se tivesse 

reconhecido seria fácil saber. Mas o pior mesmo 

fora ele quase dando de cara com Geraldo. (...) 

  

 c) Contraposição em paralelo. 

 

 A contraposição em paralelo caracteriza-se pela direção independente. No 

segundo segmento acrescenta-se algo novo e marcadamente diferente, uma argumento 

que ainda não foi considerado, conforme exemplo a seguir: 

 

(24) Como que sentindo o homem cansado o percebeu, 

não se sabe dizer, talvez com a aguda sede e como 

sua derradeira desistência e com a nudez de sua 

compreensão: mas havia júbilo no ar. (...) 

d) Eliminação sem recolocação e com recolocação  
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A eliminação sem recolocação caracteriza-se pelo segundo segmento eliminando 

o primeiro, de acordo com o exemplo. 

 

(25) (...) E então, muito estimulado pelo aplauso, ele 

sungou o cinturão preparando-se para dar uma 

resposta engraçada ou para mover-se. Mas não 

disse nada e continuou parado. 

 

Eliminação com recolocação: 

  

(26) A iluminação era muito fraca. Mas um automóvel 

passou na rua e seus holofotes se projetaram sobre 

a mesa ocupada pelo velho. (...) 

 

 Neves conclui que mas é um marcador de desigualdade entre segmentos 

coordenados. Portanto, mas é caracteristicamente um operador de argumentação. A 

autora justifica tal conclusão afirmando que apresentar explicitamente uma 

dissemelhança implica apelar para uma discriminação, uma comparação e uma 

pesagem, isto é, implica argumentar. Desse modo, o mas contrapõe argumentos novos e 

diferentes pelos quais se progride com a argumentação. 
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3.1.4.  Ataliba de Castilho 

 

 Ataliba (2000) apresenta mas como a conjunção que liga as coordenadas 

adversativas ou contrajuntivas. Segundo ele, “essa conjunção é um bloqueador da 

aposição do segundo segmento ao primeiro”, mais claramente, “O que é dito no 

segundo termo contraria as expectativas geradas no primeiro”, conforme exemplifica: 

 

(27) Pensei que ia dar certo, mas me enganei. 

 

 Discorrendo sobre as perspectivas de gramaticalização do mas, o autor diz que o 

valor inclusivo de mais o predispôs a atuar no sistema do discurso, como uma espécie 

de conectivo interacional e textual e que esse mesmo valor, após processos 

metonímicos, possibilitou-o a atuar no sistema da gramática, no papel de conjunção de 

contrajunção.   

 Ataliba expõe que o discurso e a gramática exploram propriedades léxico-

semânticas de mais, com isso dando origem a um conjunto de expressões sincrônicas, 

que poderiam dispor num eixo que iria de /inclusão/ para /contrajunção/. Contudo 

ressalva que considera ilusório supor que haja uma grande nitidez separando um uso do 

outro. 

 Em sua análise, Ataliba separa em dois grupos as propriedades de mas: 

discursivas e propriedades semântico-sintáticas. Na primeira, propriedades discursivas, 

apresenta mas como marcador discursivo e  como conectivo textual, respectivamente 

nos exemplos a seguir: 
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(28) L1 – gosto do campo pra dormir... descansar por lá... 

negócio de cultivar não é comigo... 

Doc. – mas você falou que você passava férias numa 

fazenda... 

L1 – eu gosto de andar a cavalo... 

Doc. – sim mas você não pode descrever pra ele pelo 

menos como é que é essa fazenda? (D2 RJ 158) 

  

(29) A: - e.: aí eu comecei a prestar atenção naquela tela 

pequena... vi...não só que já se fazia muita coisa boa e 

também muita coisa ruim... é claro... 

B: - mas vi também todas as possibilidades... que aquele 

veículo ensejava e que estavam ali laTENtes para serem 

aproveitados. (D2 SP 333) 

  

 Como marcador discursivo na interação conversacional, a conjunção mas  

ocorre organizando uma unidade de construção de turno, conforme o exemplo (28), em 

que L2 toma o turno para afirmar o que seu interlocutor não parece disposto a dizer. Já 

como conectivo textual, mas funciona unindo unidades discursivas, como se pode ver 

no exemplo (29). 

  Além dessas duas propriedades discursivas, Ataliba apresenta, apoiado em 

Ducror & Vogt (1978) e Neves (1984), mas como um operador discursivo, alterando o 

eixo da argumentação.  

 Referente às propriedades semântico-sintáticas, Ataliba expõe implicações do 

uso gramatical de mas como conjunção adversativa: (i) perda de suas propriedades 
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semânticas de comparação e inclusão, preservadas enquanto marcador discursivo e 

enquanto conectivo textual; (ii) perda de massa fonética, reduzindo o dissílabo latino 

magis ao monossílabo português mas; (iii) ganho da propriedade de contrajunção. 

 

 

3.1.4.  Fábio Fernando Lima 

 

 Lima (2005) chama à atenção a atuação de mas como conectivo sentencial. De 

acordo com o autor, mas, pela tradição gramatical, é comumente conhecido como a 

conjunção coordenativa adversativa que atua como conectivo intrassentencial. Contudo, 

essa é apenas uma das funções executadas por este elemento, uma vez que é possível 

constatar que mas extravasa o nível do período e atua na articulação de unidades 

maiores, funcionando no nível estruturalmente superior da organização textual-

discursiva. 

 Lima avalia esse funcionamento de mas como uma ampliação do seu papel na 

estruturação do texto: “o conectivo adversativo passa de conjunção a marcador 

discursivo”. Diante da insuficiente classificação tradicional e dessa expansão funcional, 

apresenta mais duas funções que o elemento mas vem desempenhando 

significativamente, além daquela de coordenador: conector e constituinte extraoracional. 

Com isso, o autor divide em três as funções intrassentenciais de mas: relator 

coordenador, conector e extraoracional. Para descrição do elemento e explicação de 

cada uma dessas funções intrassentenciais, o autor baseia-se na análise funcionalista de 

Dik (1989, 1997) e na análise da conversação de Schiffrin (1987). 
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   Mas como relator coordenador é o tradicionalmente descrito pelas gramáticas 

tradicionais como conjunção coordenativa adversativa. Seu papel é ligar elementos de 

igual função. 

 Mas como conector é aquele com função de estabelecer a ligação entre orações. 

Basicamente, “liga uma oração nova ao que a precede e, simultaneamente, especificar 

a relação semântica e pragmática entre esses elementos” (Lima, 2005: 295).Mas como 

constituinte extraoracional “enquadra-se na classe dos constituintes responsáveis pela 

„organização do discurso‟” (Lima, 2005:298). 

 A análise de Lima revelou que mas sofreu um processo de discursivização. Esse 

processo realiza-se no percurso menos gramatical › gramatical › discursivo. No caso de 

mas, a trajetória iniciou-se, diacronicamente, ainda com o advérbio latino magis quam, 

propriamente lexical, para o de relator coordenativo mas, mais gramatical. Daí, 

sincronicamente, mas parte para o processo de discursivização, assumindo funções 

basicamente interacionais no plano do discurso. 

 Contudo, mesmos nos casos em que o elemento exerce função de constituinte 

extraoracional, a natureza contrastiva é preservada. Desta forma, embora esteja 

adquirindo novos usos, mas continua com sua característica básica de marcar o 

contraste. 
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3.2. Abordagens Lingüísticas Sobre Agora 

 

3.2.1.  Risso 

 

Risso (1993), ao estudar o discurso na linguagem oral, encontrou um conjunto 

de palavras ou locuções envolvidas no “amarramento” textual das porções de 

informações liberadas progressivamente ao longo da interação entre falantes. Dentre as 

formas gramaticais mais freqüentes, encontram-se agora, então, depois, aí, mas, bem, 

bom, enfim, finalmente, que a autora afirma estarem envolvidas no encaminhamento de 

perspectivas assumidas em relação ao assunto durante o ato interacional.  

Ao analisar agora, a autora constatou que, enquanto unidade do âmbito textual, 

agora “não é desencadeado pela forma interrogativa „quando‟” como também não é 

“parafraseável por „atualmente‟ e „neste momento‟” e “não é passível de enquadrar-se 

como foco de orações clivadas” (p.33). Entretanto, salienta ainda que, apesar de adotar 

a função de marcador de estruturação discursiva, não há perda total dos elos com a 

significação do agora dêitico, pois, embora ocorra um “esvaziamento semântico”, “há 

um componente essencialmente dêitico característico da significação dos advérbios, 

como unidade indicadora das coordenadas temporais da situação comunicativa” 

(p.53). Não há necessariamente perda de função, mas aquisição de diferentes usos. 

Risso considerou alguns aspectos das funções de agora, associados à atuação 

discursiva. Para tal, foram levados em conta os tipos de articulação – intertópica e 

intratópica –, que a forma promove. A autora demonstrou que “o marcador promove a 

abertura de tópico ou o seu encaminhamento”, além de “como operador de coesão no 

âmbito textual, agora se particulariza por sua condição de elemento não integrante da 

estrutura sentencial”. Segundo a autora, quanto às particularidades de agora na 
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abertura e encaminhamento de tópico, consideram-se importantes alguns pontos (p.54-

56): 

 

“A propriedade remissiva do marcador no estabelecimento de relações do 

marcador no estabelecimento das relações internas no texto (...) agora é 

sempre pró-ativo: aponta para frente, direcionando a atenção para algo novo 

que está para ser informado”; 

 

 “A propriedade de refletir a instância de enunciação a partir de dados de 

natureza essencialmente pragmática, que traduzem o envolvimento do locutor 

com as estruturas ideacional e interpessoal de seu discurso”; 

 

“O marcador agora é também egocentrado: ele tem o seu foco fixado naquilo 

ou seja, o item sob investigação” tem seu foco fixado naquilo que o falante, 

ele próprio, está para dizer, mais do que naquilo que o ouvinte diz “. 

 

3.2.2  Déborah Schiffrin 

 

Schiffrin (1987), num trabalho pioneiro e considerado um clássico da análise 

discursiva, investigou minuciosamente, além das formas then e but, o impacto das 

propriedades dêiticas de now como marcador discursivo. observou que now marcaria 

“uma progressão do falante no tempo do discurso por despertar atenção ao que vem a 

seguir”.  

Schiffrin comenta que nem sempre é fácil detectar se now é marcador discursivo 

ou advérbio. Para tal, é importante a observação do contexto, pois, só partir dele, é 
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possível estabelecer uma diferenciação entre esses dois tipos de agora. Segundo ela, 

como marcador, pode ser acompanhado por then, enquanto que now advérbio, não. 

Outras propriedades que now marcador tem é a de marcar transições de tópico, 

argumento e atitude, além de ter uma entonação diferente de now advérbio. 

Now, no discurso, teria a função de projetar uma série de unidades subordinadas. 

Aparece em discursos comparativos e argumentativos. Ou seja, como explica a autora, 

now é usado em comparação entre elementos iguais, servindo para marcar o fim de um 

argumento e o início de outro, o que prefigura uma comparação e diferenciação 

subtópica.  

Para Schiffrin, o maior função de now marcador ou advérbio é a comparação, 

pois é em contextos comparativos que a função marcadora e adverbial se neutralizam. 

Com isso, chega à conclusão de que now é ao mesmo tempo marcador discursivo e 

advérbio. 

 

3.2.3.  Helena Gryner 

 

Gryner (2008) analisa construções contrastivas introduzidas por agora e define a 

relação de contraste como “a oposição entre duas „unidades‟ (A e B) na seqüência do 

discurso”. Assim, constituída a inferência da primeira unidade (A), recuperada através 

da negação da segunda unidade (B), estabelece com (B) uma relação de oposição que 

provoca a quebra de expectativa. Para ilustrar a definição, a autora apresenta o seguinte 

exemplo: 

 



 43 

(30) Agora (não trabalho) em nada, porque eu estou 

desempregado. Agora (mas) eu estava trabalhando 

como... era auxiliar de advogado. 

  

 No exemplo acima, há contraste entre duas unidades: (A) não trabalho em nada; 

(B) estava trabalhando, era auxiliar de advogado. De acordo com a autora, a segunda 

unidade, (B), constitui uma quebra da expectativa em relação à inferência de (A) “não 

estava trabalhando", obtida da negação de (B). Constata-se que, ao anunciar 

cataforicamente a quebra de expectativa, agora avança no discurso.  

Gryner (1990) já havia registrado a presença de agora em variação com mas em 

entrevistas sociolingüísticas em que os informantes emitiam opiniões e argumentavam 

sobre assuntos polêmicos, corroborando os achados de Schiffrin (1987:230) que 

constatara a freqüência de now em interação argumentativa e sendo confirmada por 

Martelotta (2004: 110) que atestou seu uso em enunciados de opinião.  

Gryner, ao constatar o avanço de agora no discurso anunciando cataforicamente 

a quebra de expectativa, baseia-se no pressuposto de que a “referência temporal 

objetiva”, no decorrer do tempo, foi se esmaecendo e, através de um processo 

metonímico, seguiu adquirindo novas funções textual/discursiva de marcador/conector 

de contraste entre enunciados. Assim, a alta freqüência do uso de agora em oposições 

entre fatos e o uso variável de agora vs mas comprovam e refletem a emergência de 

agora na marcação de contraste em vários níveis. No entanto, a autora aponta um 

aspecto que chama à atenção nos estudos de Schiffrin (1987): “Curiosamente, as 

funções estudadas no „conectivo discursivo‟ mas são totalmente desconsideradas no 

estudo do „marcador discursivo‟ agora, e vice-versa”. Além disso, Gryner atesta que na  

totalidade de dados agora e mas eram mutuamente substituíveis. A alternância entre os 

marcadores permanecia insuspeita.  
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Assim, a partir de uma análise semântico-pragmática de agora em variação com 

mas, Gryner e Ribeiro (2005) constataram que agora reproduz a seqüência temporal 

“antes”-“depois” – Sabia fazer, agora não sei mais – afirmando que o marcador tende a 

contrastar orações contrastantes que se refiram a um momento posterior ao da 

contrastada. Essa seria a base da mudança, pois conforme a autora afirma, a “oposição 

temporal interoracional é o estágio intermediário no continuum agora-temporal – 

agora-discursivo”, Gryner (2008)  

Gryner (2008) também analisou a polaridade das orações contrastadas por agora 

e observou que o marcador tende a ocorrer mais em contextos em que as polaridades 

são iguais – Sempre um pouquinho de ciúme tem, mesmo aquele que diz que não tem 

(...) tem (afirmativo). Agora, o fundamental pro casal é (afirmativo) a confiança. – e 

menos freqüente em orações com polaridades diferentes – Não tenho (negativo) ciúme 

não, não mesmo. Agora, existe (afirmativo) um certo limite, né?  

A autora, embasada no princípio funcionalista de marcação, explica o 

favorecimento de agora em estruturas não marcadas pela menor complexidade formal e 

cognitiva destas orações. 

 

3.2.4.  Duque 

 

Duque (2009) argumenta sobre o funcionamento de agora como conjunção 

contrastiva: “das várias evidências que apontam para a caracterização juntiva do 

agora, uma delas é o fato de esse elemento poder ser substituído por mas”, o mesmo 

não acontece com agora que veicula um valor temporal.  
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Considerando que o uso da forma agora está em direção ao percurso de uma 

conjunção, Duque apresenta as evidências que apontam a caracterização juntiva de 

agora. 

 

i. O fato de poder ser substituído por mas; 

ii. Sua ocorrência em relação de contrastes entre orações simples e complexas; 

iii. Atribuição de relações semânticas ao agora: adversidade e concessão; 

iv. Auxilia no estabelecimento da relação entre segmentos coordenados; 

v. Marcar contraste entre positivo e negativo; 

vi. Estabelece contraste entre expressões de significações opostas; 

 

Acima, estão apresentadas as funções juntivas que agora pode desempenhar. 

Para Duque (2009), considera-se um elemento juntivo quando este participa de algum 

tipo de relação de contraste entre orações simples ou complexas, isto é, tal elemento 

atua no nível sintático e exerce a função de conector interoracional. Agora pode ligar 

diferentes orações, estabelecendo relações de adversidade ou concessão. No caso de 

adversativo, agora seria parafraseável com mas, conjunção adversativa prototípica. No 

caso de concessivo, agora seria parafraseável com „apesar disso‟. O autor ainda 

completa que essa característica de agora estabelecer oposições foi uma propriedade 

herdada dos dêiticos e que, para atuar como adversativo e concessivo, a ajuda de outros 

elementos foi importante, tal como, a mudança de polaridade, a co-ocorrência com 

condicionais, o fenômeno da clivagem.  

 Em sua análise, o autor mostrou que agora ainda não é um conectivo totalmente 

gramaticalizado. Para ser, de acordo com a literatura dos conectivos, um conectivo 

gramaticalizado, agora deveria apresentar todas essas propriedades: posição fixa no 

início da sentença; possibilidade de coordenar termos; não apresentar uma relação 
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anafórica com a oração inicial, por não possuir valor de circunstância; impossibilidade 

de focalização, seja por clivagem, seja por meio de advérbios focalizadores. Com a 

comparação entre mas e agora, à luz dessas propriedades de conectivo, Duque 

conseguiu mostrar que agora ocorre em posição fixa e não apresenta focalização da 

mesma forma que mas.  

Duque (2009), com isso, elucida que o agora juntivo com função adversativa 

relaciona segmentos coordenados. Segundo Duque, os elementos coordenados por 

agora são orações, marcação de contraste entre positivo e negativo ou negativo e 

positivo: 

 

(31) A Dona Inês é legal pra caramba, não é? Ela trata 

todos iguais. Agora, a Dona Manoelina não. Ela 

trata você diferente. (PEUL/ Amostra 80/ Rosana/ 

7 a 14/ 1ª a 4ª) 

 

(32) Ele faz muita casa lá, que não está certa, aí, – ele 

– e tem gente que não gosta. Agora, muita gente 

que gosta. (PEUL/ Amostra 80/ Carlos /15 a 29/ 

5ª a 8ª) 

 

Como também pode estabelecer contraste entre significados opostos como entre 

elementos diferentes:  

 

(33) A Paulina é boa. Agora, a Paola é má. (PEUL/ 

Amostra 00/ Rômulo/ 7 a 14/ 5ª a 8ª) 
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(34) Lavar roupa, arrumar a casa, eu faço para ela. 

Agora, cozinha não é comigo. (PEUL/ Amostra 

00/ Andressa/ 30 a 49/ 5ª a 8ª) 

 

 Pode-se notar, então, que, de acordo com esses autores, o agora teve acréscimos 

de funções. Permanece sendo usado como referenciador temporal, mas abarcou outras 

duas: funcionamentos juntivo e discursivo. 
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3.3. ABORDAGENS TRADICIONAIS 

 

3.3.1.  Visão Sobre Mas 

 

Será apresentada a visão das gramáticas tradicionais: Bechara (2009), Rocha 

Lima (2002), Celso Cunha (2001), Napoleão Mendes de Almeida (1979), Sousa da 

Silveira (1960). 

 

3.3.1.1. Bechara 

 

 Em Moderna Gramática Portuguesa, Bechara (2009) apresenta como principais 

três tipos de conjunções coordenativas de acordo com o significado da relação entre as 

unidades coordenadas que unem. São elas: aditivas, alternativas e adversativas. 

 As demais, inclusive algumas adversativas (todavia, entretanto, contudo), o 

gramático não considera conjunções coordenadas. Ele explica: 

 

Levada pelo aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, a 

tradição gramatical tem incluído entre as conjunções coordenativas certos 

advérbios que estabelecem relações inter-oracionais ou intertextuais. É o 

caso de: pois, logo, portanto, entretanto, contudo, todavia, não obstante. 

Assim, além das conjunções coordenativas já assinaladas, teríamos as 

explicativas, (pois, porquanto, etc) e conclusivas (pois [posposto], logo, 

portanto, então, assim, por conseguinte, etc), sem contar: contudo, 

entretanto, todavia que se alinham junto com as adversativas. (p. 322) 
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 Em Lições de Português (2006), Bechara define conjunções adversativas como 

aquelas que “ligam expressões estabelecendo uma oposição, contraste, compensação 

ressalva”. O autor classifica como conjunções adversativas mas, porém, entretanto e 

senão (depois de negação). 

De acordo com o gramático, a língua coloquial emprega mas no início de 

período para chamar a atenção do ouvinte, sem ideia de oposição. Ainda diz que mas 

indica oposição com menos ênfase que porém, que pode ser colocado no início, no meio 

ou no fim da oração.  

 

3.3.1.2. Rocha Lima 

 

Em sua Gramática Normativa da Língua Portuguesa, Rocha Lima (2002) define 

conjunção como palavras que relacionam entre si: 

 

a) Dois elementos da mesma natureza (substantivo + substantivo, adjetivo + adjetivo, 

advérbio + advérbio, oração + oração, etc) 

b) Duas orações de natureza diversa, das quais a que começa pela condução completa a 

outra ou lhe junta uma determinação. 

 

Para transmitir o pensamento, diz o autor que são necessárias duas orações em 

conjunto, podendo haver entre elas uma conjunção ou não. A conjunção que se 

apresenta entre as orações denomina-se coordenativa; quando esta partícula não existir, 

diz-se que a coordenação é assindética, se existir, ela é sindética. 

As conjunções são classificadas pelo autor como aditivas, adversativas, 

alternativas, conclusivas e explicativas, e as orações coordenadas são classificadas de 

acordo com as conjunções que as iniciam. 
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 As conjunções adversativas são as que relacionam pensamentos contrastantes. 

Elas são mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto. Embora haja várias 

conjunções, a conjunção adversativa por excelência é mas. As outras, segundo Rocha 

Lima, não acentuam propriamente um contraste de idéias, mas uma espécie de 

concessão atenuada.   

 

3.3.1.4. Cunha & Cintra 

 

 Cunha & Cintra (2001), em Gramática da Língua Portuguesa, denominam as 

conjunções como: 

 

Vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações 

ou dois termos semelhantes da mesma oração. 

As conjunções que relacionam termos ou orações de idêntica 

função gramatical têm o nome de coordenativas.  

 

 A respeito das conjunções adversativas, os autores explicam que elas ligam dois 

termos ou duas orações de igual função, acrescentando a eles uma ideia de contraste. As 

conjunções adversativas são: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. 

  Para os autores, algumas conjunções coordenativas, de acordo com a relação que 

estabelecem entre as palavras e orações, podem assumir variados matizes significativos. 

No caso mas, além da ideia básica de contraste e oposição, exprime valores múltiplos 

valores afetivos e de restrição, de retificação, de compensação, de adição. 
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Quanto ao emprego da conjunção mas, os autores sublinham que é particularmente 

importante para a mudar a seqüência de um assunto, com a finalidade de retomar o fio 

do enunciado anterior que ficara suspenso. 

 

3.3.1.5. Napoleão Mendes de Almeida 

 

Em sua Gramática Metódica da Língua Portuguesa, Almeida (1979) apresenta 

as conjunções como “conectivo oracional, isto é, palavra que liga orações”. Para 

sublinhar a importância das conjunções o autor cita C. Ribeiro (s.d.): 

 

As conjunções fazem do discurso um todo harmônico e um símbolo dessa 

unidade que existe no espírito entre nossas idéias e nossos pensamentos, 

uns relativamente aos outros; elas ligam orações umas às outras, 

constituindo os períodos; estes encadeiam-se uns com os outros, tecendo 

o discurso, o qual, sem esses elementos conectivos, que lhe servem de 

liga e cimento, perderia seu verdadeiro caráter. 

 

  As conjunções adversativas o autor define como “as que ligam orações de 

sentido adverso ou contrário: mas, porém, contudo, todavia”. 

 Ao que diz respeito a mas, o autor explica que é “o tipo das conjunções 

adversativas; indica, nitidamente adversidade de ideia”. Comparando mas a porém, o 

gramática diz que porém não tem a mesma força adversativa que mas, que sempre vem 

no rosto da oração, enquanto porém aparece, geralmente depois que a oração é iniciada. 
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3.3.1.6 Sousa da Silveira 

 

 Em sua Lições de Português, Sousa da Silveira (1960) não faz distinção sobre 

tipos de coordenação. O autor apenas declara que há muito a dizer sobre conjunções, 

mas que se limitaria às conjunções adversativas, conjunções concessivas e a que (figura 

em várias classes de conjunções). 

 Sobre as conjunções adversativas, o autor diz que elas exprimem “oposição ou 

simples diferença entre o que se diz na oração de mas e o que se disse na anterior”;  

citando apenas mas e porém como adversativas.  

A conjunção mas, segundo Sousa da Silveira, ainda pode denotar compensação, 

restrição, distinguir uma ideia da outra, modificar uma concepção ou ideia habitual e 

denotar acréscimo, introduzir uma objeção, chamar atenção para um fato, excetuar. Em 

narrativas, mas pode anunciar acontecimento notável ou inesperado; e em interrogação 

ou exclamação pode acentuar indignação. 

 

 No capítulo seguinte abordaremos os pressupostos teóricos em que se 

fundamenta essa pesquisa. 
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4. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Este estudo em três modelos complementares: a Teoria da Variação, o 

Funcionalismo Lingüístico e a Gramaticalização. 

 

4.1. A SOCIOLINGÜÍSTICA VARIACIONISTA 

  

É através da palavra que se estabelece o mecanismo básico que, agindo nos 

hemisférios cerebrais, ajusta o ser humano ao meio ambiente e à vida social. Assim, é 

certo afirmar que pela palavra o homem envolve-se, integra-se, condiciona-se e adapta-

se à sociedade.  E de acordo com Labov (1983), a língua é uma maneira de inserir o 

indivíduo no grupo social.  

Sociedade, por sua vez, é um grupo de indivíduos que constituem um sistema 

interacional, uma rede de relacionamento entre as pessoas. Podemos simplificar o 

entendimento sobre o que é uma sociedade, definindo-a como um grupo de pessoas 

vivendo juntas em uma comunidade. Todavia, esse grupo de pessoas é formado por 

indivíduos diferentes entre si biológica ou culturalmente, por exemplo: quanto ao sexo: 

homens e mulheres; quanto à idade: crianças, jovens, adultos, idosos; quanto à 

escolaridade: analfabetos, alfabetizados, mais escolarizados e menos escolarizados; 

muitos outros fatores divergentes que favorecem a heterogeneidade da comunidade: 

religião, etnia, profissão, entre outros. 

Assim, diante de tantos aspectos que constituem para a diversidade de 

identidades dentro de uma única comunidade, seria ilusório esperar que todos se 

comunicassem verbalmente da mesma maneira. E para justificar essa certeza, está a 

Sociolingüística, ou mais especificamente, a Teoria da Variação Lingüística explicando 
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através do uso variável a sistematicidade da língua. Afinal, todas as línguas do mundo 

estão em processo de variação. Pois, como salienta Faraco (1991:97), “a 

heterogeneidade do social é determinante da heterogeneidade lingüística”. Então, a 

partir dessa heterogeneidade do social, Labov, relacionando dados lingüísticos e não- 

lingüísticos, explica o processo sistemático de variação presente nas línguas. 

As sociedades humanas, entre si, ou ainda, cada grupo, dentro de uma mesma 

sociedade, comportam-se diferentemente dentro dos seus quadros sócio-econômicos de 

atuação histórica. E esse pluralismo comportamental, pode-se dizer, propulsiona a 

variedade lingüística. Desta forma, compreender a Variação Lingüística é aceitar a 

heterogeneidade, admitindo a pluralidade social, cultural e histórica de um povo.  

A Variação Lingüística é um fenômeno universal, ou seja, ocorre em todas as 

épocas e em todos os pontos onde haja sociedade humana. Um dos primeiros a lidar 

sistematicamente com este fenômeno foi William Labov, que procurou descrever a 

língua dentro do seu contexto social. Para o lingüista, “a língua é uma forma de 

comportamento social”, uma vez que “é usada por seres humanos num contexto social, 

comunicando suas necessidades, idéias e emoções uns aos outros” (Labov, 2008:215). 

E, ainda, nas palavras de Mollica (2004:10), “a Sociolingüística considera a 

importância social da linguagem”. 

Esta teoria pressupõe a existência de duas ou mais formas lingüísticas que 

alternam entre si, mas que conservam o mesmo significado, ou, pelo menos, uma 

mesma função. Ou seja: formas diferentes de se dizer a mesma coisa.  

Notando a existência de variadas formas de expressão da mesma idéia e na 

tentativa de explicar a estrutura dessa variação, isto é, de mostrar a regularidade desta 
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alternância das formas lingüísticas, Labov, por influência de Meillet
8
, que definiu língua 

como um fato social (Calvet, 2002), e Uriel Weinreich, que reconhecia a variação social 

na comunidade de fala, propôs uma ciência que considerasse os vários aspectos sociais 

correlacionados às expressões lingüísticas do seu uso associado à escolha entre as 

formas. Labov, na verdade, contribuiu com uma proposição de visão, análise e estudo 

realista da linguagem. Sua preocupação não era com uma lingüística socialmente 

realista (Labov, 2008:13). Para Labov, não poderia haver uma teoria ou prática 

lingüística que não fosse social. Tal crítica era feita a Saussure e aos seus seguidores:  

 

insistem em que as explicações dos fatos lingüísticos sejam 

derivadas de outros fatos lingüísticos, não de quaisquer dados 

„externos‟ sobre o comportamento social  (Labov, 2008:217). 

 

 

Como se preocupa com o realismo lingüístico, conseqüentemente, a 

sociolingüística se distanciou basicamente da teoria lingüística consagrada por 

Saussure, o estruturalismo. Esse afastamento ocorreu uma vez que concepção 

                                                 
8 Antoine Meillet, contemporâneo de Saussure, de acordo com as instruções de Calvet (2002), foi um 

grande propulsor da visão social sobre a linguagem, incentivando lingüistas franceses. Insistia em provar o caráter 

social da língua, definindo-a como, já dito, um fato social. Ressaltava a idéia, contrária à de Saussure, de que separar 

a variação lingüística das condições externas das quais ela depende configura-se um equivoco, porque a priva do 

verdadeiro realismo lingüístico. Meillet associa lingüística interna e lingüística externa, relacionando, assim, os fatos 

internos e externos da língua. Além disso, abordando-a sincrônica e diacronicamente para buscar através da história 

explicações para os fatos da língua. Ele acreditava que sem fazer referência à diacronia, não seria possível 

compreender os fatos lingüísticos. Resumidamente, nas palavras de Labov: “Meillet, contemporâneo de Saussure, 

acreditava que o século XX assistiria o desenvolvimento da explicação histórica baseada no exame da mudança 

lingüística encaixada na mudança social (1921)”. 
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estruturalista de Saussure (2007: 271) de que “a lingüística tem por único e verdadeiro 

objeto a língua considerada em si mesma e por si mesma” despreza o caráter social da 

língua, que, como vimos, Meillet propôs e do qual Labov se valeu para elaborar uma 

interpretação social da lingüística (Calvet, 2002). Ainda que Saussure afirme que a 

langue “é a parte social da linguagem... ela não existe fora de um tipo de contrato 

estabelecido entre os membros da comunidade”, Labov contesta essa definição de valor 

social, declarando que, os lingüistas que trabalham seguindo as tradições de Saussure 

não consideram de forma alguma a vida social. A crítica se deve ao fato de as pesquisas 

serem realizadas a partir de dados coletados de um ou dois informantes, ou das próprias 

considerações destes lingüistas a respeito da langue (Labov, 2008:217). Assim, 

unicamente para estabelecer um distanciamento do estruturalismo e marcar as 

diferenças de objetivos, Labov decidiu usar o rótulo sociolingüística, uma vez que a 

interação entre língua e sociedade é a base de estudo. Na verdade, não acreditava ser 

necessário denominar seu estudo como “sociolingüística”, uma vez que não 

compreendia a possibilidade de haver uma teoria ou prática lingüística bem sucedida 

que não fosse social (Labov, 2008:13). 

 Assim, sendo a língua um instrumento de interação e elo entre os individuos e a 

sociedade, a sociolingüística surge com a propósito de descrever esse relacionamento 

entre língua e sociedade e apresentar as interferências que os fatores sociais exercem 

sobre ela. Fatores externos à língua, tais como, idade, sexo/gênero, nível de 

escolaridade, estilo, gênero, contexto situacional e tipos discursivos, e outros, 

relacionados aos fatores internos, como os de natureza lexical, fonológica, semântica, 

morfológica, atuam motivando a variação. Diante deste fenômeno, ficará a cargo da 

Sociolingüística a tarefa de investigar a tendência à estabilidade ou da mutabilidade da 

variação, diagnosticar as variáveis que interferem positiva ou negativamente na 
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ocorrência dos usos das formas lingüísticas alternativas e prever seu comportamento 

regular e sistemático (Mollica, 2004:11).  

Com estudos comprovando a variação regular e sistemática entre todos os níveis 

lingüísticos, a sociolingüística, quanto à sua função social, contribui para o 

conhecimento da pluralidade lingüística, ampliando o entendimento do que é falar uma 

língua e das múltiplas formas de expressar um mesmo conteúdo, tanto nos campos 

fonológico, morfológico, semântico, quanto sintático e discursivo. 

Como função social, a sociolingüística, ao reconhecer as diferenças sociais, 

(étnico-raciais, de gênero, sócio-econômicas, escolaridade, idade), qualifica a variação 

ao construir uma área de estudo da língua centrada no uso real, na fala cotidiana. Com 

isso, promove a cultura, a diversidade, diminui as práticas opressoras, inclui na 

sociedade os grupos excluídos. Diferentemente de outras que valoram e desprezam as 

marcas lingüísticas, a sociolingüística é inclusiva, reconhecedora e valorizadora das 

diversidades. Segundo Bechara (2002), a sociolingüística possibilitou uma renovação, 

uma certeza de que a língua comporta, além das variedades dialetais regionais e sócio-

econômicas, as variações estilísticas,as variedades de gênero e idade. É um erro pensar 

que a realização idiomática só se possa fazer dentro de um modelo único imposto pelos 

que se auto denominam “cultos”.  

Naro (2004: 43), discorrendo sobre o dinamismo das línguas, assevera a 

mutabilidade lingüística incentivada pelos fatores sociais.  Nos eixos sociais, explica o 

autor, os indivíduos comportam-se linguisticamente de forma diferente devido à 

influência, à opressão, à imposição que sofrem. Os contextos sociais influenciam o 

comportamento lingüístico da sociedade, por exemplo: pessoas que exercem atividades 

socioeconômicas sofrem mais exigências para uma boa apresentação, mulheres sofrem 
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pressão social normalizadora, falantes mais escolarizados preservam mais as formas 

antigas da língua, ditas de prestígio (Naro, 2004: 43). 

A Teoria da Variação ou Sociolingüística Variacionista tem por objeto as formas 

alternantes, que constituem o sistema variável. Os estudos sociolingüísticos elaborados 

limitavam-se no início ao campo da fonologia e fonética; foram, todavia, estendendo-se 

às áreas da morfologia, da sintaxe e, até mesmo de outros níveis, tal como, o discursivo. 

Uma questão que se levantou é se as variantes acima do nível fonológico apresentariam 

o mesmo significado? A resposta originou uma controvérsia (Paredes Silva: 2004). 

Lavandera (1984, apud Paredes Silva 2004) considera não haver equivalência de 

significados se as variantes em questão estão fora do campo fonético/fonológico. Com 

isso, de acordo com a lingüista, a aplicação da teoria da variação no nível sintático, 

morfológico fica impedido. Por outro lado, Paredes Silva questiona “se se encontra 

variação sistemática e quantificável no campo da fonologia, por que não estender sua 

procura à sintaxe, à semântica e até mesmo ao discurso?”. 

Sobre a questão, Weiner e Labov (1983) (apud Paredes Silva, 2003:68), partindo 

da análise das construções sintática de orações ativa e passiva, julgam que, apesar de 

haver uma diferença de foco ou ênfase, optar por umas das duas construções nada mais 

é do que uma escolha sintática. A afirmação, de acordo com os autores, é fundamentada 

na referência que ambas as orações fazem “um mesmo estado de coisas”. Desta forma, 

como há manutenção do valor de verdade e permanência do significado referencial, o 

tratamento dos fenômenos sintáticos pode ser analisado a partir dos princípios de teoria 

variacionista. 

Diante destas explicações, o objetivo desta dissertação, que é o estudo da 

variação entre duas formas lingüísticas marcadoras de contraste mas, agora, além da 

variante zero, fica teoricamente embasado a partir das proposições de Weiner e Labov, 
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uma vez que a alternância das variantes na marcação de contraste não altera o 

significado referencial. 
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4.2.  FUNCIONALISMO LINGÜÍSTICO  

 

 Junto à teoria da variação, está outra corrente lingüística, com origem na Europa, 

o funcionalismo de Praga (1929). Assim como a sociolingüística correlacionaria fatores 

internos e externos da língua para explicar o uso lingüístico, o funcionalismo também 

observa a língua dentro de uma perspectiva que relaciona contextos lingüísticos e 

extralingüísticos. Um novo pólo funcionalista que ia iniciando e que influenciou 

sociolinguistas e etnolinguistas, tais como, Labov, Himes, Kuno, Sapir, entre outros, 

surgiu nos Estados Unidos a partir dos trabalhos de Franz Boas e marcou, a partir daí, 

um distanciamento em relação à da tendência formalista (Martelotta & Áreas, 2003:22). 

 A visão lingüística de base formalista não incluiu fatores externos à língua na 

teoria. A concepção de língua que a abordagem formalista concebe é a de que a língua é 

um objeto autônomo e que sua estrutura independe do contexto e situação real de uso, 

isto é, a língua é totalmente apartada do ato comunicativo. Como vimos, o 

funcionalismo compreende exatamente o contrário do defendido pelos seguidores do 

formalismo. Os funcionalistas propagavam um entendimento de que língua é um 

instrumento de interação verbal, que não podia ser compreendido com o/um objeto 

independente, pois está sujeita às pressões comunicativas diversas. 

Numa perspectiva funcionalista, Martelotta & Áreas (2003:23) explicam que “a 

sintaxe não é autônoma, mas subordinada a mecanismos semânticos que nossa mente 

processa durante a produção lingüística em determinados contextos de uso”. De uma 

forma sucinta mas clara, pode-se definir funcionalismo como “Uma lingüística baseada 

no uso”; seu objetivo é de “observar a língua do ponto de vista do contexto lingüístico 

e da situação extralingüística”. Entende-se, assim, que o funcionalismo propaga uma 

abordagem lingüística que só pode existir se direcionada para o uso. Nas palavras dos 
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autores, “para compreender o fenômeno sintático, seria preciso estudar a língua em 

uso, em seus contextos discursivos específicos, pois é nesse espaço que a gramática é 

constituída” (Martelotta e Áreas, 2003: 24) 

De acordo com as afirmações de Neves (1997:16), as representações mais 

desenvolvidas da visão funcionalista da linguagem estão relacionadas às compreensões 

da Escola Lingüística de Praga. Para esta, a linguagem está diretamente ligada à 

realidade extralingüística. Ou seja, para os estudiosos de Praga, a linguagem “permite 

ao homem reação e referência à realidade extralingüística”. Assim, compreende-se 

que, dentro de uma perspectiva de visão funcionalista, a língua é um instrumento de 

comunicação verbal, que dá competência aos falantes de estabelecerem comunicação 

entre si, pois, como constata Givón (1995), é impossível conceber a língua como um 

objeto autônomo. A língua (e a gramática) não pode ser entendida sem que se leve em 

conta referências, tais como, cognição, processo mental, comunicação, interação social 

e cultural, mudança e variação, aquisição e evolução (Neves, 2000). 

Na visão funcionalista, no que se refere à mudança, a língua é um sistema 

dinâmico. Tal afirmativa provocou um rompimento com a visão tradicional do 

estruturalismo. Este compreendia a mudança lingüística somente pela comparação 

sincrônica ou pela diacrônica, isto é, havia uma separação rígida entre sincronia e 

diacronia. A esta visão estruturalista, Noonan (2004: 8-9) faz críticas dizendo que o 

modelo não dá conta do dinamismo da língua: 

 

Since structuralist systems cannot accommodate the dynamic aspects of language, they 

cannot effectively deal with language change either since change involves the playing 

out of these language dynamics. Structuralist models can deal with change only by 

comparing synchronic systems at different historical stages. That is, they are not 

capable of accommodating the dynamics of change internally within the grammar. The 
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reason for this, as noted above, is that in these models grammar is viewed as a static, 

atemporal entity. Even if it is assumed that grammar is composed of a set of structures 

[or modules] interrelated in some way, these structures must be taken as simultaneously 

present and in some particular state. For such structuralist models, then, change is 

generally seen as an aberration, caused by something outside the system, not a natural 

product of the system itself. We know, however, that natural language systems are never 

static and are constantly changing and that both the propensity for change as well as 

the directions in which it will proceed are built directly into the system of language. 

 

Givón (1995) refutou a concepção estruturalista e reformulou a dicotomia 

sincronia e diacronia. Mas, além desta, o lingüista também desfez mais dois dogmas da 

lingüística estruturalista: a arbitrariedade do signo lingüístico e a distinção entre langue 

e parole. De acordo com as explicações de Martelotta e Áreas (2003:27), a crítica de 

Givón à arbitrariedade é pelo fato de que a palavra não pode ser analisada isoladamente, 

fora do seu contexto de uso. Os autores explicam que quando a análise é baseada no 

uso, observa-se um processo funcional de criação de rótulos novos para novos 

referentes. Nas próprias palavras de Martelotta e Areas, “o falante não inventa 

arbitrariamente seqüências novas de sons, mas tende a utilizar material já existente na 

língua, estendendo o sentido de palavras”. Quanto à relação langue e parole, o 

funcionalismo dispensa atenção ao que Saussure desprezou. Com o posicionamento 

funcionalista, passa-se a valorizar o uso, compreendendo-o como nível gerador do 

sistema. E ainda completam dizendo que como o sistema é moldável e está em 

constante transformação, não há como separar a langue da parole. Tudo que era descrito 

como acidental ou casual na língua tornou-se a gênese do sistema. 

Nichols (1984) explica que o objeto do estudo do funcionalismo é o complexo 

de padrões que constituem a língua e que esta complexidade deve ser relacionada ao uso 

nas atividades comunicativas. Para a lingüista, a situação comunicativa motiva, 
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restringe, explica e determina a estrutura gramatical. Assim, corrobora a visão de que o 

estudo do sistema só pode acontecer dentro da perspectiva do uso. 

 Resumidamente, então, para uma visão funcionalista da linguagem Givón (1995, 

apud Martelotta e Areas, 2003: 28) reúne dez características centrais: 

 

 a linguagem é uma atividade sociocultural; 

 a estrutura serve a função cognitiva e comunicativa; 

 a estrutura é não-arbitrária, motivada e icônica; 

 mudança e variação estão sempre presentes; 

 o sentido é contextualmente dependente e não-atômico; 

 as categorias não são discretas; 

 a estrutura é maleável e não-rígida; 

 as gramáticas são emergenciais; 

 as regras de gramática permitem algumas exceções. 

 

O funcionalismo se fundamenta em princípios analíticos. São eles: iconicidade, 

marcação, planos discursivos, gramaticalização, dentre outros (Cunha, 2003).  

 O princípio da iconicidade diz respeito a correlação natural e motivada entre 

forma e função – entre o código lingüístico e seu significado. Para o subprincipio da 

proximidade, conteúdos que estão mais próximos cognitivamente também são mais 

integrados na estrutura lingüística (Givón, 1990 apud Cunha, 2008). 

O princípio da marcação contrasta dois elementos: marcado e não-marcado. O 

elemento não marcado exibe uma propriedade ausente no outro termo que é considerado 

não-marcado. As formas não-marcadas ocorrem com maior freqüência na língua, 
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possuem um amplo contexto de ocorrência, apresentam forma simplificada e são 

adquiridas mais prematuramente (Cunha, 2008: 170). 

Planos discursivos relacionam dois campos: figura e fundo. O primeiro é o que é 

central na seqüência de um texto; o outro refere-se ao que é periférico na seqüência de 

um texto. Numa narrativa, por exemplo, figura é aquela porção do texto que “apresenta 

a seqüência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativos, realis, sob a 

responsabilidade de um agente, que constitui a comunicação central”. Por fundo 

entende-se que é “a descrição de ações eventos simultâneos à cadeia da figura, além da 

descrição de estados da localização dos participantes na narrativa e dos comentários 

avaliativos”. (Cunha, 2008: 39). 

Como se pode observar, Funcionalismo e Sociolingüística se cruzam. Tanto uma 

quanto a outra consideram a língua dinâmica e heterogênea, como também se igualam 

no objetivo de estudar a língua dentro de uma situação real de uso. Assim, proporemos 

uma investigação das variantes de contraste mas, agora e zero, correlacionando 

contextos internos e externos à língua, uma vez que consideramos a escolha para uso 

das variantes de contraste depende da situação real de comunicação (Hopper: 1998). 

Das formas em questão, o agora emergiu como marcador de contraste a partir de uma 

mudança lingüística sofrida no decorrer do tempo, e como mudanças estão relacionadas 

ao uso lingüístico (Martelotta 2004), o funcionalismo explica tal fenômeno dentro de 

uma perspectiva histórica, acreditamos apresentar os contextos favoráveis à escolha de 

cada variante na marcação de contrastes. Isto é possível porque, na lingüística 

funcionalista, de acordo com Hopper (1998:166), a gramática é o resultado da 

cristalização das experiências dos usuários da língua na tentativa de uma comunicação 

eficiente. 
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4.3.  A GRAMATICALIZAÇÃO 

 

Os princípios sociolingüísticos da Teoria de William Labov (1972) defendem 

que os fatores que impulsionam as mudanças na língua não são sem nexo nem 

repentinos, pelo contrário, agem em concordância com o estágio precedente, embora 

numa atuação lenta e gradual. Estudos de base funcionalista analisam os estágios de 

mudança através da gramaticalização: a trajetória de mudança e da regularização do uso 

da língua que ocorre na criação de novos itens ou expressões pelos falantes. Assim, a 

gramaticalização é o processo de mudança lingüística que leva elementos lexicais a 

assumirem características gramaticais e/ou itens gramaticais a se tornarem ainda mais 

gramaticais, a partir do uso. 

A trajetória de mudança, numa perspectiva funcionalista, acontece com a 

regularização do uso da língua: a repetição de uma forma ou construção gramatical fixa 

e regula, tornando as construções normais e regulares. Aquilo que poderia ser casual 

torna-se regular e contínuo quando “as estratégias discursivas empregadas pelo falante 

numa situação comunicativa perdem a eventualidade criativa do discurso passam a ser 

rígidas por restrições gramaticais”. Ou seja, os itens lexicais cristalizam-se na língua 

devido à forca da repetição, e passam a ter a estrutura fixa e rígida da gramática (Lopes, 

s.d.) 

Givón (1979), já na década de 70, asseverou que “A morfologia de hoje é a 

sintaxe de ontem”. E ainda comprovou que formas verbais que atualmente são radicais 

com afixos remontam a arranjos de pronomes com verbos independentes. Com isso, a 

sintaxe de hoje deriva do discurso de ontem. Nesta perspectiva, Givón postulou o 

seguinte esquema de representação dos processos de regularização do uso das formas 

lingüísticas:  
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DISCURSO > SINTAXE > MORFOLOGIA > MORFOFONÊMICA > ZERO 

 

O esquema revela capacidade de mutabilidade da língua: o que era do discurso, 

em decorrência da freqüência e de outros fatores, torna-se gradualmente estável, 

gramaticalizando-se, isto é, torna-se um item da gramática. Esse item, no decorrer do 

tempo, mantêm-se na língua ou é apagado. Em outras palavras: itens lexicais passam a 

ser usados no discurso e, por conta de sua repetição, vão tornando-se regulares e 

apresentando estruturas sintático-morfológicas. Com isso, cristalizam-se: suas estruturas 

tornam-se rígidas assim como a ordem. Devido à freqüência de uso, podem sofrer 

modificações morfológicas, fonológicas e desaparecer. Chegando ao zero, ou seja, 

quando apagada, começa outro ciclo de gramaticalização, uma vez que outra forma é 

escolhida para ocupar este lugar e sofrer o processo funcional. 

Esse processo de gramaticalização – mudança lingüística – ocorre devido ao uso 

da língua por seus falantes que acrescentam valores novos a determinados itens 

lingüísticos, com o objetivo de tornar a comunicação mais satisfatória; a língua é 

dinâmica, e, por isso, está sujeita a variações e a processos no decorrer do tempo, como 

resultado da interação dos usuários da língua. 

Os estudos posteriores a 1970 foram voltados para as mudanças morfossintáticas 

e fundavam-se na idéia de que a língua é um produto histórico e deveria ser estudada a 

partir da forças históricas que são responsáveis por suas estruturas atuais. Tais estudos 

também justificavam a importância das análises da gramaticalização: estas oferecerem 

detalhadas explicações para muitos fenômenos lingüísticos em comparação aos estudos 

relacionados a análises sincrônicas. Além disso, os estudos das décadas de 70 e 80 

baseavam-se no princípio de que o desenvolvimento das categorias gramaticais é 
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unidirecional: as mudanças se dariam numa direção especifica não podendo ser 

revertida. 

Muitos foram os estudiosos que desenvolveram trabalhos dentro da perspectiva 

da teoria da gramaticalização, dentre eles: Traugott (1980), Bybee (1985), Hopper 

(1987) e Heine (2003). Hopper e Traugott (2003). 

 

Heine (2003) explica a gramaticalização como sendo, precisamente, um 

conjunto de mudanças que pode ser descrito por quatro mecanismos: 

 

a)Dessemantização (bleaching): redução semântica, perda de conteúdo 

semântico; 

b) Extensão: generalização contextual, uso de uma função em novos e diferentes 

contextos; 

c) Decategorização: perda das propriedades morfossintáticas, incluindo perda do 

status de palavra independente própria da cliticização e da afixação; 

d) Erosão (phonetic reduction): redução ou perda de substância fonética. 

  

O autor também explica que cada um dos processos provoca uma evolução que pode 

ser descrita em termos de um modelo chamado overlap model: 

 

i. Há uma forma lingüística A, que é selecionada para cumprir gramaticalização. 

ii. Esta forma A adquire um segundo padrão de uso, agora B, causando uma 

ambigüidade em relação a A. 

iii. Por último, A se perde, doravante existindo apenas a forma B. 
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 Os estágios do modelo acima apresentam o processo que conduz à 

gramaticalização. Contudo, o autor ressalva que não são todas as formas lingüísticas 

que chegam ao uso B; há, geralmente, a tendência de que o novo uso se convencione e 

passe a fazer parte da gramática.  

 Na tentativa de explicar e descrever os princípios que regem a gramaticalização, 

vários autores se atém ao fenômeno.  

Há diferentes tipologias, princípios ou fases da gramaticalização. Hopper (1991), 

com o propósito de descrever o processo, discute cinco princípios:  

 

a) Camada: a ideia de que as formas estão em competição e não necessariamente 

uma delas deixará de existir; 

b) Divergência: a ideia de que uma forma que sofre gramaticalização não perde sua 

autonomia – varias formas com funções distintas podem apresentar a mesma 

etimologia; 

c) Especialização: a idéia de que, devido à gramaticalização, diminui-se o número 

de formas para expressar dadas noções gramaticais. 

d) Persistência: a idéia de que, apesar de exercer novas funções, as formas ainda 

tendem a manter seus traços originais. 

e) Decategorização: a idéia de que há perdas quando a forma sofre 

gramaticalização.  

 

 Lehmann, citado por Heine (2003), por sua vez, salienta que os processos 

associados ao fenômeno da gramaticalização possuem implicações relacionadas às 

estruturas lingüísticas surgidas a partir da gramaticalização. São os seguintes: 

a) Paradigmatização – forma gramatical tende a se arranjar em paradigmas. 
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b) Obrigatoriedade – a tendência de um uso opcional se tornar obrigatório. 

c) Condensação – as formas diminuídas. 

d) Coalescência – desaparecimento de formas adjacentes. 

e) Fixação – ordenações livres tendem a tornam-se fixas. 

 

Hopper (1991, apud Neves 2004:126), critica a categorização proposta por 

Lehmann, argumentando que se aplica apenas aos casos de gramaticalização que não 

esteja em estágio avançado. Em seu lugar, apresenta uma proposta alternativa com a 

descrição real do processo. 

Neves (2004:128) destaca que Lehmann (1991), sobre os efeitos da 

gramaticalização, adverte que o termo gramaticalização poderia ser interpretado como 

“criação de uma nova gramática”, e que isso “implica igualar mudanças semânticas e 

gramaticalização”. 

O termo gramaticalização ainda pode ser usado com sentidos diferentes, por 

focalizar aspectos específicos do processo. Assim, por exemplo, Votre (1992), utiliza o 

termo para designar um processo de regularização analógica. Para Hopper e Traugott 

(1993, apud Neves 2004), gramaticalização se refere à parte da teoria da linguagem 

quem tem por objeto a interdependência entre langue e parole, entre o categorial e o 

menos categorial, entre o fixo e o menos fixo na língua. Além de relacionar-se à 

perspectiva histórica de mudança. Contrapõe-se a gramaticização (grammaticization), 

que focaliza os fenômenos da língua de uma perspectiva sincrônica. 

Heine explica que os mecanismos de gramaticalização apresentados por ele – 

dessemantização, decategorização, erosão e extensão – estão inter-relacionados por 

constitui um conjunto de todas as etapas que determina a gramaticalização. Todavia, há 

contestações, uma vez que, como é apontado, é possível que os mesmos mecanismos 



 70 

sejam encontrados em outros fenômenos distintos da gramaticalização. Ainda assim, o 

autor dá como certa sua conclusão: “a gramaticalização é um processo distinto que 

conduz as formas lingüísticas ao desenvolvimento”. 

Mas o conceito de gramaticalização não se restringe ao problema histórico. 

Segundo Neves (2004), a questão relativa às origens do processo de gramaticalização é 

parte essencial da investigação das relações de gramática e cognição. Heine et alii 

(1991) afirmam que a gramaticalização tem início a partir de forças que estão fora da 

estrutura lingüística. Uma das abordagens surge do conhecido modelo de transferência. 

Esse modelo dá idéia de uma transferência do domínio mais concreto para o menos 

concxreto. Uma extensão dessa transferência de domínio é aquela que se refere à 

transferência de conceitos espaciais para expressar funções gramaticais no domínio do 

texto. Essa transferência pode ser observada no esquema de Heine, Claudi e 

Hünnemeyer (1991): 

 

ESPAÇO > TEMPO > TEXTO 

 

  Há, nas palavras de Martelotta (2004:107), a demonstração de que “as 

organizações espaço-temporal do mundo físico, por processos de transferência de 

domínio, é usada analogicamente para caracterizar o universo mais abstrato do texto“.  

Segundo Heine el alii (1991), o processo de gramaticalização obedece a um 

continuum do mais concreto para o mais abstrato. 

Para interpretação da trajetória espaço > tempo > texto, pode-se tomar como 

exemplo o processo de gramaticalização sofrido pela forma agora. De uma origem 

espacial dêitica (hac hora), expressando proximidade em relação ao falante, passou a 

circunstanciador temporal, usado com valor dêitico temporal e daí a marcador 
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discursivo. Da mesma forma, tem-se, por exemplo, o dêitico while, do inglês (Traugott, 

1989). O vocábulo foi mudando da referencia dêitica espacial para uma conjunção 

temporal ao nível da oração e progrediu até o nível do discurso. 

Pode-se observa-se, então, que inúmeras formas da língua, dentre elas advérbios 

de tempo – agora, depois – tiveram, com o uso, seus valores ampliados. Através da 

gramaticalização, passam pela trajetória de evolução espaço > tempo > texto, 

progredindo na linha de evolução de dêitico espacial a marcador discursivo. 
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5. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho é um estudo de base variacionista. A proposta é descrever e 

explicar a variação entre mas e agora e zero em contextos contrastivos. Nosso propósito 

é identificar os contextos lingüísticos e extralingüísticos (variáveis independentes) 

relevantes para o uso de um destes marcadores (variante), em detrimento dos demais.  

 Neste capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para tratamento dos 

dados. De início, caracterizamos a amostra que serviu de base para a constituição do 

corpus analisado. Passamos daí à descrição do modelo que permite o tratamento dos 

dados e do processo de análise quantitativa. 

  

5.1.  DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

 Seguindo os princípios da Teoria Laboviana, que considera a fala espontânea 

como a mais representativa da variação sistemática da língua, selecionou-se uma 

amostra de entrevistas que mais se aproximavam do registro informal e que 

presumidamente forneceriam o maior número de dados. As entrevistas sociolingüísticas 

aqui analisadas foram constituídas segundo critérios que possibilitam manifestar-se a 

fala não formal. A espontaneidade é possibilitada pelos cuidados com que o 

entrevistador conduz a entrevista de forma descontraída e natural, levando o 

entrevistado a desvincular-se da situação de gravação e que, portanto, reduz ao mínimo 

a atenção à forma lingüística utilizada.  Assim, foi obtido um número significativo de 

dados que permitiu análise estatística dos diversos grupos sociais envolvidos. Labov 

comprovou que, desta forma, pode-se obter a variedade de fala utilizada pela 

comunidade, o objetivo de um estudo variacionista da língua em contexto real de uso. 
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Para atender aos objetivos de um estudo da língua em uso real e espontâneo, 

utilizamos a Amostra Censo/1980, do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, 

PEUL, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesta 

amostra de informantes cariocas, há 64 entrevistas cujos informantes foram 

selecionados com o intento de representarem os diferentes grupos etários, níveis de 

escolaridade, gênero/sexo. Assim, as entrevistas são ordenadas segundo as faixas etárias 

(15 a 25 anos, 26 a 49 e acima de 50 anos), os anos de escolaridade (de 5 a 8 anos, de 9 

a 11 anos e com mais de 11 anos) e o gênero/sexo (masculino e feminino). Além disso, 

foi feita uma escolha aleatória dos informantes para que houvesse uma representação 

ampla do português falado nos diferentes bairros da cidade do Rio de janeiro. 

Como, por questões atuais, os informantes têm conhecimento de que estão sendo 

gravados. Todavia, apesar da tensão inicial notada no início das entrevistas, o 

entrevistador atua como condutor: seu papel naquele momento foi mais de um 

controlador discursivo do que de um participante na interação comunicativa. Ao longo 

das entrevistas, os informantes se envolvem nas questões e esquecem que estão sendo 

gravados, agindo com mais naturalidade e, com isso, apresentando uma linguagem 

menos controlada. 

Como salientou por Labov (2008:2440), a intenção da pesquisa lingüística na 

comunidade é observar como as pessoas falam em situações em que não estão sendo 

observadas. Contudo, observado, o entrevistado tende a adequar sua fala, vocabulário e 

postura à situação, fazendo, assim, com que a situação torne-se formal. Labov, para que 

superar este paradoxo, propõe que o entrevistador mude a estrutura da situação de 

entrevista, rompa com os constrangimentos de forma a desviar a atenção do falante. 

Labov sugere intervalos e pausas durante as entrevistas, perguntas e assuntos que o 

envolvam emocionalmente. 
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Seguindo, então, as propostas de Labov, as entrevistas foram conduzidas a partir 

de um roteiro de perguntas abordando temas que abrangem uma diversidade de 

interesses – lembranças de episódios da infância, de temas polêmicos –  foram obtidos  

texto narrativo e argumentativo, fornecendo, assim, um número expressivo de dados 

para análise a que se propõe na presente pesquisa sobre a variação entre mas e agora e 

zero. Como estas variantes são mais favorecidas em contextos argumentativos, certos 

tópicos conversacionais das entrevistas da Amostra Censo 80 foram um estimulante e 

importante recurso para o aparecimento destas formas lingüísticas. Além disso, 

Tagliamonte (2006:39) considera importante a narração de eventos em que os 

informantes tenham participado por ser crucial para o aparecimento do vernáculo. 

Vale salientar que a escolha da Amostra Censo 1980 não foi aleatória. Foram 

pesquisadas outras amostras disponíveis no Peul – Amostra Alzira Macedo, Amostra 

Tendência, Amostra Mobral – contudo, apenas a Censo 1980 forneceu dados suficientes 

para a análise quantitativa exigida pela Teoria da Variação. 

 

5.2.  OBTENÇÃO DOS DADOS 

  

Como mencionado acima, os dados foram obtidos junto à Amostra Censo/1980, 

do Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, PEUL, da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Das 64 entrevistas que compõem a amostra, selecionamos uma subamostra de 18 

informantes de modo a representarem, sem prejuízo de distribuição, os diferentes 

grupos sociais. As entrevistas são categorizadas segundo três faixas etárias (15 a 25 

anos, 26 a 49 e acima de 50 anos); três níveis de escolaridade (de 5 a 8 anos, de 9 a 11 

anos, mais de 11 anos); e ambos os gêneros/sexos (masculino e feminino). A partir 
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desta amostra, foi obtido um corpus com um total de 730 dados: 360 de mas, 155 de 

agora e 215 de zero.  

As variantes mas e agora são, em sua totalidade, alternantes entre si. Os 215 

casos de zero alternam com mas e agora. Entretanto, não são todos as ocorrências de 

mas e agora que alternam com zero: 233 mas são permitidos substituir por zero e 112 

casos de agora são substituíveis por zero.    

Uma vez coletados, os dados foram submetidos à análise quantitativa de acordo 

com a proposta da Teoria da Variação. 

 

5.3.  A ANÁLISE QUANTITATIVA 

 

 O primeiro passo para o procedimento da analise quantitativa das variantes mas, 

agora e  zero foi a coleta das ocorrências destas formas nas 18 entrevistas da Amostra 

Censo 80. Em seguida, foram selecionados e levantados os 730 enunciados em que 

ocorrem as formas alternativas em questão, isto é, as formas de mas, agora e zero 

mutuamente substituíveis. 

Visando a identificar os contextos relevantes para uso de mas, agora e zero, 

foram formuladas hipóteses lingüísticas e extralingüísticas. Uma vez identificados e 

codificados e informatizados, os dados foram submetidos a análise estatística de acordo 

com a metodologia da Teoria Variacionista. 

 Destarte, procedeu-se à análise dos dados com base nos processos 

metodológicos da Teoria da Variação propostos por Labov (1972) mais os 

procedimentos metodológicos da análise quantitativa descritos em Mollica e Braga 

(2002) e Tarallo (2003). Além desses, utilizou-se o pacote computacional GoldVarb 

(2001) para análise estatística, (em Sankoff, 1988; Naro, 2004; Guy 2007). A análise 
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quantitativa é um instrumento importante, pois possibilita a identificação dos contextos 

relevantes – tanto os favorecedores quanto os inibidores – às ocorrências de cada uma 

das variantes em questão.  

O GoldVarb, por sua vez, “é um conjunto de programas computacionais de 

análise multivariada que acomoda dados de variação sociolingüística” (Guy e Zilles, 

2007). Com o GoldVarb, os resultados da análise obtidos apresentam evidências que 

vão levar o pesquisador a confirmar ou não sua hipótese inicial. Assim, se um fenômeno 

lingüístico tem seus grupos de fatores apontados como não significativos pelo 

programa, a hipótese é rejeitada; se os grupos de fatores são significativos, mas a 

influência dos fatores não é como se previu no valor de aplicação, a hipótese deverá ser 

reavaliada; se os grupos de fatores são significativos e a influência dos fatores é como a 

prevista no valor de aplicação, a hipótese é confirmada. 
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6. HIPÓTESES 

 

Este trabalho consiste na análise, com base na Teoria da Variação, da alternância 

entre três marcadores de contraste: mas, agora e zero, no português falado no Rio de 

Janeiro.  

A hipótese geralmente afirma a correlação sistemática entre o uso das variantes e 

as variáveis (contextos) lingüísticas e extralingüísticas. 

O objetivo é os contextos que favorecem e ou desfavorecem a escolha de uma 

das variantes em detrimento das outras. Para tal, foram formuladas hipóteses 

lingüísticas (estruturais e discursivas) e sociais, no sentido de identificar os contextos 

estatisticamente relevantes para o uso de cada uma das três variantes. 

 

6.1. Variáveis Lingüísticas 

 

 Os contextos pesquisados, operacionalizados como grupos de fatores lingüísticos 

são – nível de coesão, correferência dos sujeitos, tipos de texto, seqüência verbal, 

modalidade, seqüência textual – serão apresentados a seguir.  

 

6.1.1.  Nível de Conectividade 

 

A conectividade das orações foi distinguida em dois tipos: intrassentencial e 

intersentencial. Como já estudado por Lima (2003), mas é mais conhecido por ser uma 

conjunção intrassentencial, e agora, de acordo com Risso (1993) extrapola o nível da 

sentença. Diante dessas observações, investigar-se-á se tais hipóteses se confirmam. 
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6.1.2.  Tipologia Textual 

 

Aqui investigaremos a interferência do tipo de texto no uso dos marcadores. Ao 

observar as investigações de Gryner (1990, 2003, 2005, 2008), Martelotta (2003, 2004, 

2005), Duque (2002), Macedo e Silva (1996), Neves (1985), notamos que cada autor 

revela em que tipos de texto encontraram os elementos lingüísticos estudados. Gryner, 

Martelotta e Macedo e Silva, por exemplo, declaram encontrar agora em variação com 

mas em argumentação. Neves, ao estudar o mas, revelou que os exemplos faziam parte 

de relatos (narrativas). Duque, em sua investigação, revelou que agora aparece com 

mais freqüência em seqüências descritivas. Objetiva-se, então, descobrir quais tipos 

textuais favorecem a maior ocorrência de cada uma das variantes. 

 

6.1.3.  Correferência dos Sujeitos 

 

O grau de coesão textual pode ser refletido tanto no uso dos conectores quanto 

na manutenção da referência dos sujeitos. Ao correlacionarmos a oração contrastada 

com a contrastante, procuraremos determinar se a permanência ou a mudança do sujeito 

privilegia o uso de algum dos marcadores em detrimento de outro. 

 

6.1.4.  Seqüência Temporal 

 

Este contexto refere-se à relação entre tempo verbal da oração contrastante e da 

oração contrastada. Como constataram Gryner e Ribeiro (2005), a variante de contraste 

teria seu uso favorecido ou desfavorecido de acordo com a seqüência dos tempos 

verbais apresentados nas orações em contraste. Segundo os autores, orações que 
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apresentam o mesmo tempo verbal favoreceriam o aparecimento de mas entre as 

orações, enquanto que o oposto ocorre com o agora. Gryner (2008) apresenta uma 

justificativa para o favorecimento de agora entre orações com tempos verbais distintos. 

Segundo a autora, a freqüência de agora em contextos de oposição antes-depois teria 

sido o fator crucial para a mudança de referente temporal para referente temporal-

contrastivo e, portanto, para a gramaticalização de agora. 

 

6.1.5.  Modalidade 

 

 Este grupo de fatores constitui-se de verbos modais e não modais. O propósito é 

investigar se o uso dessas formas favorece algumas das variantes. 

 

6.1.6.  Seqüência textual 

 

A organização do discurso argumentativo (Gryner 2000) apresenta o contraste 

como uma das categorias usadas para persuadir. Procuraremos observar se a presença  

após a oração de contraste da explicação, justificativa ou conclusão favorece o uso uma  

das variantes (ou mais) em detrimento de outra (s).  

 

6.2. Variável Social 

 

Analisamos aqui o efeito do grupo de fatores extralingüístico que se mostrou 

relevante: a escolaridade. 
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6.2.1.  Escolaridade 

 

Como registrado por Votre (2004) “o nível escolaridade provoca mudanças na 

fala e escrita das pessoas”. Muitos estudos dentro da Teoria da Variação mostraram a 

relevância deste contexto. Diante disso, observaremos se a variável escolaridade 

interfere no uso das variantes e em qual direção. 
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7. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentaremos as variantes mas, agora e zero (variáveis 

dependentes), ou seja, as formas alternantes de introduzir as orações de contraste, e 

passaremos a analisar as correlações estatísticas entre o seu uso e os grupos de fatores 

(variáveis independentes) correspondentes às hipóteses propostas no capítulo seis. 

Visando a identificar as correlações estatísticas relevantes, submetemos os dados 

codificados ao programa Goldvarb. Procedemos três variantes à análise em três etapas: 

mas vs agora, mas vs zero e agora vs zero. Em cada etapa, foram correlacionados às 

variantes os mesmos grupos de fatores. Vale lembrar que, no que se segue, embora nem 

sempre seja selecionado o mesmo conjunto de grupo de fatores, optamos por incluir 

todos os resultados que nos parecerem ter valor explanatório. 

A seguir, apresentamos as variáveis dependentes (7.1) e independentes (7.2). 

 

7.1. Variável dependente 

 

Como visto anteriormente, são focalizadas três variantes: mas, agora e zero, 

exemplificadas em (35), (36) e (37).  

 

Mas 

(35) (...) eu vejo a novela, mas tem hora que eu não- eu, não 

dá  para mim ficar assim fixamente prestando atenção 

muito na novela, por causa do meus filho, que (hes) a hora 

que eles estão acabando de jantar, é a hora que fica: 
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"mamãe, quero dormir!" O outro: "Mamãe, eu também 

quero ficar no colo! "Aí eu tenho que botar os dois no 

colo. (E: 04) 

Agora 

(36) Mulher sim, mulher nasceu mesmo para ficar em casa. 

Agora, homem é que tem que ficar trabalhando (...) (E: 

22) 

Zero 

(37) meu pai é um barato. Ø De vez em quando ele fica com 

umas frescuras, assim, de  ficar: "ah! não faz isso, não faz 

aquilo", mas ele me dá muita liberdade, sabe? (E:22) 

 

7.2. Variáveis independentes 

 

 De início propusemos 11 grupos de fatores lingüísticos e extralingüísticos. Os 

resultados apontaram a relevância de seis grupos: lingüísticos e extralingüísticos ou 

sociais. 

 Lingüísticos (estruturais e discursivos) 

i) Nível de coesão; 

ii) Tipologia textual; 

iii) Correferência dos sujeitos; 

iv) Seqüência temporal; 

v) Modalidade; 

vi) Seqüência textual. 
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 Social 

vii) Escolaridade 

 

 O grupo de fatores nível de coesão foi selecionado nas três etapas da análise: 

mas vs agora, mas vs zero e agora vs zero. A correferência dos sujeitos foi selecionada 

para mas vs agora e agora vs zero. E a seqüência textual foi selecionado para mas vs 

zero e agora vs zero. 

Optamos por incluir na explanação os resultados daqueles grupos de fatores que, 

embora não selecionados pelo programa, mostraram polarização de pesos relativos 

sugestivos (mínimo de dez pontos) e resultados estatísticos consistentes para ao menos 

duas etapas.  

 A seguir, apresentamos os grupos de fatores, os resultados estatísticos para cada 

etapa e respectivas interpretações.  

 

7.3  Variáveis Lingüísticas 

 

 

7.3.1  Nível de Coesão 

 

Como vimos, este grupo de fatores constitui-se por duas variáveis: 

a) Conexão intrassentencial 

b) Conexão intersentencial 

Entende-se por conexão intrassentencial aquela em que os marcadores em 

questão ligam orações contrastantes e contrastadas dentro do período. Conexão 

intersentencial são aquela em que as variantes analisadas ligam períodos, ou unidades 

maiores do texto.  
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A questão da conectividade remete ao conceito de coesão. 

Segundo Halliday & Hasan (1976, apud Koch 2003) ocorre coesão quando a 

interpretação de um elemento no discurso depende de outro para ser interpretado. Por 

estabelecer relações de sentido, a coesão diz respeito ao conjunto de recursos 

semânticos por meio dos quais uma sentença se liga a outra, denominando “elo” coesivo 

(Koch, 2003: 16). 

Segundo Pauliukonis (1988:64), se entendemos por texto “uma manifestação 

natural de linguagem dotada de sentido”, então, textualidade, nas palavras de Mira 

Mateus, citada por Pauliukonis, “é o conjunto de propriedades que uma manifestação 

da linguagem humana deve possuir para ser um texto”. Com isso a autora descreve 

coesão entre coordenadas como sendo o ligamento de duas proposições, “de modo que a 

segunda retoma o conteúdo da primeira anaforicamente e forme com ela uma 

seqüência sem hierarquia sintática”. 

Koch explica que as relações semânticas e/ou discursivas entre orações, 

enunciados ou seqüências maiores do texto realizam-se através de encadeamento. Este 

pode ser por justaposição ou conexão. A justaposição é aquela em que o encadeamento 

se dá sem uso de conectivo. Já na conexão, a ligação se estabelece entre orações, 

enunciados ou partes do texto através de conectivos. 

Seguem exemplos de conexão intrassentencial (38-40) e intersentencial (41-43) 

com as variantes mas, agora e zero: 
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7.3.1.1.  Conexão intrassentencial 

 

Mas 

(38) Tinha vontade de tocar violão, mas não, nunca aprendi 

não. (E: 31) 

 

Agora 

(39) Eu não gosto do Flamengo, agora, o resto eu gosto de 

todos, (...) (E: 36) 

 

Zero 

(40) (...) o cara era brasileiro. Ø O (est) cara nem mais falava, 

sabe? O português certo, só falava com altos sotaques, 

sabe? (E: 38) 

 

7.3.1.2.  Conexão Intersentencial 

 

Mas 

(41) Fez bagunça e tal, não respeitou, vai embora, não é? Mas 

colégio particular não ("ele") quer dinheiro no final do 

mês, pagou está tudo bem (E: 31). 

 

Agora 

(42) Olha, do pessoal que eu conheço (hes) também tem 

(gaguejo) assim já uma cabeça formada. Agora eu 
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conheço muita gente, assim, inclusive mais velha que eu 

que não sabe nem o que vai fazer amanhã, nem hoje, 

("não") sabe que vai fazer ("nem") agora, quer dizer- (est) 

sabe? Agora, eu conheço, assim, a maior parte dos meus 

amigos sabem o que eles querem da vida. (E: 31)  

 

Zero 

(43) O trem que vinha de São Luís se o que vinha de Teresina 

já estava no desvio, o outro passava; Ø se não tinha (f) 

outro ali, o que vinha de São Luís entrava no desvio, 

ficava no desvio para esperar o de Teresina passar (E: 46) 

 

 Este grupo de fatores foi o primeiro a ser selecionado pelo Programa Goldvarb 

como estatisticamente relevante. A seguir as tabelas com os resultados estatísticos em 

percentual e peso relativo correspondente às variações entre mas vs agora, mas vs zero 

e agora vs zero. 

 

Tabela 1 

Efeito do Nível de Coesão no Uso de Mas vs Agora 

 Mas 

Conexão Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Intrassentencial 206/234=88% .71 

Intersentencial 152/279=54% .32 
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Os índices da tabela 1 mostram que a conexão intrassentencial favorece 

fortemente o uso de mas (.71). Inversamente, a conexão intersentencial desfavorece o 

uso de mas (.32).  

 Os percentuais estatísticos confirmam os números obtidos em outras pesquisas 

que enfocaram mas ligando orações. Lima (2005), em sua análise do conectivo mas no 

nível intrassentencial, constatou uma percentagem maior (79,4%) de mas ligando 

apenas uma oração contra somente (29,6%) ligando porções textuais maiores que uma 

oração. 

 A esse respeito, Gryner (2008) comenta que, ao contrário de mas, que relaciona 

orações mais coesas, agora liga enunciados menos coesos, ou seja, conecta partes mais 

longas e menos coesas do texto. 

 Seguem os resultados da etapa de variação mas vs zero (tabela 2). 

 

Tabela 2 

Efeito do Nível de Coesão entre Orações no Uso de Mas vs Zero 

 Mas 

Conexão Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Intrassentencial 136/230=59% .57 

Intersentencial 96/121=44% .43 

 

Os índices da tabela 2 revelam que a conexão intrassentencial tende a favorecer 

o uso de mas (.57), em detrimento do conector zero, ao contrário da conexão 

intersentencial (.43). A presença do marcador desfaz uma possível ambigüidade, uma 

vez que, sem ela, as orações poderiam ser interpretadas como aditivas ou conclusivas. 
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Visto por este viés, o uso da variante zero é favorecido pela maior explicitude do 

contraste, conforme exemplo (44): 

 

(44) Não gosto de passar roupa. Ø Lavar eu gosto. (E: 36) 

 

 No exemplo (44), acima, a explicitude do contraste revela-se claramente: não 

gostar de passar roupa vs gostar de lavar roupa. Por isso, neste caso, o marcador zero é 

favorecido, pois o contraste é marcado pelas polaridades negativa e afirmativa. 

 Na terceira etapa, analisamos a variação de agora vs zero. 

 

Tabela 3 

Efeito do Nível de Coesão no Uso de Agora vs Zero 

 Agora 

Conexão Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Intrassentencial 97/218=44% .63 

Intersentencial 15/109=13% .26 

 

  O uso de agora em alternância com zero na conexão intrassentencial é 

favorecido (.63). Para uma comparação entre as três etapas de variação, segue gráfico 1. 
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Gráfico 1 

 

 

 

 

A comparação entre as variações mas vs agora mas vs zero e agora vs zero, de 

acordo com o gráfico 1, a seguir,   revela a analogia entre etapas: o uso do conectivo 

marcando contraste é favorecido tanto na variação com mas vs zero quanto na variação 

com agora vs mas.. Ao contrário, na conexão intersentencial, o uso tanto de mas quanto 

de agora é desfavorecido em relação a zero. 

 

  

7.3.2.  TIPOLOGIA TEXTUAL 

 

 

 Neste grupo de fatores, verificamos se o tipo de texto interfere no uso variável 

dos marcadores mas, agora e zero. 

 Nas entrevistas sociolingüísticas de onde foram colhidos os dados para análise 

nesta dissertação, encontram-se, entre outros, textos argumentativos e narrativos. 
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 Contudo, nem sempre é fácil reconhecê-los, uma vez que as seqüências textuais 

não se apresentam isoladamente. Um texto narrativo, por exemplo, nem sempre é 

constituído por apenas seqüências de narração. Pelo contrário, apresenta, e na maioria 

das vezes é assim, enxertado de outras seqüências, possibilitando, assim, uma 

composição entre variadas seqüências. Como também, dentro de um texto 

argumentativo aparecem relatos que se apresentam com estrutura da narrativa. 

 A argumentação e a narração, as tipologias textuais em foco neste grupo de 

fatores, apresentam, como explica Adam, aludido por Bronckart (1999), formas estáveis 

de textualização. Passemos, então, a descrição destes dois tipos de textos que se 

mostraram relevantes para esta análise. 

 A argumentação é conhecida desde a Grécia antiga, a partir de a Retórica de 

Aristóteles. E até hoje, as análises do discurso na interação, de Schiffrin (1987), 

discurso argumentativo de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1988) e da análise do 

discurso de Adam, (2008) tentam descrever os atributos particulares desse tipo de texto 

que, tem envolvido não só pesquisadores da área lingüística, mas também da Lógica, do 

Direito e da Inteligência Artificial (Gryner, 2000). 

 A argumentação consiste em convencer alguém. Para Schiffrin (1987) a 

argumentação é “um discurso através do qual o falante apresenta uma posição 

controvertida”. Adam (2008: 189) define argumentação como a expressão de um ponto 

de vista, em variados enunciados ou em apenas um, ou até mesmo em uma única 

palavra. Para Bonini (2005:221), mais claramente, a argumentação pode ser “a 

construção por um falante de um discurso que visa modificar a visão de outro sobre 

determinado ponto objeto, alterando, assim o seu discurso”. 
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 Garcia (2004) acrescenta que para atingir este fim, é preciso que a argumentação 

siga um raciocínio consistente e apresente provas e evidências para confirmar a opinião 

defendida. Essas provas podem ser exemplos, testemunhos, fatos. 

 Observe o exemplo a seguir. 

 

(45) E- Como é que você acha que ("o") pobre está 

conseguindo viver, hein? Com esse [(inint.)]?  

F- É. O marido trabalhando, anda fazendo biscate assim 

que nem eu faço, ainda dá mais ou menos para levar, mas 

ainda assim ainda não dá para levar muito não. Não dá 

para ter uma coisa melhor, assim- agora se só com o 

homem trabalhando, ganhando dezesseis mil, não é? 

Agora foi para o salário de dezesseis mil. E a mulher não 

fazer nada, eu acho que não dá não. Tem que sempre a 

mulher também ajudar, porque, senão, não dá . Do jeito 

que as coisa está cara, não dá mesmo. (cachorro latindo) 

(E: 04) 

 

 Em (45), a entrevistada defende o ponto de vista de que apenas o marido 

trabalhando não dá para viver. Na sua opinião, a mulher precisa ajudar, trabalhar para 

aumentar a renda. Ela argumenta justificando que só o homem trabalhando não dá para 

ter uma vida melhor: “tem sempre que a mulher ajudar, porque, senão, não dá. Do jeito 

que as coisa está cara, não dá mesmo”. Esta é a justificativa, crucial no processo 

argumentativo, que conclui procurando convencer o interlocutor do ponto de vista 

apresentado no início – “só o homem trabalhando não dá”.     
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 Algumas outras características também permitem reconhecer a seqüência 

argumentativa. Os enunciados condicionais iniciados por se, por exemplo, analisados 

por Gryner (2000: 99), na medida em que abrem diferentes possibilidades que 

favorecem o desenvolvimento da seqüência argumentativa. Segundo Macedo e Silva 

(1996), existem marcadores que caracterizam argumentação: agora, não, não mas, é 

mas, sim mas, eu pra mim.  

 O segundo tipo de texto analisado é o narrativo. 

 Uma seqüência narrativa é percebida quando um narrador reproduz uma serie de 

eventos que se sucedem no tempo. O costume de relatar eventos acontece desde os 

tempos mais remotos. Ainda que não houvesse escrita, gravavam-se pictoricamente em 

paredes de cavernas as aventuras humanas. Com o passar do tempo, as histórias foram 

sendo transmitidas oralmente até os tempos de hoje através dos livros, filmes, gravações 

de áudio e meios informatizados passaram a registrá-las. 

 Um acontecimento, real ou imaginário, transcorre envolvendo sempre em uma 

ou mais personagens, em algum local, durante determinado período de tempo. Todavia, 

Bronckart (1999), partindo da visão de Adam (1990), esclarece que apesar de a narração 

da história mobilizar personagens inseridos em acontecimentos no eixo sucessivo, só há 

“seqüência narrativa quando essa organização é sustentada por um processo de 

intriga”. Além do mais, uma historia completa conta com uma organização de 

acontecimentos com início, meio e fim, isto é, um protótipo mínimo de seqüência 

narrativa, também conhecida pelas fases: situação inicial, transformação e situação 

final. 

Para reconhecer claramente uma seqüência narrativa, Adam apresenta seis 

características próprias: a sucessão de eventos, a unidade temática, os predicados 

transformados, o processo, a intriga, a moral (Bonini, 2005:219). Bronckart, embasado 
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na proposta por Labov e Waletzky (1967) que fixou o modelo de seqüência narrativa, 

apresenta um outro com mais divisões de seqüência. Esse protótipo apresenta cinco 

fases essenciais: 

 Fase de situação inicial: indica o lugar da ação, as personagem e a introdução; 

 Fase de complicação: estabelece-se uma tensão, pois não se sabe o que acontecerá; 

 Fase de ações: ocorrem acontecimentos e a situação muda completamente; 

 Fase de resolução: começo da redução da tensão; 

 Fase de situação final: apresentação de um novo estado, momento de solução. 

 No exemplo a seguir, é possível identificar todas as fases citadas acima. 

 

(46) E- Nunca aconteceu nada contigo que desse um susto 

grande?  

F- Já aconteceu com meus filho. [Já] me deram um susto 

grande, todos dois.  

E- [É?] o que é que houve com ele?  

F- Um foi quando estava com um ano de idade, ("aqui") 

na minha casa tinha um quintal, então ele subiu em cima 

da mesa. ("<nes...>-") No quintal da minha casa tinha uma 

mesa, então, ele subiu, escorregou e caiu. Aí, ficou 

desacordado.  

E- E aí?  

F- Aí, eu- minha irmã, ainda não morava aí, aí, botou água 

nele e (hes) sacudia ele e nada dele voltar a si. Aí, eu fui 

correndo para o Miguel Couto com ele, bateram sete chapa 

da cabeça dele e tudo; mas, graças a Deus, não aconteceu 
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nada. Nada assim de grave, assim de- <é mais-> foi só é 

mais o susto. (E: 04) 

 

 O exemplo (46) se apresenta como uma narração prototípica. Trata-se de um 

relato em que as seqüências se sucedem, reproduzindo iconicamente a ordem dos 

acontecimentos.  

 

Fase de situação inicial: 

“Um foi quando estava com um ano de idade, ("aqui") na 

minha casa tinha um quintal da minha casa tinha uma 

mesa, então ele subiu em cima da mesa” 

 

Fase de complicação: 

“ele subiu, escorregou e caiu. Aí, ficou desacordado.” 

Fase das ações: 

“Aí, eu- minha irmã, ainda não morava aí, aí, botou água 

nele e (hes) sacudia ele e nada dele voltar a si.” 

Fase de resolução: 

“Aí, eu fui correndo para o Miguel Couto com ele, 

bateram sete chapa da cabeça dele e tudo” 

Fase de situação final: 

“mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Nada assim de 

grave, assim de- <é mais-> foi só é mais o susto.” 
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Além de apresentar a seqüência prototípica de uma narração, trata-se de um 

relato em que há seqüência de eventos narrados com verbo no pretérito perfeito 

(Paredes Silva 1996) e (Silva e Macedo, 1996).  

Marcadores discursivos auxiliam na organização do encadeamento cronológico 

dos acontecimentos narrados, como o continuador aí. A entrevistada está retratando os 

acontecimentos sucedidos com ela em determinado momento. A ordem de seqüências 

coordenadas transmite, ao ouvinte, a ordem dos eventos no tempo. Assim, compreende-

se que este exemplo é tipicamente narrativo, entendido como o relato de um evento 

ocorrido no passado. 

 A postulação do grupo de fatores tipos de texto visava verificar qual tipo de 

texto favorece o uso de mas, qual de agora e qual de zero. Partiu-se da hipótese de que 

agora tenha seu uso mais favorecido na argumentação (Macedo e Silva, 1991) e Gryner 

(1990, 2000 e 2008). Gráfico 2, a seguir mostra os resultados da alternância entre mas e 

agora. 

Gráfico 2 
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Os índices confirmam a hipótese de que a seqüência argumentativa registra mais 

o uso de agora do que de mas. A variante mas registrou peso relativo (.40) em 

enunciados argumentativos enquanto agora, inversamente, se revela mais favorecido 

neste contexto (.60). 

Macedo e Silva (1996), ao analisarem o discurso falado, chamaram à atenção o 

uso do marcador conversacional agora, por iniciar argumentação, geralmente contrária 

ao discurso precedente. Gryner (1990, 2000 e 2008), do mesmo modo, registrou a 

presença de agora marcando contraste em discurso argumentativo. Silva-Corvalán 

(1999), apud Gryner (2008), comparou agora tempo e agora marcador discursivo. A 

autora constatou, através de uma distribuição estatística, que agora marcador-discursivo 

ocorre mais em contextos modalizados, ou seja, em discursos argumentativos e 

hipotéticos. Já o texto narrativo tende a apresentar índices que favorecem o uso de mas 

(.71) em detrimento de agora.  

 O gráfico 3, a seguir, apresenta o efeito do tipo de texto no usa dos marcadores 

agora vs zero. 

Gráfico 3 
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Os números do gráfico 3 corroboram os resultados anteriores (cf. gráfico 2). A 

análise agora vs zero confirma as tendências de que, em textos argumentativos, agora 

tende a ser favorecido (.56) e em seqüências narrativas seu uso tende a ocorrer menos 

freqüentemente (.35). 

 

 

7.3.3.  Correferência do Sujeito 

 

 Este grupo de Fatores é constituído por duas categorias: permanência de 

referente dos sujeitos e mudança de referência dos sujeitos. 

 Procuramos determinar se a mudança do referente sujeito favorece ou não a 

presença de cada um dos marcadores contrastivos em detrimento dos demais. 

 As hipóteses sobre o efeito da mudança do referente ou permanência de 

referente dos sujeitos já foram testadas em pesquisas anteriores sobre outros fenômenos. 

Silva-Corvalán (1982, apud Paredes Silva, 1988), estudando o espanhol dos mexicanos 

de Los Angeles, apresentou resultados de mudança de referente favorecendo a 

realização do sujeito expresso em 88% dos casos. Estudando o português falado no 

Brasil, Paredes Silva (1988), em análises de cartas pessoais, revelou que, em 81% dos 

casos de mudança de referente, a explicitação do sujeito é favorecido. 

 Duque (2008), por sua vez, em um amplo estudo sobre mas, investigou os graus 

de conexão entre orações vinculadas por este elemento. Nessa análise, o autor explica 

que “há um forte vínculo entre os segmentos conectados por mas, pois mantêm o 

mesmo referente como sujeito” (Duque, 2008:156). 

 Procuramos testar esta hipótese, investigando se a manutenção ou mudança do 

referente do sujeito correlaciona-se com o favorecimento ou desfavorecimento das 

variantes. Vejamos alguns exemplos: 
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(47) E- (est) [E]- e como é que você acha que- em que -que 

eles (moradores do Horto) falam diferente de você?  

F- Não, porque- (ruído) não sei eles- tem hora que: "Ah, 

porque o meu filho-" inclusive, tem uma vizinha lá perto 

da minha casa que ela é assim: "O meu filho vai viajar -", 

porque ela é separada do marido, sabe? "Meu filho, o pai 

dele vem apanhar ele para ir para São Paulo." "Porque o 

meu filho ganhou isso, o meu filho ganhou aquilo." Aí eu 

chego para ela, eu falo ("assim"): “olha, seu filho ganhou 

isso, não é? Mas o meu ainda não ganhou, porque eu ainda 

não estou podendo dar”. 

 

(48) Mas, quando eu puder dar o meu filho, eu vou dar. Então, 

quer dizer, quer subir mais, quer ser mais do que os outro, 

entendeu? Que- eu sinto que ela quer ser mais assim 

[(inint).] (E: 04) 

 

(49) eu sei ampliar os desenhos. Sei copiar, tirar os iguais. 

Agora, daí, precisaria fazer um curso de desenho, para 

desenhar mesmo, aprender a desenhar (E: 39) 

 

(50) O meu pai é mineiro.  Agora, eu, meus irmãos somos 

todos carioca. (E: 15) 

 

Como podemos observar, tanto em (47) quanto em (48) as orações em contraste 

comparam duas situações mantendo o mesmo sujeito (eu) como referente. Já em (49) e 

(50), os sujeitos das duas orações não apresentam a mesma referência. 

Apresentamos na tabela 4 os resultados de mudança de referente e permanência 

de referente de sujeito. 
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Tabela 4 

Efeito da Correferência dos Sujeitos no Uso das Variantes Mas vs Agora 

 Mas 

Fatores Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Permanência do Referente 

dos Sujeitos 

 

214/266=80% 

 

.59 

Mudança do Referente dos 

Sujeitos 

 

145/248=58% 

 

.40 

  

   

Este grupo de fatores foi o terceiro selecionado pelo Programa Goldvarb como 

estatisticamente relevante. 

De acordo com os resultados da tabela 4, a permanência do referente de sujeito 

favorece o aparecimento de mas entre as orações em contraste (.59). Inversamente, o 

uso de mas é desfavorecido quando as orações apresentam mudança de sujeito (.40). 

Nestes exemplos, agora estabelece uma oposição: em (50) o entrevistado 

compara a nacionalidade do pai com a sua e a de seus irmãos; em (47) a mãe compara o 

fato de o filho da vizinha ganhar o brinquedo e o seu filho, não. Os sujeitos não são 

correferentes. 

Uma explicação para o fenômeno pode ser encontrada nos estudos de Schiffrin 

(1987). De acordo com a autora uma das características de agora é estabelecer uma 

comparação. A autora, ao mencionar os possíveis contextos de aparecimento de agora, 

afirma que ele é próprio dos discursos comparativos e argumentativos.  

A variação entre agora vs zero apresenta, conforme tabela 5, resultados 

igualmente relevantes. 
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Tabela 5 

Efeito da Correferência dos Sujeitos no Uso das Variantes Agora vs Zero 

 Agora 

Fatores Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Permanência do Referente 

dos Sujeitos 

 

36/156=23% 

 

.59 

Mudança do Referente dos 

Sujeitos 

 

76/171=44% 

 

.40 

 

 

Na escolha entre as variantes agora e zero, agora apresenta índices diferentes 

daqueles apresentados quando agora é analisado em alternância com mas: orações em 

contraste com o mesmo referente do sujeito tendem a favorecer o uso de agora (.59) em 

detrimento de zero. Em contrapartida, quando as orações têm sujeitos com referentes 

distintos, agora tende a ser menos favorecido (.40) que zero. 

A questão aqui é o resultado da ausência de marcador para estabelecer o 

contraste. Agora pode estar sendo usado para evitar o vazio de um conector que realiza 

essa função. Por exemplo, em (49), se agora fosse substituído por zero, as orações 

poderia não ser interpretada como contraste. Neste caso, segundo Martelotta (1996: 45), 

agora funciona como um “marcador discursivo para preencher o vazio causado pela 

perda de linearidade”.  
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7.3.4.  Seqüência Temporal 

 

 Seqüência temporal é um grupo de fatores constituído pelas orações contrastadas 

que antecedem mas, agora e zero e pelas orações contrastantes que seguem os mesmos. 

Foram considerados dois fatores: a) seqüências simultâneas – verbos de ambas as 

orações apresentam-se no mesmo tempo verbal – e b) seqüências não-simultâneas – 

orações que apresentam tempos verbais diferentes. 

 

a) Tempos Simultâneos 

 

Mas 

(51) Eu desenho bem, sabe? Mas não é aquele desenho, assim, 

cheio de técnica. (E: 39) 

  

Agora 

(52) O meu pai é mineiro. Agora, eu, meus irmãos somos todos 

carioca. (E: 39 ) 

Zero 

(53) O trem que vinha de São Luís se o que vinha de Teresina 

já estava no desvio, o outro passava; Ø se não tinha (f) 

outro ali, o que vinha de São Luís entrava no desvio, 

ficava no desvio para esperar o de Teresina passar, 

compreendeu? (E: 46) 
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b) Tempos Não-Simultâneos 

 

Mas 

(54) Quando eu chego ali, estava a mãe, o pai e a irmãzinha 

pequena. (rindo) agora ele- ela diz que não deixa ele ir 

mais não. "Ah! Não deixo mais não."Não sei se deixa, 

mas eu gostei de ir com ele. (E: 18) 

 

Agora 

(55) eu me considerava para ele, um amigo. Agora (...) não é 

mais o meu amigo sabe? (E: 38) 

 

Zero 

(56) A Tânia ainda está aqui, não é? Ø A Maria que foi lá para 

a morte, voltou para o norte! (E: 46) 

 

Os resultados da análise quantitativa são demonstrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 6 

Efeito da Seqüência Temporal no Uso de Mas e Agora 

 Mas 

Seqüência Temporal Freqüência / Percentagem Peso Relativo 

Tempos Simultâneos 272/368= 73% .52 

Tempos Não-simultâneos 87/146=59% .44 
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 Os índices da tabela 6 revelam que a seqüência de tempos simultâneos favorece 

ligeiramente o uso de mas (.52). Inversamente, na seqüência temporal não-simultânea, o 

uso da variante mas é menos favorecido (.44). 

 De acordo com Gryner e Ribeiro (2005), ao analisar o efeito da seqüência 

temporal no uso de agora e mas, consideraram as seqüências posterioridade, 

anterioridade, simultaneidade e tempo não marcado. Seus resultados confirmaram a 

hipótese que explica a passagem de agora advérbio a conectivo contrastivo. A possível 

explicação dos autores é que as orações que antecedem e sucedem o agora reproduzem 

um contraste entre tempos verbais passado e presente/futuro ou presente e futuro. 

 O favorecimento de agora, quando em competição com mas, deve-se ao 

contraste temporal. Gryner (2008:215) destaca que essas construções que apresentam 

seqüência antes-depois refletem iconicamente o avanço do discurso e que relações 

interacionais icônicas são as mais básicas e menos coesas. Com isso, como ainda frisa a 

autora, agora estaria entrando no sistema contrastivo a partir de vínculos que 

apresentam menor coesão, o que confirma a tendência translingüística (Crevels, 2000, 

apud, Gryner 2008).  

 Seguem, na tabela 7, abaixo, os índices de mas vs zero. 

. 

Tabela 7 

Efeito da Seqüência Temporal no Uso de Mas e Zero 

 Mas 

Seqüência Temporal Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

Tempos Simultâneos 174/317=54% .53 

Tempos Não-simultâneos 59/131=45% .44 
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Os resultados da tabela 7 comprovam que assim como na variação entre mas e 

agora, a variante mas em oposição a zero tende ligeiramente a favorecer o mas no 

contexto de tempos verbais iguais (.53). Assim, comparando os índices da tabelas 6 e 7 

verifica-se que tanto competindo com agora quanto com zero, a tendência é favorecer 

levemente o mas no contexto de tempos simultâneos, isto é, desfavorecem agora e zero 

neste contexto. Mas tende a ser menos freqüente em enunciados menos coesos, com 

tempos verbais não-simultâneos. 

 

7.3.5.  MODALIDADE 

 

 Diversos teóricos tentaram definir a modalidade. Lyons (1977) considera que 

modalidade é a avaliação do falante sobre seu próprio enunciado, a sua opinião ou 

atitude frente à proposição encerrada na frase. Quirk (1985) define-a como o modo pelo 

qual o significado de uma frase é qualificado de maneira a refletir o julgamento do 

falante sobre a possibilidade de ser verdadeira a proposição por ela expressa. Para 

Maingueneau (1990:08) diz que modalidade é “a relação que se estabelece entre o 

sujeito da enunciação e seu enunciado”. 

 Este grupo de fatores foi constituído por dois tipos de verbos: modais e não 

modais.  

  Segundo Tolonen (1992, apud Neves 2002), a modalidade é expressa por: (i) 

verbo: auxiliar modal, de significação plena, indicadores de opinião, crença ou saber; 

(ii) advérbio, associados ou não a auxiliares modais; (iii) adjetivos em posição 

predicativa; (iv) substantivo, (v) categorias gramaticais (tempo/ aspecto/ modo). 

 Assim, a modalidade pode ser expressa por diversos meios. Contudo, a presente 

análise será estritamente léxico-semântica, ou seja, centrada apenas nos verbos modais. 
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Foram considerados os verbos modais:  dever, querer,  poder,  ter, saber,  crer,  precisar, 

por ser a modalidade nos enunciados que compõem o corpus da amostra Censo 80. 

 

Modais 

 

Mas 

(57) E- Então, você acha bom a mulher trabalhar fora?  

F- Acho. Atualmente, acho. Não para mim que já estou 

com uma vida formada, (est) casada há vinte sete anos 

[não]... [não]... [não]... não-. E depois não preciso, graças 

a Deus, mas, talvez, se precisasse, talvez tivesse que ir 

fazer qualquer coisa. Até mesmo dentro de casa. (E. 11) 

 

Agora 

(58) F- A moça, ela é- fica mais presa do que (hes) o rapaz, 

não é? [ rapaz] é <muito> que é mais solto. Agora, a 

moça, não, tem que estar mais em casa [e]- e, de vez em 

quando, ir na rua um pouquinho, aí, volta para casa... 

(E.36) 

 

Zero 

(59) Todo mundo quer uma casa, Ø a senhora vai querer (hes) 

ir para um apartamento.(E. 36) 

 

 

Não-Modais 

 

Mas 

(60) E- (falando tom mais alto) [Ah!] Fala dessa doença, o que 

mesmo [que você teve?] 

F- Foi hepatite. Mas não deu muito forte, não. (E 08) 
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Agora 

 

(61) Apesar da gente vivendo e vive como vive, ela nunca 

dependeu de mim. (est) Está entendendo? Tanto que ela- 

agora ela está me sustentando, continua me sustentando 

dentro de casa; (est) vinte e dois ano na cara. (est) (inint)! 

E continua me sustentando. Agora nunca dependeu de 

mim, porque, quando meu pai ainda era vivo, (hes) tinha o 

dinheiro dela e dele, que os dois trabalhavam. (E: 15) 

 

Zero 

 

(62) Eu gostaria de ser moça na época de hoje. (est.) Entende? 

Que eu acho muito melhor você ser jovem, hoje do que 

antigamente. Que antigamente você não ia a um cinema 

sozinha com o namorado. Ø Hoje você vai. Antigamente 

você não ia a uma festa. Ø Hoje você chega em casa a 

hora que quiser, ninguém repara. (E: 31) 

 

 Os gráficos 4 e 5 a seguir mostram os resultados da variação entre mas vs zero e 

agora vs zero. 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

De acordo com os gráficos 4 e 5, os resultados são praticamente iguais: orações 

com verbos modais favorecem o uso dos marcadores explícitos mas (.59) e agora (.61) 

em detrimento de zero.  

 No exemplo (61), se colocar o auxiliar modal, não seria possível excluir o 

marcador de contraste. A presença do modal antecedendo o verbo da oração de 

contraste constitui um fator de distancia\mento entre as duas orações, o que, 

provavelmente, interfere na elaboração que instaura a inferência. Quando não há modal, 

pode-se constituir a inferência prescindindo de marcador. 

 De acordo com o princípio de marcação, proposto por Givón (1995), os critérios 

básicos para caracterizar elementos marcados são a complexidade estrutural e a 

complexidade cognitiva. Furtado da Cunha et al. (2003) explicam que segundo o 

critério de complexidade estrutural, a estrutura marcada tende a ser mais complexa ou 

mais extensa em comparação com a estrutura não marcada. Já segundo o critério de 

complexidade cognitiva, a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa 

do que a não-marcada correspondente.  
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Portanto, o que é mais distante tende a ser mais marcado para sinalizar essa 

distância e recuperar a inferência. Assim, a complexidade instaurada pela presença do 

auxiliar modal favorece a presença de marcadores explícitos.  

 

7.3.6.  SEQUENCIA TEXTUAL 

 

 Este grupo de fatores é constituído pelos tipos de oração que seguem o contraste 

no texto.  

Durante o levantamento dos dados, observou-se que após a oração introduzida 

pelas variantes, seguia-se ora uma explicação, ora uma exemplificação, ora uma 

conclusão. Diante disso, foi proposta uma análise para verificar se a escolha do 

marcador contrastivo relacionava-se com o tipo de enunciado (explicativo, 

exemplificativo ou conclusivo) que ocorre após a oração de contraste. Para ilustração, 

seguem os exemplos abaixo. 

 

Exemplificação 

(63) não estava errado, mas ela queria que eu fizesse, por 

exemplo: uma florzinha, se eu tivesse pintado a florzinha 

de vermelho, ela queria que a florzinha tivesse sido 

pintada de rosa. Entendeu? (E: 39) 

 

(64) E- E como é o atendimento do INPS? 

O governo tem muita responsabilidade nisso. Ø Tem que 

ter. No sentido, sabe? Eu acho que, por exemplo, usar a 

televisão para se fazer propaganda, para se preservar, (hes) 

para se educar, para mostrar que antigo não é velho, sabe? 

(E: 18) 
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Conclusão 

 

(65) Eu não tenho queixa do INPS. (est) honestamente, eu não 

tenho queixa. Não vou me queixar daquilo que eu fui bem 

atendido. Outros podem ter queixa, mas eu não tenho, 

certo? a verdade é essa. (E: 48) 

 

(66) Os animais (inint)- eu sei ampliar os desenhos. Sei copiar, 

tirar os iguais. Agora,daí, precisaria fazer um curso x de 

desenho, para desenhar mesmo, aprender a desenhar, 

quando olhar para pessoa, pá, fazer. Então, eu gostaria 

muito de fazer isso. (E: 39) 

 

Explicação 

 

(67) olha, seu filho ganhou isso, não é? Mas o meu ainda não 

ganhou, porque eu ainda não estou podendo dar. (E: 04) 

 

(68) E ela sempre se manteve. Tu vê "hoje") a gente- (hes) o 

terreno é imenso, aquelas das igreja, tu via, não é? A 

riquezas que ela tem. Agora, eu pergunto se essa riqueza 

aí que está na mão deles, eles conseguiram trabalhando 

honestamente? Não! Foi <a->, <a->, explorando a gente 

mesmo, sabe? exploração selvagem mesmo, não é? (E: 

20) 

 

Os gráficos 6 e 7, a seguir, mostram os resultados para mas vs zero e agora vs 

zero. 
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Gráfico 6 

 

  

O gráfico 6 evidencia que a seqüência textual é relevante para a escolha entre as 

variantes mas e zero. 

 O contexto que mais favorece o mas é a conclusão (.62), como no exemplo (66). 

Observa-se o baixo número de contextos zero, tornando irrelevante seus índices 

elevados. 

 Ao contrário, o contexto seguinte mais desfavorecedor de mas é a 

exemplificação (.37), como no exemplo (64).    
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Gráfico 7 

 

O gráfico 7 mostra os resultados da variação de agora vs zero. Observa-se que 

os números são em geral análogos aos verificados no gráfico 6. Assim como na variação 

entre mas e zero, a presença de conclusão na seqüência do contraste apresenta os índices 

mais elevados (.56) de agora, opondo-se à presença de explicação que desfavorece a 

presença desse marcador (.44).  

 Segundo Ford (1986, apud Gryner 1990) enunciados exemplificativos 

funcionam como forma de coesão discursiva. Gryner (1990: 281) acrescenta que o 

fornecimento de exemplos serve para validar a posição assumida pelo interlocutor. 

Além disso, os exemplos funcionam como ilustrações e tem grande poder persuasivo 

para comprovar veracidade e realidade dos argumentos na medida em que são “modelos 

extraídos da experiência vivida no cotidiano” (p. 282). 

 Gryner ainda argumenta que embora a exemplificação seja típica de gêneros 

discursivos tidos como menos elaborados (parábolas, provérbios, slogans publicitários), 

demonstra que a preferência por discurso figurativo decorre das possíveis estratégias 

persuasivas. 
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7.4.  VARIÁVEL SOCIAL 

 

7.4.1.  ESCOLARIDADE 

 

Segundo Votre (2004:51), “a escola gera mudanças na fala e na escrita das 

pessoas que as freqüentam”. É nela que se aprende a língua de prestígio e que as regras 

gramaticais são impostas. Desta forma, como saliente Votre, a escola se apresenta como 

preservadora da língua padrão diante da mudança em curso na comunidade. Assim, 

compreende-se porque à escola se atribui o papel de imposição de regras e manuais, 

aproximar a fala cotidiana à língua padrão. Decorre daí, a presunção das formas que vão 

surgindo nas comunidades de fala característica do preconceito lingüístico. 

 Com a intenção de preservar as regras gramaticais tradicionais, a escola 

impossibilita o estudo e a expansão das novas formas que vão surgindo e o 

conhecimento de novos usos e mudanças que acontecem nos grupos de fala. Com isso, 

noções de multifuncionalidade de certos elementos e mudança lingüística, por exemplo, 

assim como outros conhecimentos, não chegam a ser ensinadas aos alunos, 

impossibilitando a ampliação do conhecimento. Seria papel do professor e 

responsabilidade da escola instrumentalizar os alunos para fazer uso das múltiplas 

funções dos elementos lingüístico, da variação e reconhecer os processos de mudança 

da língua.  

 Essa discussão nos remete ao uso das variantes mas vs agora na oração de 

contraste, de acordo com o grau de escolaridade. A interferência da escolar no uso das 

variantes mas vs agora, pode ser constatada nos resultados que apresentamos na tabela 

8 a seguir. 
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Tabela 8 

Efeito da Escolaridade no Uso de Mas vs Agora 

 Mas 

Escolaridade Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

5 – 8 Anos 106/167= 63% .38 

9 – 11 Anos 144/188=76% .60 

Mais de 11 Anos 111/160=69% .49 

 

  Como vimos acima, este grupo de fatores foi selecionado pelo programa 

Goldvarb com estatisticamente relevante para a variação no uso de mas e agora na 

marcação de contraste. 

 Os resultados revelam que o uso de mas é maior entre os que têm de nove a onze 

anos de escolaridade, ou seja, entre os que estão no ginásio (.60). Esta é uma fase em 

que os alunos deste segmento escolar sofrem pressão no ensino da norma culta, 

comparados ao período em que estavam no primeiro segmento do ensino fundamental. 

A tensão pelo medo de errar pode fazê-los optar pelo conectivo prototípico exigido na 

escola, uma vez que nesta fase escrevem mais redações. Com isso, se reduziria o uso de 

agora, uma vez que embora usado sistematicamente como marcador de contraste, ainda 

não teve entrada nas gramáticas escolares. 

 Por outro lado, observa-se que aqueles com menos anos de escolaridade e os que 

já passaram mais de onze anos na escola registram menos uso de mas, respectivamente 

(.38), (.49). Nesta fase, a imposição escolar parece influenciar menos ou causar menor 

pressão.   

 É interessante comparar o efeito da escolaridade da tabela 14 com os índices da 

variação entre mas vs zero da tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 

Efeito da Escolaridade no Uso de Mas vs zero 

 Mas 

Escolaridade Freqüência/Percentagem Peso Relativo 

5 – 8 anos 82/182=45% .42 

9 – 11 anos 84/146=57% .58 

Mais de 11 anos 67/120=55% .52 

 

 Também aqui se revela o efeito da escolaridade no uso de mas vs zero, o uso da 

variante mas é favorecido entre aqueles com até onze anos de escolaridade (.58), 

destacando-se dos com menos anos de escolaridade (.42). Também aqui os que têm o 

ensino médio retornam a uma posição de equilíbrio entre as variantes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho foram apresentadas as variantes contrastivas no corpus extraído 

de entrevistas sociolingüísticas do português falado no Rio de janeiro – Amostra Censo 

80, do PEUL/UFRJ. Mostrou-se que a oração de contraste é introduzida por diferentes 

variantes e que o uso variável desses marcadores e sua ausência variam 

sistematicamente, correlacionando-se estatisticamente a contextos lingüísticos e 

extralingüísticos. 

Foram propostas três variantes – mas, agora e zero. As variantes foram 

analisadas em três etapas: mas vs agora, mas vs zero e agora vs zero. 

 Embasados na teoria laboviana, confirmamos os grupos de fatores relevantes 

para o aparecimento das variantes. Foram selecionados sete grupos de fatores relevantes 

para o uso das variantes: nível de coesão, tipo de texto, correferência dos sujeitos, 

seqüência temporal, modalidade, seqüência textual e escolaridade. 

 Os resultados obtidos através da análise quantitativa dos seis contextos 

lingüísticos revelaram que há complementariedade entre as variantes: ou os contextos 

que favorecem o uso de mas desfavoreciam o uso da variante zero, ou o uso de agora 

era favorecido em detrimento de zero, ou o contexto que favorecia a presença da uma 

das variantes desfavorecia a sua ausência.  

 O grupo de fatores nível de coesão mostrou-se relevante em todas as etapas de 

uso das três variantes, confirmando nossas hipóteses e os estudos anteriores. Em 

oposição a agora, a variante mas é favorecida em conexões intrassentenciais enquanto 

agora é favorecido nas conexões intersentenciais. Em oposição a zero, as variantes mas 

e agora são favorecidas na conexão intrassentencial, e zero na intersentencial. 
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 Quanto ao grupo de fatores tipologia textual, confirmou-se a associação entre o 

uso das variantes e os tipos de texto.  Através desse grupo de fatores revelou que mas é 

favorecido em contextos em que se relata experiência de vida e narração de fatos 

passados, e agora em contextos argumentativos. A tendência de agora ocorre 

preferentemente em argumentações, decorrente de seu uso preferencial nas refutações e 

contra argumentações em relação ao discurso anteriormente anunciado.  

 Outro grupo de fatores analisado foi a correferência dos sujeitos. A pesquisa 

mostrou a relevância desta variável para variação de mas vs agora e agora vs zero. 

Observou-se que, em oposição a agora variante mas é desfavorecida quando as orações 

apresentam sujeitos iguais. Contrariamente, em alternância com zero, é agora que passa 

a ser favorecido no contexto de sujeitos correferenciais. 

 Um contexto que se mostrou relevante tanto para a variação mas vs agora 

quanto mas vs zero foi a seqüência temporal. Os resultados confirmaram que quando as 

orações que antecedem e que seguem a variante apresentam tempos verbais não 

simultâneos tendem a desfavorecer o uso de mas, e, portanto favorece o uso de agora. 

Este resultado sugere ser esse o contexto que possibilitou a passagem temporal a 

marcador discursivo. Da mesma forma, na variação entre mas e zero, orações de 

contraste desfavorecem o mas, e, portanto, favorecem zero. Os resultados estatísticos 

confirmam que o marcador mas estabelece o elo de contraste em contextos mais coesos, 

isto é, entre tempos verbais simultâneos – opondo-se tanto a agora quanto a zero. 

 Outro aspecto que interfere no uso das variantes é a modalidade. Os resultados 

revelam que as orações que apresentam verbos modais favorecem a explicitação dos 

marcadores. Para este fenômeno, encontrou-se uma possível explicação no princípio de 

icônico de proximidade, da teoria funcionalista, que explica a necessidade da presença 

de um marcador para representar iconicamente o afastamento produzido pelo modal. A 
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oração de contraste e a oração anterior. Cognitivamente, a inserção do modal prejudica 

a inferência, que favorece o uso de marcadores explícitos. Assim, recupera-se a leitura 

contrastiva. Já no contexto de verbos não modais acontece o oposto. Nestes casos a 

variante zero é favorecida. 

 Quanto às variáveis sociais, o grupo de fatores que indicou interferência no uso 

de mas vs agora e mas vs zero foi a escolaridade. O efeito desta variável apresenta 

índices que sugerem ser a variante mas favorecido entre os falante que permaneceram 

onze anos na escola. Por outro lado, os menos escolarizados tendem a usar mais agora. 

Como têm pouco escolaridade, possivelmente não sofreram tanta pressão normativa 

imposta pela gramática escolar. 

 A gramática normativa não apresenta os usos reais da língua no contexto nem a 

multifuncionalidade dos vocábulos: não foram encontradas descrições de agora como 

conjunção adversativa. 

 Assim, apresentamos os contextos favoráveis a cada uma das variantes em 

estudo, mas, agora e zero. Os resultados permitem afirmar que o uso destas é 

sistemático, ou seja, apresentam regularidade de acordo com os contextos. 

 Este é um trabalho preliminar, portanto, cabe-nos dizer que o assunto não está 

esgotado. Posteriormente, com novos trabalhos, poderemos dar continuidade e 

apresentar, mais amplamente, análises de novas amostras, novas hipóteses sobre os 

contextos de uso favoráveis ao uso das variantes.  

  

    

 

 

 



 118 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADAM, J.M. (2008). A lingüística textual: introdução à análise textual dos discursos. 

São Paulo: Cortez. 

ALMEIDA, N.M. (1979). Gramática Metódica da Língua Portuguesa. 28ª ed. São 

Paulo: Saraiva. 

BARRETO, Therezinha M. M. Gramaticalização das conjunções na história do 

português. Tese de doutorado, UFBa, Salvador (Bahia),1999. 

BECHARA, E. (2002). Ensino de gramática. Opressão? Liberdade?. São Paulo: Ática. 

BECHARA, E. (2009). Moderno gramática portuguesa. Rio de janeiro: Nova Fronteira. 

BOURCIEZ, E. Eléments de linguistique romane, Paris, Klincksieck, 1967. 

BRUNAUD, N. (1991) Now et then dans la coherence argumentative. In Morel, M.A. 

et al. Langages. Paris: Larousse, Décembre de 1991.  

BRAGA, M. L. (2004). Variáveis discursivas sob a perspectiva da teoria da variação. 

In: MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. (orgs). (2004). Introdução à 

Sociolingüística: o tratamento da variação. 2 ed. São Paulo: Contexto. 

BONINI, A. (2005). A noção de seqüência textual na análise pragmático-textual de 

Jean-Michael Adam. In: MEURER, L. J., BONINI, A., MOTTA-ROTH, D. 

Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo: Parábola. 

BRONCKART, J.P. (1999). Seqüências e outras formas de planificação. In: Atividade 

de Linguagem, textos e discursos. São Paulo: EDUC. 

BYBEE, Joan L. (1985) Morphology. A study of the relation between meaning and 

form. Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins. 

CALVET, Louis-Jean. (2002). Sociolingüística: uma introdução crítica. Tradução: 

Marcos Marciolino. São Paulo: Parábola. 



 119 

CÂMARA Jr. (1975) História e Estrutura da língua portuguesa. RJ: Padrão. 

CASTILHO, A. T. de. (1998). A gramaticalização. Cadernos de Estudos Lingüísticos e 

Literários. Salvador, UFBA. 

___________. (1997). Língua falada e gramaticalização. In: Filologia e Lingüística 

Portuguesa, n. 1. 

___________. (2010). Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: Contexto. 

COROMINAS, J. & PASCUAL, J. A. (1980 – 1983). Diccionario crítico etimológico 

castellano e hispánico, Madrid, Gredos, seis volúmenes.  

CREVELS, M. (2000). In: COUPER-KUHLEN, E.; KORTMANN, B. (Ed). Cause, 

condition, concession, contrast. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. 

CUNHA, C., CINTRA, L. (2001). Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

CUNHA, Celso & CINTRA, L. Lindley 1984: Nova Gramática do Português 

Comtemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

CUNHA, M. A. F. da; COSTA, M.A.; CEZARIO, M.M. (2003). Pressupostos teóricos 

fundamentais. In: MARTELOTTA, M, E.; OLIVEIRA, M. R.; CUNHA, M. A. 

F. (2003). Lingüística Funcional teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A. 

CUNHA, M. A. F. da. (2008). Funcionalismo. In: MARTELOTTA, M. E. (Org.) 

Manual de linguística. São Paulo: Contexto. 

DIK, C. S. (1989). The theory of funcional Grammar. Pt. I: The structe of the clause. 

Dordrecht-Holland: Foris. 

_________. (1997). The theory of Funcional Grammar. Pt. II: Complex and derived 

constructions. New York: Mouton de Gruyter.  

DUCROT, Oswald & VOGT, Carlos 1979: De magis a mais: une hipothèse 

sémantique, Revue de Linguistique Romane. 



 120 

DUQUE, P. H. (2009) O PROCESSO DE GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM AGORA. 

Anais do XIII CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL. 

DUQUE, P. H. O elemento agora, sob o enfoque da gramaticalização. RJ: UFRJ, Fac 

de Letras, 2002.  

____________. Contrastes e Confrontos: um estudo funcional do elemento mas na fala 

e na escrita.Rio de Janeiro: UFRJ/ LETRAS, 2008. 

FARACO, C. A. (1991) Lingüística histórica. São Paulo: Ática.  

FARIA, Eduardo 1852
2
: Novo Diccionario da Lingua Portugueza (v.III). Lisboa: 

Typographia Lisbonense de José Carlos d'Aguiar Vianna. 

FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R. de; MARTELOTTA, M. E. (orgs). 

(2003). Lingüística funcional: teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A. 

GIVÓN, T. (1995). Functionalism and Grammar. Amsterdam/Filadélfia: John 

Benjamins Publishing Company. 

GIVÓN, Talmy. (1979). On understanding grammar. New York/San 

Francisco/London: Academic Press. 

GRYNER, H. (1990).A variação de tempo-modo e conexão nas orações condicionais 

do português. Tese de doutorado. Rio de Janeiro. UFRJ. 

___________ (2008). A Emergência das construções contrastivas introduzidas por 

agora. In: VOTRE,S. & Roncarati, C. (Org.) (2008). Anthony Julius Naro e a 

Lingüística no Brasil: uma homenagem acadêmica. Rio de Janeiro: 7Letras.   

GUY, G. R. (2007). Sociolingüística quantitativa: instrumental de análise. Tradução: 

Ana Zilles. São Paulo: Parábola Editorial. 

HALLIDAY, M.A.K. & HASAN, R. (1976). Cohesion in English. London:  Longman. 

HALLIDAY, M.A.K. An introduction to functional grammar. 2. ed. London: Edward 

Arnold, 1994. 



 121 

HEINE, Bernd & CLAUDI, Ulrike; HÜNNEMEYER, Friederike. (1991) 

Grammaticalization. A conceptual framework. Chicago: The University of 

Chicago Press. 

HEINE, Bernd. Grammaticalization. (2003) In: JOSEPH, Brian D. & JANDA, Richard 

D. (eds.) The handbook of historical linguistics. Blackwell Publishing. 

HOPPER, P.J. (1998) Emergent grammar. In: 

http://www.stanford.edu/~tylers/notes/misc/Hopper_emergent.pdf 

HOPPER, P. J. (1987)  Emergent grammar. BLS 13. 

HOPPER, P. J. e TRAUGOTT, E. C.. (1993)Grammaticalization. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

HOPPER, P. J. e TRAUGOTT, E. C.. (2003)Grammaticalization. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

ILARI, R. (1992). Sobre os advérbios aspectuais, in: Ilari, R. (Org.) Gramático 

português falado II:Níveis de análise lingüística. Campinas: Ed. Unicamp. 

KOCH, I. G. V. (2003). A coesão textual. São Paulo: Contexto. 

LABOV, W. (2008). Padrões Sociolingüísticos. Tradução: Marcos Bagno, Maria Marta 

P. Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial. 

__________(1983). Modelos sociolingüísticos. Madrid: Ediciones Cátedra S.A. 

LABOV, W.; WALETZKY, J. “Narrative analysis: oral versions of personal 

experience”, Journal of Narrative and Life History, 7, p. 3-38, 1997. 

LAPA, M. R.(1982). Estilística da língua portuguesa. São Paulo: Martins Fontes. 

LAVANDERA, B. (1984). Variación y significado. Buenos Aires: Hachette. Disponível 

in:http://64.233.161.132/translate_c?hl=pt-

BR&sl=es&u=http://www.scribd.com/doc/6908488/Lavandera-Variacion-y-

http://www.stanford.edu/~tylers/notes/misc/Hopper_emergent.pdf


 122 

significado&prev=/search%3Fq%3DLAVANDERA%2B%252B.%2BVariaci%

25C3%25B3n%2By%2Bsignificado%26hl%3Dpt- 

LIMA, F. F. (2004). Os valores textuais e interativos do conectivo mas. São Jose do Rio 

Preto: Dissertação de mestrado – Universidade Estadual Paulista. 

LONGHIN, S. (1999) As construções clivadas: origem e propriedades. Dissertação de 

Mestrado. Campinas/UNICAMP. 

LONGHIN, S. R. (2003). A gramaticalização da perífrase conjuncional só que. 

Campinas: Tese de doutoramento – Unicamp. 

LYONS, J. (1977). Semantics. V.2. Cambrigde: Cambrigde University Press. 

MACEDO, A. T. e alii (1992). Variação e Discurso. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 

MACEDO, W. (1987) Elementos para uma estrutura da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Presença Edições. 

____________. (1991). Gramática da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Presença 

Edições. 

MAINGUENEAU, D. (1990). Eléments de linguistique pour le texte litêraire. Paris: 

Bordas. 

MARCUSCHI, L. A. (1989). Marcadores conversacionais do português brasileiro: 

formas, posições e funções. In: A. Castilho. (org). Português Culto falado no 

Brasil. Campinas: Ed. UNICAMP, 1989. p. 281-318. 

MARTELOTTA et al. (1996). Gramaticalização no português do Brasil: uma 

abordagem funcional. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.  

MARTELOTTA, M, E. & Votre, S. (1998). Trajetória de gramaticalização e 

discursivização. Rio de Janeiro: UFRJ. 

MEILLET, A. (1921). Linguistique historique et linguistique générale. Paris: La 

Societé Linguistique de Paris. 



 123 

_____________.(1965) Linguistique historique et linguistique generale. Paris: Libraire 

Honoré Champion. 

MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. (orgs). (2004). Introdução à Sociolingüística: o 

tratamento da variação. 2 ed. São Paulo: Contexto. 

NARO, A. J. (2004). O dinamismo das línguas. In: MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. 

(orgs). (2004). Introdução à Sociolingüística: o tratamento da variação. 2 ed. 

São Paulo: Contexto. 

NEVES, M. H. M. (1992). Os advérbios circunstanciais de lugar e tempo. In: Ilari, R. 

(Org.) Gramático português falado II:Níveis de análise lingüística. Campinas: 

Ed. Unicamp. 

____________. (1996). A modalidade. In: Ingedore G. Villaça Koch (org). Gramática 

do português falado. Campinas: São Paulo: Unicamp/Fapesp. 

____________. (1997). A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes. 

____________. (2000). Gramática de usos do Português. São Paulo: Editora da Unesp. 

____________. (2004). A gramática funcional. São Paulo: Martins Fontes. 

____________. (1984). O Coordenador Interfrasal mas – Invariância e Variantes. In: 

Revista Alfa. São Paulo: UNESP/ ILCSE. 

NICHOLS, J. (1984). Functional Theories of Grammar. In: Annual Review of 

Anthropology, Berkeley, University of California. 

NONNAN, M. Non- structuralist syntax. Disponível em: 

http://www.uwm.edu/~noonan/funcform.paper.pdf. Acessado em Agosto 2009. 

NUNES, J. J. (1989): Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa. Lisboa: Clássica 

Editora. 

http://www.uwm.edu/~noonan/funcform.paper.pdf


 124 

PAIVA, M. da C. de. (2004). A variável gênero/sexo. In: MOLLICA, M. C.; BRAGA, 

M. L. (orgs). (2004). Introdução à Sociolingüística: o tratamento da variação. 2 

ed. São Paulo: Contexto. 

PAREDES SILVA, V. L. (1988). Cartas cariocas: a variação do sujeito na escrita 

informal. Rio de janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. Tese de doutorado em 

Lingüística. 

PAREDES SILVA, V. L. (2004). Relevância das variáveis lingüísticas. In: MOLLICA, 

M. C.; BRAGA, M. L. (orgs). (2004). Introdução à Sociolingüística: o 

tratamento da variação. 2 ed. São Paulo: Contexto. 

PAULIUKONIS, M. A. L. As estruturas correlatas da comparação: análise semântico-

argumentativa do discurso na comédia Eufrosina. Rio de Janeiro: Faculdade de 

Letras, Universidade do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em Lingüística. 

PEREIRA, E. C. (1993). Gramática Expositiva: curso superior. São Paulo: Companhia 

Editorial Nacional. 

PERELMAN, C.; OLBRECHTS-TYTECA, L. (1988). Traité de L‟argumentation: La 

nouvelle rhétorique. Bruxelles: l‟Université de Bruxelles. 

PERINI, M. A. (1998). Gramática descritiva do Português. São Paulo: Ática. 

RIBEIRO, P.S., GRYNER, H. (2005). Contraste Semântico-Pragmático e Marcadores 

Contrastivos. Caderno do Congresso Nacional de Lingüística e Filologia, da 

UERJ, Vol. IX. 

RISSO, M. S. (1993). Agora...  o que eu acho é o seguinte: um aspecto da articulação 

do discurso no português culto falado. In: Castilho, A. T. (Org.) Gramática do 

português falado. Campinas: São Paulo: UNICAMP/FAPESP, vol. III. 



 125 

RISSO, M. S.; SILVA, G. M. de O., URBANO, Hudinilson (1996). Marcadores 

discursivos: traços definidores. In: Ingedore G. Villaça Koch (org). Gramática 

do português falado. Campinas: São Paulo: Unicamp/Fapesp. 

ROCHA LIMA, C.H. da. (2002). Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 42ª ed. 

Rio de Janeiro: José Olympio. 

RODRIGUES, D. mas que foi mais. Disponível em 

http://www.ese.ipvc.pt/~drodrigues/docs/mas.doc. Acesso em 23 de Maio de 

2010. 

RODRIGUES, F. C. D. (2002) Prototipicalidade e estabilidade funcional de agora. 

Dissertação de Mestrado. Niterói. UFF. 

QUIRK, R. A. (1985). Comprehensive Grammar of the English Language. 7th. Ed. 

London: Longman. 

SANKOFF, D. (1988). Variable rules. In: AMMON, U. et al. (Eds.). Sociolinguistics: 

an international handbook of the science of language and society. New York. 

SAUSSURE, F. de. (2007). Curso de lingüística geral. Colaborador Antônio Chelini, 

José Paulo Paes, Izidoro Blikstein. Edição: 28. Editora Cultrix.  

SCHIFFRIN, D. Discourse markes. (1987) Cambridge: University Press. 

SILVA-CORVALÁN, C. (1999). “Ahora” as a discorse deitic. Mimeografado. 

SOUSA DA SILVEIRA. (1960). Lições de Português. Rio de janeiro: Livros de 

Portugal. 

TAGLIAMONTE, S. A. (2009). Analysing Sociolinguistic Variation.  Cambridge: 

University Press 

TARALLO, F. (2003). A Pesquisa Sócio-Lingüística. 7 ed. São Paulo: Ática.  



 126 

TOLONEN, T.S. (1992). Epistemic Modality and Academic Writing. Comunicação 

apresentada no XX Congrès Internacional de Linguistique et Philologie 

Romanes. Zurich, Suíça. 

TRAUGOTT, E. On the raise of epistemic meanings en English: na example of 

subjectification in semantic change. Language. 

VOTRE. S. J. (2004). Relevância da variável escolaridade. In: MOLLICA, M. C.; 

BRAGA, M. L. (orgs). (2004). Introdução à Sociolingüística: o tratamento da 

variação. 2 ed. São Paulo: Contexto. 

WEINER, J. & LABOV, W. (1983). Constraints on the agentless passive. Journal of 

linguistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

RIBEIRO, Pablo Soares. A Variação no 

Uso dos Marcadores Explicito e Implícito 

de Contraste – Mas, Agora e Zero – no 

Português Falado no Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2011, 

Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho analisa a variação de uso dos 

marcadores explícitos e implícito de 

contraste na fala informal do Rio de 

Janeiro. Com base nos princípios da 

Sociolingüística Variacionista Laboviana, 

Lingüística Funcionalista e da Teoria da 

Gramaticalização. O corpus foi constitui a 

partir da amostra Censo 1980, pertencente 

ao banco de dados do Projeto PEUL/UFRJ. 

Foram analisados os grupos de fatores: 

Nível de coesão, tipo de texto, 

correferência dos sujeitos, seqüência 

temporal, modalidade, seqüência textual e 

escolaridade. Os resultados mostraram que 

o uso das variantes é sistemático.  
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Abstract 

 

This dissertation examines tha variation 

use of explicit and explicit contrast 

markers mas, agora e zero in a Brazilian 

Portuguese sample of spoken language, 

through the analysis of 18 sociolinguistics 

interviews of carioca dialects (Amostra 

Censo 1980, PEUL/UFRJ project). Based 

on the principles of the variational 

sociolinguistics and of funcionalist 

linguistics principles. 


