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 RESUMO 

 

SOARES, Bruna das Graças. ORDENAÇÃO DE LOCUÇÕES ADVERBIAIS TEMPORAIS 
INICIADAS PELA PREPOSIÇÃO EM (E CONTRAÇÕES) EM TEXTOS JORNALÍSTICOS. Rio de 
Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2012. 85 fl. Dissertação de Mestrado em Linguística. 
 

 

  

 Este trabalho tem como objetivo analisar o posicionamento das locuções adverbiais 

temporais, iniciadas pela preposição em (e suas contrações), em relação ao verbo, em textos 

jornalísticos no português contemporâneo, sob a ótica da linguística funcionalista norte-americana. 

Portanto, acredita-se que as locuções não ocupam diferentes posições na oração arbitrariamente,  

mas devido a uma motivação, que favorece determinados usos linguísticos. Sendo assim, pretende-

se observar fatores estruturais, cognitivos e/ou discursivos que possam motivar as diversas 

ordenações das locuções na cláusula, tais como a ordem do adverbial, seu tamanho, sua função 

discursiva, o sujeito e a continuidade tópica deste na oração. 

 Em um corpus composto por textos jornalísticos da revista ISTOÉ, foram coletadas e 

analisadas 349 orações que continham locuções adverbiais temporais; em seguida, utilizou-se o 

programa estatístico SPSS para a obtenção da frequência e para o cruzamento dos fatores. Através 

da análise dos dados, observou-se que as locuções ocupam predominantemente as posições 

marginais da oração (margem esquerda e direita); as locuções grandes tendem a ocupar as margens 

para não interromperem a ligação entre o verbo e seus argumentos na cláusula; os adverbiais com 

papel de especificadores temporais no discurso tendem a ocorrer na margem direita da sentença por 

apresentarem função temporal apenas na oração em que se encontram; enquanto locuções que 

estabelecem algum tipo de ligação com o discurso precedente tendem a ocorrer na margem 

esquerda. Além disso, a locução não tende a ocupar a margem esquerda da cláusula quando o 

sujeito é tópico. 



 
 

7  

ABSTRACT 
 
 

SOARES, Bruna das Graças. ORDENAÇÃO DE LOCUÇÕES ADVERBIAIS TEMPORAIS 
INICIADAS PELA PREPOSIÇÃO EM (E CONTRAÇÕES) EM TEXTOS JORNALÍSTICOS. Rio de 
Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras, 2012. 85 fl. Dissertação de Mestrado em Linguística. 
 
 
 

 
 This work aims to analyze the positioning of temporal adverbial phrases, initiated by the 

preposition “em” (and its contractions), related to the verb, in journalistic texts in contemporary 

Portuguese, from the perspective of North American linguistic functionalism. Thus, it is believed 

that the adverbials do not occupy different positions in the clause arbitrarily, but due to a 

motivation, which favors certain linguistic usages. For this reason, we intend to observe structural, 

cognitive and/or discoursive factors that may lead to various sorts of adverbial’s positioning in the 

clause, such as the order of the adverbial, its length, its function, the subject and its topical 

continuity in the clause. 

 In a corpus consisting of newspaper articles from the magazine “ISTOÉ”, 349 sentences 

containing temporal adverbial phrases were collected and analyzed; and then the SPSS, a statistical 

program, was used to obtain the frequency and the intersection of the factors. Through data 

analysis, it was observed that the adverbials predominantly occupy marginal positions in the clause 

(left and right margins); the longest phrases tend to occupy the margins so as not to interrupt the 

connection between the verb and its arguments in the clause; the adverbials that specify the 

temporal discourse tend to occur in the right margin of the sentence because they only present time 

function in the clause in which they are, while adverbials that establish some sort of connection 

with the preceding discourse tend to occur in the left margin. Moreover, the adverbials do not tend 

to occupy the left margin of the clause when the subject is topical. 
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SINOPSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenação de locuções adverbiais temporais formadas 
por em (e suas contrações) em textos jornalísticos do 
português contemporâneo sob a ótica da teoria 
Funcionalista norte-americana. Análise de diferentes 
fatores estruturais e discursivos para explicar o 
posicionamento dos adverbiais na oração. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Este trabalho apresenta um estudo acerca da ordenação de construções com valor adverbial 

temporal, isto é, locuções adverbiais temporais, formadas por em (e suas contrações) + substantivos 

calêndricos, em textos jornalísticos do português escrito contemporâneo, considerando fatores 

estruturais, discursivos e pragmáticos que possam influenciar as diferentes posições destas 

construções na oração. 

 Tradicionalmente, os advérbios e as locuções adverbiais são tratados como constituintes que 

podem ocorrer em qualquer posição na oração, isto é, antes ou depois do verbo. Não há uma 

explicação detalhada e aprofundada no que diz respeito à diversidade de posicionamento das 

locuções, tampouco à sua função no discurso. Por isso, utilizaremos os pressupostos teóricos da 

linguística funcionalista norte-americana, que explica que a escolha dos adverbiais1 na oração não é 

aleatória, uma vez que há motivações estruturais, cognitivas e/ou discursivas que interferem nas 

diferentes colocações dessas construções na cláusula. 

 Para esta pesquisa, coletamos e analisamos qualitativa e quantitativamente as construções  

formadas pela preposição em e suas contrações, a saber: no(s), na(s), neste(s), nesta(s), nesse(s), 

nessa(s), naquele(s), naquela(s), noutro(s), noutra(s), seguidas de um núcleo substantivo que 

expresse tempo, como dia, mês, ano, semana, hora. O corpus analisado é constituído por textos 

jornalísticos da revista ISTOÉ, publicados de janeiro de 2009 a dezembro do mesmo ano. 

Utilizamos 137 textos da seção “Comportamento”, constituída por textos que tratam de assuntos 

relacionados ao dia a dia do homem, tais como sexo, religião, educação, emprego, saúde entre 

outros.  

 Inicialmente, trabalhamos com um número grande de posições, mas decidimos fazer 

agrupamentos e, assim, estabelecemos as seguintes possibilidades: 

 

a) Margem Esquerda (ME): a locução adverbial ocorre no início da oração ou após um conectivo: 

 

(1) “Na última semana, uma estação de trens britânica da cidade de Warrington recebeu cartazes 

com pedidos aos passageiros para que não se beijem em determinadas áreas durante as despedidas 

mais emotivas”. (ISTOÉ, Comportamento, 20/02/2009)  

 

b) Margem Direita (MD): a locução ocorre no final da oração: 

                                                 
1 Chamaremos “adverbiais” todas as construções adverbiais temporais aqui estudadas, ou seja, as tradicionais locuções 
adverbiais temporais. Estamos usando construção em um sentido bastante amplo para designar o sintagma formado pela 
preposição em + substantivo calêndrico. 



 
 

12  

 

(2) “Especialista em manejo de pragas florestais, ele estudou as condições de cerca de 100 igrejas 

históricas em todo o País. Em Ouro Preto fez o mesmo, acompanhado de alunos da Fundação de 

Arte (Faop) da cidade, nos últimos dois anos”. (ISTOÉ, Comportamento, 24/06/2009)  

 

c) Pré-verbal não-inicial: o adverbial se encontra antes do verbo, mas não é o primeiro constituinte 

da oração:  

 

(3) “O chefe da Capitania dos Portos do Rio, capitão-de-mar-e-guerra Wilson Lima Filho, afirma 

que há melhoras, sim. “Em 2001, tivemos 23 acidentes. Em 2008, tivemos apenas 12”, diz. Mas 

admite que o órgão, em 2008, só teve condições de inspecionar cerca de dez mil unidades das 

94.221 embarcações inscritas oficialmente”. (ISTOÉ, Comportamento, 14/01/2009) 

 

d) Pós-verbal não-final: a locução se encontra após o verbo, porém não é o último constituinte da 

oração: 

 

(4) “Com 61 anos, um mineiro nascido em Jacinto, optou recentemente por um programa parecido. 

Nada de mais não fosse ele Hosmany Ramos, foragido da polícia desde o sábado 3, quando não 

retornou à prisão após uma saída temporária para as festas de fim de ano. Longe das celas, pelo 

celular, relatou à ISTOÉ, na quarta-feira 7, uma vida tranquila”. (ISTOÉ, Comportamento, 

14/01/2009) 

 

 Como podemos verificar, as construções adverbiais temporais em destaque apresentam 

mobilidade nas cláusulas, ocupando diferentes posições. No exemplo 1, o adverbial Na última 

semana se encontra na margem esquerda da oração, em início absoluto, enquanto, no exemplo 2, o 

adverbial nos últimos dois anos apresenta-se na margem direita como último constituinte da 

oração. No exemplo 3, a locução em 2008 segue o sujeito “o órgão” e antecede o verbo “teve”, ou 

seja, ocorre em posição pré-verbal não-inicial. Por fim, no exemplo 4, a locução na quarta-feira 7 

figura entre “relatou à ISTOÉ” e o objeto “uma vida tranquila”, em posição pós-verbal não-final.  

 Utilizamos o programa estatístico SPSS2 como ferramenta para verificar a frequência de 

cada posição dos adverbiais bem como para realizar o cruzamento dos fatores. Desta forma, 

acreditamos ser possível explicar o uso das diferentes ordenações desses adverbais temporais e 

compreender melhor seu comportamento. 

                                                 
2 Statistical Package for the Social Sciences 
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 Desde a Iniciação Científica, observamos os fatores discursivos e estruturais que motivariam 

a ordenação dos adverbiais na cláusula, porém analisamos todas as locuções adverbiais temporais e 

aspectuais de textos religiosos contemporâneos, verificando a ordem que os adverbiais poderiam 

assumir na estrutura oracional e buscando possíveis motivadores para essas ordenações, como a 

presença ou ausência de sujeito, bem como os valores semânticos dos adverbiais, com base em 

Martelotta (1994) e Ilari (2001).  

 Posteriormente, ainda no estágio de Iniciação Científica, coletamos novos dados, ampliando 

nosso corpus de textos religiosos contemporâneos e analisamos outros fatores, como a função 

discursiva das locuções adverbiais e o seu tamanho. Ao efetuarmos o cruzamento estatístico entre os 

fatores mencionados e as diferentes ordenações dos adverbiais, obtivemos resultados significativos. 

Comparamos, ainda, os resultados desta análise com os de textos religiosos do português arcaico, a 

fim de verificarmos se houve alterações na ordenação dos adverbiais ao longo do tempo. Os 

resultados comprovaram que o valor semântico e a função discursiva do adverbial influenciam em 

seu posicionamento nas orações tanto no português escrito arcaico quanto no contemporâneo. 

Constatamos que o tamanho das locuções atua também na ordenação, pois aquelas com um maior 

peso fonológico tendem a não interromper o fluxo de informações. 

 Partindo dos resultados de pesquisa do trabalho de Iniciação Científica em que verificamos 

fatores que motivam a ordem de locuções em textos religiosos contemporâneos, investigaremos, no 

presente trabalho, se há também outros fatores que influenciariam as diferentes ordenações das 

construções adverbiais temporais nas orações em textos jornalísticos.  

 Assim, consideramos que os principais objetivos acerca do estudo do emprego das locuções 

são: 

 

(a) apresentar a frequência de ocorrência de cada posição estudada; 

(b) verificar a relação entre posição dos adverbiais na oração e o sujeito; 

(c) observar a relação entre o tamanho das construções com valor adverbial e sua posição; 

(d) analisar a relação entre continuidade tópica e a ordem destes adverbiais; 

(e) apresentar as funções discursivas (anafórica, contrastiva, introdutora de novo assunto etc.) 

exercidas pelos adverbiais, observando a relação destas funções com a ordenação frasal. 
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As hipóteses que nortearão a pesquisa são: 

 

(a) há uma posição prototípica para estas construções adverbiais temporais na oração, iniciadas pela 

preposição em (e contrações); com base no trabalho de Iniciação Científica, acreditamos que elas 

devem ocupar as posições marginais da cláusula; 

(b) os adverbiais tendem a ocupar a margem esquerda quando o sujeito está presente em posição 

pós-verbal (VS), pois o verbo não é de ação e o sujeito não é o tópico. Neste caso, o tópico pode ser 

a locução que aparece na posição pré-verbal, principalmente na margem esquerda. Quando o sujeito 

está presente em posição pré-verbal (SV) ou quando é flexional (também chamado sujeito oculto) as 

locuções tendem a ocorrer nas posições pós-verbais; 

(c) os adverbiais temporais grandes apresentam maior frequência nas margens das orações (à 

esquerda ou à direita da oração) para não interromperem a ligação entre sujeito, verbo e 

complemento, deixando, assim, o texto mais leve; 

(d) as construções adverbiais tendem a ocorrer em posição fora da margem esquerda, quando o 

sujeito é tópico. Em contrapartida, as locuções tendem a ocupar a margem esquerda quando o 

sujeito não é tópico (nas orações VS o sujeito tem essa característica e, portanto, a locução tende a 

ocorrer na margem esquerda); 

(e) as construções com função discursiva anafórica, contrastiva ou de introdução de novo assunto 

ocorrem com maior frequência nas posições à esquerda, enquanto as locuções com o papel de dar 

somente coordenadas temporais, isto é, aquelas com uma função mais restrita à cláusula, que se 

referem somente ao tempo do evento, privilegiam as posições à direita (cf. BRASIL (2005), PAIVA 

(2008), CEZARIO; MACHADO & SOARES (2009)). 

 

 Assim, objetivamos analisar o uso das construções adverbiais temporais em textos escritos 

jornalísticos observando a relação entre a ordenação das locuções e os fatores estruturais e 

discursivos que serão tratados mais detalhadamente no quarto capítulo. Para melhor compreensão 

deste trabalho, organizamos esta dissertação em capítulos, os quais serão resumidamente 

apresentados a seguir.  

 O trabalho está organizado da seguinte maneira: no capítulo 1, apresentamos os pressupostos 

teóricos que norteiam a nossa análise, destacando os princípios da teoria funcionalista norte-

americana. No capítulo 2, relatamos os estudos dos adverbiais, a partir de trabalhos já realizados 

acerca do assunto e, no capítulo 3, discorremos sobre os procedimentos metodológicos bem como o 

corpus utilizado para esta dissertação. O capítulo 4 é dedicado à análise dos dados a partir do 

cruzamento de diversos fatores controlados. Por fim, apresentamos as conclusões do trabalho, 
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mostrando uma tendência geral de posicionamento das locuções, e listamos as referências 

bibliográficas utilizadas que nos permitiram aprofundar o estudo de adverbiais em textos 

jornalísticos. 
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1- PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 Neste trabalho, utilizamos os pressupostos da corrente funcionalista norte-americana que 

entende a linguagem como um instrumento social de interação, uma vez que percebe uma relação 

entre linguagem e sociedade. Esta abordagem funcionalista se preocupa em investigar a língua no 

seu uso interativo, por isso vai além de uma análise puramente estrutural e observa a língua em 

contextos específicos de uso, através das condições discursivas e da situação comunicativa, que 

envolvem o uso real da língua, os participantes, seus propósitos de uso e suas intenções. Desta 

forma, a língua é um instrumento para satisfazer necessidades comunicativas.  

 Uma pesquisa fundamentada nos princípios funcionalistas considera a análise de enunciados 

ou textos sempre relacionados às funções que eles exercem na comunicação interpessoal. Por isto, 

os funcionalistas usualmente trabalham com dados retirados de contextos reais de comunicação para 

observar as condições discursivas em que se verifica o uso. Partindo desta visão, trabalhamos com 

dados de escrita em contextos efetivos e analisamos o posicionamento das locuções adverbiais 

temporais considerando, além de fatores estruturais, discursivos e pragmáticos. 

 Neste capítulo, apresentaremos alguns dos pressupostos teóricos da linguística funcional 

norte-americana, que permitem uma melhor compreensão dos estudos baseados na linha 

funcionalista e fundamentam a presente pesquisa acerca das construções adverbiais temporais. 
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1.1- Conceito de Iconicidade 

 

 Segundo Givón (1991), um dos conceitos mais importantes para a teoria funcionalista é o de 

Iconicidade, segundo o qual há uma correlação natural e motivada entre forma e função, isto é, 

entre a estrutura linguística e seu conteúdo. Nesta perspectiva, ao assumirmos que as estruturas 

podem ser motivadas pela situação comunicativa, acreditamos que a diversidade de posição dos 

adverbiais na oração (objeto de estudo desta dissertação), no corpus que analisaremos, não ocorrerá 

arbitrariamente, mas devido à Iconicidade.  

 Este conceito postula o isomorfismo linguístico (cf. BOLINGER, 1977) quando assume que 

a condição natural da língua é preservar uma forma para um sentido e vice-versa, porém alguns 

estudos sobre variação e mudança levaram à formulação de que, na língua, existem muitos casos em 

que não há uma relação clara entre forma e conteúdo. Assim, a estrutura linguística e seu conteúdo 

parecem apresentar uma relação arbitrária, uma vez que o significado inicial e a motivação se 

perderam com o tempo. Deve-se considerar que o fato de esta relação não ser transparente e visível 

para nós não significa que não haja iconicidade (motivação), o que ocorre é que a estrutura está 

sempre suscetível a pressões diacrônicas, como variação e mudança, na forma e na função. 

 O Conceito de Iconicidade, segundo Givón (1990), se manifesta da seguinte maneira: 

 

a) quantidade, segundo o qual uma maior quantidade de informação tende a ter uma maior 

quantidade de forma (elementos linguísticos), enquanto uma informação mais simples e previsível 

tende a apresentar uma menor quantidade de elementos linguísticos, sendo, portanto, menos 

complexa gramaticalmente; 

 

b) integração explica que os conteúdos mais próximos cognitivamente estarão mais integrados 

estruturalmente. Assim, há uma correlação da distância linear entre expressões à distância 

conceptual entre as ideias que representam; 

 

c) ordenação linear prevê que a ordem de um enunciado revela a relevância dada aos fatos pelo 

falante, uma vez que a informação mais importante tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia 

sintática. Além disso, as informações tendem a ocorrer na oração na ordem do acontecimento dos 

fatos, correspondendo à sequência cronológica dos eventos descritos. 

  

 Este conceito é relevante para a presente pesquisa por vários motivos. Um deles é a 

verificação da relação entre a integração de sujeito, verbo e complemento e a posição das 
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construções adverbiais; nossa hipótese é a de que, quando há forte ligação entre o verbo e seus 

argumentos, os adverbiais aparecem em posições marginais à cláusula. 

 

 

1.2 - Conceito de Marcação  

 

 O Conceito de Marcação é outro conceito fundamental na corrente funcionalista, de acordo 

com Givón (1991). Ele foi introduzido, primeiro, na linguística, pela Escola de Praga e estabelece 

três critérios que contrastam as categorias marcadas e as categorias não-marcadas. Segundo Givón 

(1990), o que diferenciam as estruturas marcadas das não-marcadas, são: 

 

a) Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa ou maior que a estrutura 

não-marcada; 

 

b) Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser menos frequente que a estrutura não-

marcada; 

 

c) Complexidade cognitiva: a estrutura marcada necessita de um esforço mental maior, portanto, o 

tempo de processamento é também mais longo, fazendo com que a estrutura seja cognitivamente 

mais complexa que a estrutura não-marcada.  

 

 Assim, as estruturas não-marcadas tendem a conter informações mais previsíveis e 

frequentes na língua, além de serem mais facilmente processadas cognitivamente, enquanto as 

estruturas marcadas teriam uma forma de organização menos previsível e menos comum no 

discurso. 

 Vale ressaltar que, para Givón (1995), a marcação depende do contexto, pois uma estrutura 

pode ser marcada num contexto e não-marcada em outro, sendo explicada, portanto, através de 

fatores cognitivos, socioculturais e comunicativos. O conceito de marcação pode estar também 

relacionado à distinção entre o discurso formal e o informal, pois se considera, por exemplo, o 

discurso formal mais marcado que uma conversação informal, uma vez que esta é processada mais 

rapidamente na cognição humana. 

 Este conceito será testado na nossa pesquisa na medida em que alterações nas posições dos 

sintagmas levarem a enunciados mais marcados, sobretudo quando a ordem é menos frequente. 
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1.3 - Tópico 

 

 Um dos conceitos estudados aqui e que é tratado em muitos trabalhos é o de tópico. Nesta 

dissertação, utilizaremos o trabalho de Lambrecht (1994), que discute várias das concepções 

existentes. O autor enfoca os tópicos da sentença ou da oração em detrimento do tópico do discurso, 

pois este tem mais a ver com o entendimento do discurso e a coesão textual do que com a forma 

gramatical das sentenças (cf. HALLIDAY & HASAN, 1976, OCHS KEENAN & SCHIEFFELIN, 

1976b, VAN DIJK, 1977, REINHART, 1982, BARNES, 1985, VAN OSTEN, 1985).  

 Segundo Lambrecht (1994), diferentemente de Givón (1983) e outros linguistas, a definição 

de tópico está relacionada ao sujeito, portanto, o tópico de uma sentença é algo que diz respeito à 

proposição expressa pela sentença. O autor ressalta que, embora a noção de tópico seja derivada da 

visão tradicional de sujeito, ambas não podem ser confundidas, pois tópicos não são 

necessariamente sujeitos gramaticais e estes não são necessariamente tópicos.   

 Ao questionar o fato de uma proposição ou declaração ser sobre (aboutness) um tópico, 

Lambrecht cita Strawson (1964), que acredita que as sentenças são “a matter of standing current 

interest or concern3” (Princípio da Relevância). No entanto, uma declaração não é uma atividade 

humana que se dá ao acaso com informações desconexas e isoladas; uma sentença com tópico só 

pode ser informativa se transmitir uma informação relevante com relação a este tópico. 

 Lambrecht destaca que a definição de tópico nos termos da pragmática explica a 

impossibilidade de se determinar o tópico de uma sentença na base da estrutura sintática por si só. 

Por isso, para determinar se uma entidade é um tópico de sentença ou não, faz-se necessário levar 

em consideração o contexto discursivo em que a sentença está inserida, as intenções comunicativas 

do falante ao criar a sentença e o estado mental do ouvinte com relação ao referente em questão. 

Vale ressaltar que um referente é interpretado como o tópico da proposição se, em um discurso 

“velho”, a sentença for construída como sendo sobre este referente, expressando uma informação 

relevante para o interlocutor e expandindo seu conhecimento sobre tal referente.  

 Para que uma proposição seja sobre algum tópico, e para esse tópico ser uma questão de 

preocupação no discurso, deve haver uma entidade ou um conjunto de entidades que possam ser 

designados pela expressão tópica. No entanto, o que conta do ponto de vista da estrutura da 

informação não é simplesmente o fato de a entidade existir, mas ser parte do universo discursivo 

dos interlocutores.  

                                                 
3 “uma questão de posicionar um interesse ou uma preocupação corrente” (cf. STRAWSON, 1964, LAMBRECHT, 
1994) 
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 Segundo Lambrecht, ao selecionar o tópico para uma sentença, o falante faz uma decisão 

comunicativa como “um ponto de partida” para uma nova informação. Porém, antes de tomar 

qualquer decisão, ele levanta hipóteses relacionadas ao status do referente de tópico na mente do 

ouvinte no momento da enunciação. Com base nessas hipóteses, o falante decide sobre a forma da 

sentença em que codificará o tópico. (cf. LAMBRECHT, 1994: 162) 

 A fim de que um referente seja interpretável como o tópico de uma proposição e uma 

proposição seja interpretável apresentando informação relevante sobre este tópico, o referente 

tópico deve ter certas propriedades de ativação. A razão de algumas sentenças não serem 

processadas efetivamente é que a relação tópica entre um referente e uma proposição pode ser 

construída apenas se o referente tópico tiver um certo grau de acessibilidade pragmática.  

 Assim, é necessário que um referente tenha um grau de acessibilidade para ser interpretável 

como um tópico. Para uma sentença ter informação sobre algum tópico, o falante precisa assumir 

que o ouvinte considera a sentença relevante com relação ao tópico no contexto de fala. Mas, para a 

sentença ser relevante, o tópico deve ser de interesse corrente, ou seja, já ter sido estabelecido no 

discurso. Ninguém pode adicionar informação sobre um referente a menos que ele já esteja 

disponível no discurso como um ponto inicial. (cf. LAMBRECHT, 1994: 164)  

 As sentenças mais facilmente processadas e aceitas cognitivamente são aquelas cujos 

tópicos são mais altos na escala, ou seja, cujos referentes tópicos são ativos no discurso. Estes são 

os preferidos porque não há muito esforço mental para processar sentenças que os contenham, 

podendo recuperá-los na memória de longo prazo e nas inferências. Chafe (1987) chama este 

esforço de “baixo custo”.  

 Ao final do capítulo, Lambrecht trata da relação entre tópico e ordenação de palavras, 

discorrendo que muitos estudos afirmam que há um princípio universal, ou pelo menos uma 

tendência translinguística, para expressões tópicas serem os primeiros constituintes na sentença. 

Porém, argumenta que línguas que possuem ordem VOS ou VSO contradizem  o princípio de que o 

tópico tende a ocorrer na posição inicial da sentença. 

 Um segundo argumento contra a universalidade do princípio do tópico-primeiro pode ser 

feito com base em línguas como o inglês e o alemão, em que constituintes foco podem ocorrer 

livremente como sujeitos em início de sentença e em que constituintes tópicos não sujeitos podem 

aparecer na posição canônica do argumento pós verbal, isto é, sem nenhuma marcação sintática 

concomitante da construção, sendo a estrutura informacional de tais sentenças marcada apenas 

prosodicamente.  

 Para o autor, uma vez que o referente tópico é pragmaticamente estabelecido, isto é, uma vez 

que a função de tópico de uma expressão tópica não é anunciar um referente de tópico, mas marcar 
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seu papel como um argumento na proposição, não existe qualquer razão funcional para o tópico 

aparecer no início da sentença. Para expressão de tópico preferida, é mais importante, 

funcionalmente falando, estar em uma associação próxima ao predicado do que aparecer no início 

da sentença, visto que é o predicado que governa as relações sintáticas e semânticas na oração. 

 Este conceito é relevante para nossa pesquisa, porque queremos verificar a relação entre a 

posição das construções adverbiais e a noção de topicalização de sujeito. Analisaremos os sujeitos 

das orações com locuções adverbiais e verificaremos se o seu referente foi mencionado ou não em 

duas orações antecedentes. Caso tenha sido mencionado, iremos considerar o sujeito como tópico e 

verificar a posição do adverbial; se não tiver sido mencionado, o sujeito não é tópico. Neste caso, 

queremos saber qual é a posição predominante dos adverbiais em questão. 
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2- REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O presente capítulo fornece um panorama dos estudos realizados acerca dos adverbiais, 

relatando trabalhos de cunho tradicional, abordados pelas Gramáticas Normativas, bem como 

pesquisas realizadas em gramáticas descritivas e outros estudos na linha funcionalista, apresentando 

os posicionamentos de cada um dos autores que este capítulo abarca, tendo como enfoque principal 

a ordenação das locuções adverbiais, relevantes para esta dissertação.  

 

 

2.1 - Os adverbiais em Gramáticas Normativas 

 

 Observamos que em Cunha e Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo 

(2001), o advérbio é definido, fundamentalmente, como um modificador do verbo. Veja: 

 

 Logo depois, recomeçara a chover.  (O. Lins, FP, 63.)4 

 Você compreendeu-me mal.  (Almada Negreiros, NG, 61.) 

 

 Entretanto, os advérbios podem apresentar outras funções, como os chamados advérbios de 

intensidade, que modificam um adjetivo ou um advérbio, respectivamente: 

 

 Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e vasta.  

(Guimarães Rosa, S, 346.) 

 - Mas passei a noite mal! bem mal!   (J. Régio, já, 102.) 

 

  Há ainda alguns advérbios que modificam toda a oração, ocorrendo, geralmente, no início 

ou no fim desta. Estes advérbios são separados na escrita por vírgula, sinalizando uma pausa. 

 

 Infelizmente, nem o médico lhes podia valer.  (M. Torga, NCM, 150.) 

− Eu me recuso, simplesmente.  (F. Sabino, EM, 84) 

 

 Segundo Cunha e Cintra, “os advérbios recebem a denominação da circunstância ou de outra 

idéia acessória que expressam” . (CUNHA e CINTRA, 2001: 542). A partir daí, os autores 

classificam os advérbios, de acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, doravante NGB, 

                                                 
4 Exemplo retirado de Cunha e Cintra (2001: 541) 
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como: (a) afirmação; (b) dúvida; (c) intensidade; (d) lugar; (e) modo; (f) negação e (g) tempo, 

ilustrando com exemplos. Os advérbios de ordem, exclusão e designação são colocados 

separadamente dos demais, sendo que estes dois últimos foram incluídos num grupo à parte pela 

NGB, uma vez que não apresentam características que, para os autores, seriam normais dos 

advérbios, que são de modificar o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. 

  Já as locuções adverbiais são denominadas como o conjunto de duas ou mais palavras que 

apresentam o valor de advérbio. Os gramáticos afirmam ainda que, de regra, as locuções adverbiais 

são formadas por uma preposição associada a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, 

podendo, ainda, ter formações mais complexas, conforme os exemplos abaixo respectivamente: 

 

 Fernanda sorriu em silêncio.  (É. Veríssimo, LS, 133.) 

 Sorrindo mais, obedeceu de novo.  (Ferreira de Castro, OC, I, 4.) 

 - Vou começar por aqui!...  (M. da Fonseca, SV, 133.) 

 Respondi-lhe que aquilo devia ser alguma idéia de minha mulher que de vez em quando tem 

uma.  (R. Braga, CCE, 97.) 

 

 Vale ressaltar que nossa pesquisa tem como foco locuções adverbiais que se iniciam por em 

(e suas contrações como no(s), na(s), neste(s), nesta(s), nesse(s), nessa(s), naquele(s), naquela(s), 

noutro(s), noutra(s)), acompanhadas de um núcleo substantivo que expresse tempo (calêndrico). 

Estamos utilizando o rótulo “construções com valor adverbial” para esse tipo de locução. 

 Em relação à semântica das locuções adverbiais, vale destacar que há um tratamento muito 

breve dado pelos gramáticos. Eles se detêm a classificar semanticamente as locuções à semelhança 

dos advérbios, sendo, portanto: (a) afirmação (ou dúvida); (b) intensidade; (c) lugar; (d) modo; (e) 

negação e (f) tempo.  

 No que concerne ao posicionamento dos adverbiais, tema do presente trabalho, Cunha e 

Cintra são os poucos gramáticos tradicionais que levam em consideração a colocação dos advérbios 

nas orações. Os gramáticos afirmam que os advérbios ocupam a posição anterior ao termo que 

modificam se este termo for especificamente um adjetivo, um particípio isolado ou um outro 

advérbio. 

 

 - Por que escondeu um segredo tão grande?  (Ribeiro Couto, C, 195.) 

 Muito apressado, num visível nervosismo, veio de casa até ali. (M. Da Fonseca, SV, 193.) 

 - O teu pai está muito mal.  (Castro Soromenho, TM, 206.) 
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 Porém, os advérbios que são modificadores de verbos apresentariam um comportamento 

diferente. Os advérbios de modo, por exemplo, ocupariam uma posição posterior ao verbo, os de 

negação uma posição anterior e aqueles de tempo e lugar poderiam colocar-se antes ou depois do 

verbo, como nos exemplos abaixo: 

 

 A mãe e a irmã choravam tristemente...  (R. Correia, PCP, 309.) 

 Então não se cava a terra?... não se lavra?... não se aduba?... não se semeia?... (A.Ribeiro, 

CRG, 66.) 

 De manhã, acordei cedo.  (Machado de Assis, OC, II, 537.) 

 Aqui outrora retumbaram hinos.  (R. Correia, PCP, 196.) 

 A minha sombra há de ficar aqui!  (A.dos Anjos, E, 21) 

 

 Há ainda o adjunto adverbial de realce que, segundo os gramáticos, é expresso por uma 

antecipação. Assim, tais adverbiais ocupariam o início absoluto da oração.  

 

 Lá ao fundo, à cabeceira, uma cruz, sobranceira, encerrava o círculo de assistentes.(A.de 

Assis Júnior, SM, 56.) 

 De longe e reverenciosamente as cortejei. (C. Castelo Branco, OS, 451.) 

 

 Bechara, em sua Moderna Gramática Portuguesa (2006), define os advérbios como 

expressões modificadoras que, por elas mesmas, denotam uma circunstância (de lugar, tempo, modo 

etc), além de desempenharem função de adjunto adverbial nas orações em que se encontram. Por 

outro lado, as locuções adverbiais são definidas como “um grupo geralmente constituído de 

preposição + substantivo (claro ou subentendido) que tem o valor e o emprego de advérbio”, sendo 

a preposição um transpositor que prepara o substantivo para exercer uma função que primariamente 

não lhe seria própria. São elas: com efeito, de graça, às vezes, em silêncio, sem dúvida etc. (cf. 

BECHARA, 2006: 289). 

 O autor acrescenta que, na formação das locuções adverbiais, o substantivo que nelas se 

encontra pode vir no feminino ou masculino e no singular ou plural. Além disso, o substantivo pode 

tanto se omitir quanto vir acompanhado, em expressões fixas, por exemplo: na verdade, em breve 

(relacionado a tempo), à direita (subentende-se à mão direita).  

 Bechara também explana que, muitas vezes, a preposição é omitida nas locuções adverbiais 

de tempo e modo, como em: Esta semana (por nesta semana) teremos prova; Espingarda ao ombro 

(por de espingarda ao ombro), juntou-se ao grupo de pessoas. 
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 O gramático assume que “constituindo o advérbio uma classe de palavra muito heterogênea, 

torna-se difícil atribuir-lhe uma classificação uniforme e coerente”. Diz ainda que o papel do 

advérbio na oração não se prende somente a um núcleo verbal, “mas se amplia na extensão em que 

se espraia o conteúdo manifestado no predicado.” (BECHARA, 2006: 290). Desta forma, o 

advérbio tem flexibilidade de posição no espaço em que se prolonga o predicado e, também, o 

sujeito, podendo antecedê-lo ou vir-lhe posposto.  

 Com relação ao posicionamento dos advérbios, o autor se limita a explicar que quando os 

advérbios de papel semântico-sintático estão ligados mais externamente ao núcleo verbal, há 

flexibilidade de posição, porém, quando os advérbios estão internamente ligados ao núcleo verbal, 

não há esta flexibilidade. 

 No que concerne à classificação dos advérbios, Bechara (2006) ora se pauta pelos critérios 

semânticos das unidades que os constituem, ora pelos funcionais. Porém, se restringe a dizer que, 

pelos valores semânticos, os advérbios são classificados como denotadores de (a) tempo; (b) lugar; 

(c) quantidade etc, enquanto que pelos valores funcionais, se encontram os advérbios (a) 

demonstrativos; (b) relativos e (c) interrogativos.  

 Em seguida, o gramático denomina e exemplifica as principais circunstâncias expressas 

pelos advérbios e locuções adverbiais. São elas: (a) assunto; (b) causa; (c) companhia; (d) 

concessão; (e) condição; (f) conformidade; (g) dúvida; (h) fim; (i) instrumento; (j) intensidade; (k) 

lugar; (l) modo; (m) referência; (n) tempo; (o) negação.  

 Bechara observa que há uma classe heterogênea chamada denotadores (inclusão, exclusão, 

situação, retificação, designação, realce etc), que são colocados à parte pela Nomenclatura 

Gramatical Brasileira, e, portanto, não estão incluídos entre os advérbios. 

 Outro estudo de cunho tradicional é o do gramático Rocha Lima, na Gramática Normativa 

da Língua Portuguesa (2011), que assume que os advérbios são palavras que modificam o verbo, 

tendo a função de acompanhá-lo e exprimir as circunstâncias que o cercam. Os advérbios servem, 

também, para expressar as várias circunstâncias que cercam a significação verbal.  

 Para Rocha Lima, os advérbios de intensidade podem indicar grau se acompanharem 

adjetivos ou advérbios, como muito belo (belíssimo), vender muito barato (baratíssimo). Outros 

acompanham apenas adjetivos e advérbios, como: tão, quão, que, em:  

 

 Nunca vi olhos tão LINDOS! 

 Quão BELA estás! 

 Que BRILHANTE exame fez você! 

     (ROCHA LIMA, 2011: 226) 
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 O gramático ressalta que o advérbio de intensidade QUE, quando ocorre em frases 

exclamativas, tem uma força emocional tão grande que não é preciso um adjetivo para dar ideia 

qualificativa e intensificadora à frase. Veja: 

  

 Que coração o daquele sacerdote! 

 Que lua, meu Deus! 

      (ROCHA LIMA, 2011: 227) 

 

 Ao classificar os advérbios semanticamente, Rocha Lima mostra que estes se distribuem em: 

dúvida; intensidade; lugar; modo e tempo, exemplificando cada classificação. Já as locuções 

adverbiais são tratadas com uma curta definição pelo gramático. Ele se limita a defini-las como 

duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio e, em seguida, ilustra com exemplos: às 

escondidas, às claras, de propósito, de repente, por milagre, por pouco, de viva voz, de um 

golpe etc. 

 

 

2.2 - Os adverbiais em Gramáticas Descritivas 

 

 No capítulo de advérbios, na Gramática de Usos do Português, a linguista Moura Neves 

(2000), demonstra que existem na língua portuguesa os advérbios simples (amplamente, 

justamente), como: 

 

 Espero continuar cada vez mais firme na execução do meu programa de Governo, que um 

dia há de ser AMPLAMENTE  compreendido e JUSTAMENTE julgado. (JK-O)5 

 

assim como os advérbios perifrásticos ou locuções adverbiais (de todo, sem dúvida, à toa, às 

escondidas, de noite, de raspão etc): 

 

 Quando escureceu DE TODO, ele saiu da toca. (SA) 

 O inconsciente é, SEM DÚVIDA, universal. (PS) 

 Trazia-os pra casa, ÀS ESCONDIDAS, DE NOITE, envolto em panos. (FAN)  

 

                                                 
5 Exemplo extraído de Moura Neves (2000: 231) 
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 Segundo a linguista, as locuções adverbiais compreendem as expressões formadas por: (i) 

preposição + substantivo/adjetivo/advérbio (de repente, às vezes, em verdade, por miúdo, por acaso 

etc); (ii) substantivo quantificado (algumas vezes, muitas vezes); (iii) preposição + substantivo 

quantificado (de alguma maneira, de modo nenhum, de forma alguma); (iv) substantivo + 

preposição + substantivo (via de regra); (v) substantivo/pronome quantificador + preposição + 

mesmo substantivo/pronome (passo a passo, gota a gota, dia por dia, pouco a pouco); (vi) 

preposição + sintagma nominal/pronominal + preposição + sintagma nominal/pronominal (de uma 

vez por todas, de vez em quando); (vii) preposição + nome/pronome + preposição + mesmo 

nome/pronome (de tempo em tempo, de um por um, de quando em quando) e (viii) as formas 

verbais Há/Faz, Havia/Fazia + substantivo quantificado (faz alguns meses, fazia muito tempo, há 

dois anos).  

 Com relação ao conceito de advérbio, Moura Neves adota dois pontos de partida, o 

morfológico e o sintático. Sob o ponto de vista morfológico, assume que o advérbio é uma palavra 

invariável: 

  

 Entram Fernando e Vanessa de mãos dadas e MUITO  contentes. (DEL) 

 Notou que as crianças ficaram MEIO desapontadas. (ARR) 

 

 A linguista observa que há casos restritos de advérbios que são flexionados em gênero e 

número. Estes são os chamados quantificadores e são considerados erros pela gramática normativa: 

 

 Será que mecê não tem por lá alguma enxada assim MEIA velha pra ceder para a gente?

 (VER)    

 

 Há também os advérbios que apresentam o sufixo diminutivo, mas que adquirem outro valor 

que não o de diminuição de tamanho. Veja: 

 

            AGORINHA mesmo. (BO)    (agorinha = neste exato instante) 

  O povo esquece LOGUINHO.  (PD)   (loguinho = bem logo)  

     

 Sob o ponto de vista sintático, Moura Neves considera o advérbio uma palavra periférica, 

pois funciona como “satélite” de um núcleo. A linguista ressalta que “o advérbio (ou a locução 

adverbial) atua nas diversas camadas do enunciado.”. (MOURA NEVES, 2000: 234). Assim, o 

advérbio pode ser  periférico em um sintagma, incidindo sobre o seu núcleo (um constituinte); ser 
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periférico em um enunciado, incidindo sobre uma oração ou proposição; e, ainda, ser periférico no 

discurso, incidindo sobre todo o enunciado.    

 A linguista abriga os advérbios em duas grandes subclasses: os advérbios modificadores e os 

não-modificadores. Os advérbios modificadores, isto é, aqueles que afetam o significado do 

elemento sobre o qual incidem, se subclassificam em advérbios de modo (ou qualificadores), de 

intensidade (ou intensificadores) e advérbios modalizadores (epistêmicos, delimitadores, deônticos 

ou afetivos). Já os advérbios não-modificadores, que não afetam o significado do elemento sobre o 

qual incidem, são compostos pelos advérbios que operam sobre o valor de verdade da oração 

(advérbios de afirmação e de negação) e aqueles que não operam sobre o valor de verdade da 

oração (advérbios circunstanciais de lugar e de tempo, advérbios de inclusão e de exclusão e os 

advérbios de verificação). 

 Moura Neves observa que alguns advérbios considerados pela gramática tradicional como 

conjunções coordenativas (adversativas e conclusivas) estão em processo de gramaticalização. 

Assim, a autora prefere dizer que estes são advérbios indicadores de contraste (porém, contudo, 

entretanto, todavia etc) e de conclusão (portanto, por conseguinte, então etc), que operam 

conjunção entre orações, ou seja, advérbios juntivos (de valor anafórico), referindo-se à oração ou 

sintagma anterior. 

 No item seguinte, a linguista apresenta os advérbios de modo assumindo que estes 

constituem a subclasse mais característica dos advérbios, pois podem ser qualificadores de uma 

oração, um processo ou um estado, modificando propriedades de verbos e adjetivos; podem 

funcionar como referenciadores textuais, como assim, que, além de indicar modo, apresenta  

natureza pronominal; bem como os adjetivos qualificadores podem ser convertidos em advérbios de 

modo pelo acréscimo do sufixo -mente à forma feminina. A autora mostra, também, que as locuções 

adverbiais de modo podem ser, indefinidamente, iniciadas por preposição (de repente, de supetão, 

às escondidas, por milagre etc). 

 Ao tratar dos advérbios circunstanciais (de lugar e de tempo), Moura Neves verifica a 

semântica dos advérbios de tempo e faz uma oposição entre a categoria tempo e a categoria aspecto, 

mostrando que tempo tem natureza dêitica enquanto aspecto está ligado à não-dêixis (definição 

negativa de aspecto) e à quantificação, isto é, à intermediação na polaridade (definição positiva de 

aspecto). Vale dizer que estão na constituição não-dêitica a frequência (anualmente; sempre; de vez 

enquando etc) e a duração (ultimamente; indefinidamente etc).  

 A linguista afirma que há advérbios de tempo que se referem a um determinado momento da 

enunciação ou de um outro ponto do enunciado. Estes são os chamados fóricos. Assim, o tempo 

pode ser cronológico (hoje = neste dia; ontem = em época anterior a este dia etc) ou não-
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cronológico (agora = nos últimos tempos; atualmente = na época atual etc). Há também advérbios 

de tempo que não se referem a um determinado período da enunciação ou de outro ponto do 

enunciado. São os chamados advérbios não-fóricos, como: cedo = na parte inicial do período; logo 

= em tempo curto; imediatamente = em tempo muito curto). No entanto, há aqueles advérbios ou 

locuções adverbiais que ocorrem em uma situação que se refere a um momento da enunciação ou do 

enunciado (fóricos), como: novamente/de novo = outra vez; simultaneamente = ao mesmo tempo 

etc).   

 José Carlos de Azeredo, na Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2008), considera o 

advérbio a mais heterogênea das classes de palavras. A invariabilidade formal, o papel modificador 

e a mobilidade de posição em relação ao termo que modificam são as principais características dos 

advérbios, segundo o autor. 

 Azeredo explica que há várias subclasses semânticas e sintáticas de advérbio e que a maioria 

localiza os objetos a que nos referimos no espaço e no tempo – chamadas de advérbios de lugar e de 

tempo. Há também aquelas subclasses, consideradas menos numerosas para o autor, que são 

classificadas como advérbios de intensidade, de modo, de dúvida, de adição/inclusão, de 

focalização e de negação.  

 O linguista divide os advérbios de tempo em pequenos subgrupos. O primeiro subgrupo é 

um caso típico de dêixis, que se refere a uma ocasião reconhecível pelos interlocutores no momento 

em que acontece a enunciação. É composto pelos advérbios: ontem/hoje/amanhã. Veja: 

 

 A loja não abriu ontem / não abre hoje / não abrirá amanhã. 

       (AZEREDO, 2008: 193) 

  

 O segundo subgrupo refere-se a uma ocasião arbitrária, reconhecível pelos interlocutores 

relativamente ao momento da enunciação (função dêitica) ou a um ponto de referência instituído no 

próprio discurso ou no texto (função anafórica). Observe: 

  

 Agora/Antes/Depois quero lhe apresentar um amigo (dêixis) 

 Pediu primeiro um copo d´água e depois um café (anáfora)  

       (AZEREDO, 2008: 193) 

 

 O terceiro subgrupo expressa a polaridade positiva ou negativa da frequência do fato sem 

qualquer implicação dêitica ou anafórica: 
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 Ele nunca atende / sempre atende o telefone ~ Ele nunca atendia / sempre atendia o 

telefone ~ Ele nunca atenderá / sempre atenderá o telefone. 

       (AZEREDO, 2008: 194) 

 

 O quarto subgrupo expressa uma polaridade temporal qualitativa que implica juízo favorável 

para cedo e desfavorável para tarde.  

  

 

 Acordei tarde / cedo hoje; Saí da festa cedo / tarde; Casei cedo / tarde. 

       (AZEREDO, 2008: 194) 

 

 E, por último, Azeredo caracteriza como o subgrupo mais complexo aquele que se refere a 

representações do processo na sua duração. Caracteriza-se por exprimir graus de proximidade do 

acontecimento em relação ao momento da enunciação. Veja: 

  

 O médico já vai chegar / O médico ainda vai chegar 

 Pode também dar a ideia de um ato que aconteceu ou que ainda vai acontecer: 

 A chuva já passou / A chuva ainda não passou 

 E ainda pode estabelecer um contraste entre as etapas inicial e final de um processo:  

 O jogo ainda está no primeiro tempo / O jogo já está no segundo tempo 

        (AZEREDO, 2008: 194) 

 

 O linguista, muito brevemente, apresenta as locuções adverbiais definindo-as como 

sintagmas fixos que podem preencher os lugares sintáticos ocupados pelos advérbios. Mostra que as 

locuções podem se prestar à expressão de variações aspectuais do verbo (às vezes, pouco a pouco, 

de repente), intensificações do processo verbal, que, em geral, são utilizadas informalmente (à beça, 

pra burro) e modos de processo verbal (de lado, de mão em mão, com pressa). O autor demonstra, 

também, que as formas diminutivas (à tardinha, de manhãzinha) são típicas do registro informal na 

fala e na escrita. 

 Azeredo dedica um outro capítulo de sua gramática apenas à explicação do sintagma 

adverbial. Para ele, o sintagma adverbial faz parte da estruturação gramatical do enunciado como 

um termo acessório, na maioria das vezes, podendo ser removido da oração sem que isso interfira 

em sua integridade gramatical. Sendo assim, explica que há advérbios/sintagmas adverbiais 

irrelevantes para a proposição e que sua importância está nos efeitos discursivos que produzem. 
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 O linguista cita exemplos de três formações típicas de Sintagma Adverbial, são elas: os 

advérbios (aqui, muito, ainda, depressa, naturalmente, sobretudo, apenas etc), as locuções 

adverbiais (de perto; de mão em mão e pelo menos) e as orações adverbiais (como você pode ver e 

mesmo que não sinta fome) e ressalta que todas estas entram na estrutura dos enunciados como 

unidade acessória, sendo que algumas formas (como aquelas em –mente) podem variar de posição. 

 Do ponto de vista sintático, Azeredo explica que um advérbio ou sintagma adverbial pode 

desempenhar 5 subfunções, são elas: 

 

a) Adjunto oracional: constituinte do período ou enunciado, adjacente a uma oração: Naturalmente, 

ela ainda não tinha visto o mar de perto; Sinceramente, não confio nesse governo. 

 

b) Adjunto verbal: constituinte do SV, adjacente ao verbo: Vamos passar a noite aqui; Vocês estão 

andando muito depressa. 

 

c) Adjunto secundário: constituinte do Sadj e do Sadv, adjacente ao adjetivo ou a outro advérbio, 

intensificando-os: Vocês estão andando muito depressa; modalizando-os: Ela estava 

surpreendentemente calma; ou delimitando o alcance de sua referência: Esse inseto é conhecido 

popularmente como “joaninha”. 

 

d) Adjunto focalizador: adjacente a qualquer espécie de sintagma, serve para particularizar uma 

informação em nome de um propósito argumentativo ou enfático do enunciador: Meu pai comprou 

apenas os livros de português e de história; Pelo menos uma parte do dinheiro foi recuperada etc. 

 

e) Adjunto conjuntivo: adjacente ao SV, estabelece algum tipo de relação lógica com a parte 

precedente do enunciado: Eles trabalhavam na escola e conheciam, portanto, a diretora. 

 

 Nota-se que, em sua gramática, Azeredo não se detém à análise do posicionamento dos 

adverbiais nas orações.  

 Ataliba Teixeira de Castilho (2010) fez um estudo um pouco mais aprofundado sobre os 

advérbios. Em sua Nova Gramática do Português Brasileiro (2010), o gramático leva em 

consideração não somente o comportamento sintático e o posicionamento dos advérbios, mas 

também a semântica dos mesmos.  

 Primeiramente, Castilho (2010) explica que a “Gramática Tradicional do português 

considera o advérbio como uma palavra invariável”, que opera como um modificador do verbo. (cf. 
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CUNHA e CINTRA, 1985: 529). Neste caso, “modificador” é o mesmo que predicador. Em 

seguida, o autor ressalta que já que grande parte dos adjetivos também predica, tem-se atribuído aos 

advérbios o papel de adjetivar (“o advérbio é o adjetivo do verbo”) e de substituir (“o advérbio 

substitui o sintagma preposicional”).  

 Castilho demonstra que a NGB apresenta 7 espécies de advérbios, mas que seriam 14 se 

considerássemos a Nomenclatura Gramatical Portuguesa. São elas: afirmação, dúvida, intensidade, 

lugar, modo, negação, tempo, ordem, inclusão, designação, realce, retificação, situação e advérbios 

interrogativos (de causa, lugar, modo e tempo).  

 Em relação ao posicionamento dos adverbiais na oração, o linguista compreende que há 

colocação de (i) especificadores e complementadores no interior do sintagma adverbial, (ii) 

sintagma adverbial no interior da sentença e (iii) sintagma adverbial na periferia da sentença, 

porém, se detém a analisar apenas os itens (ii) e (iii). É considerada pelo autor a colocação do 

sintagma adverbial no interior da sentença um caso bastante complicado, devido à grande 

mobilidade desta categoria, quando ela não integra a estrutura argumental da sentença.  

 No entanto, Castilho combina duas estratégias de análise: descrever a colocação do advérbio 

em relação ao seu escopo ou no interior da estrutura argumental da sentença. Assim, 4 posições dos 

adverbiais são analisadas: 

 

a) Posição 1: Sintagma adverbial antes da sentença 

 realmente você vê que aqui você passa melhor. (D2 SSA 98)6 

 e agora realmente ele não gasta muito. (D2 SP:360) 

 

b) Posição 2: Sintagma adverbial depois da sentença 

           você vê que aqui você passa melhor, realmente. 

 eu tenho realmente muito cuidado. (DID RJ 328)  

 

c) Posição 3: Sintagma adverbial entre o sujeito e o verbo 

    você realmente vê que aqui você passa melhor. 

    você vê que aqui você realmente passa melhor. 

 

d) Posição 4: Sintagma adverbial entre o verbo e seu argumento interno 

 você vê realmente que aqui você passa melhor.  

 

                                                 
6 (Cf. CASTILHO, 2010: 550) 
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 Sob o ponto de vista semântico, diferentemente da tradição gramatical que atribui aos 

advérbios o papel de modificador, Castilho enquadra os advérbios em três classes semânticas: 

predicação, verificação e dêixis. Estão na classe dos predicativos: 

 

 a) os advérbios modalizadores, nos quais há uma avaliação do falante sobre o conteúdo e a 

forma da proposição: 

 realmente... [os filmes] eram muito ruins. (EF SP 153) 

 infelizmente Recife é uma cidade de mais de um milhão de habitantes. (D2 REC 05) 

 

 b) os advérbios qualificadores, que tomam outros predicadores por escopo, predicando 

adjetivos, verbos e os próprios advérbios: 

 eles colocam melancia... pra mim eu acho um pouquinho indigesto (DID RJ 328) 

 uma comida praticamente indiana... tipicamente indiana. (D2 POA 291) 

 

 c) os advérbios quantificadores, cuja predicação é o processo pelo qual se modifica a 

extensão da classe-escopo, ou seja, sua propriedade de designar um conjunto de indivíduos. 

 Uma vez por semana eu me dou ao luxo de comer doces...sabe? (DID RJ 328) 

 Está sempre emperrado aquilo lá (DID POA 45) 

 

 Em relação à classe dos advérbios de verificação, Castilho explica que estes se organizam 

como classes bem configuradas. Não predicam a classe sobre a qual se aplicam e nem são advérbios 

prototípicos, porém apresentam propriedade positiva na medida em que desencadeiam o processo 

semântico da verificação, ou propriedade negativa, pois se não são predicativos, não dão 

contribuição semântica à classe-escopo. Compreendem a classe dos advérbios de verificação: 

 

 a) os advérbios focalizadores como até, justamente, exatamente, mesmo, mais ou menos, 

realmente:  

 L2: e daí o entusiasmo para nove filhos. 

 L1: exatamente nove ou dez.  

 (D2 SP 360) 

 

 b) os advérbios de inclusão (mais, até, inclusive, também) e exclusão (menos, exceto, 

salvante, tirante): 

 O endocrinologista proibiu terminantemente de ter tido mais irmãos. 
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 A UPC era o que? quarenta cruzeiros ou até menos. 

 (DID SP 234) 

 

  c) os advérbios de afirmação e negação, ou seja, uma operação pela qual se estabelece 

conformidade (ou ausência de conformidade) de uma dada proposição com aquilo que acontece no 

mundo: 

 Sim... foi isso mesmo que eu falei... por quê? não está gostando não? 

 (CASTILHO, 2010: 576) 

 

 Por fim, Castilho classifica os advérbios dêiticos. Nesta encontram-se os advérbios dêiticos 

de lugar e de tempo. No que concerne aos dêiticos de lugar, o autor considera o espaço em várias 

dimensões: eixo horizontal (antes, durante, depois), eixo vertical (em cima, embaixo), eixo 

transversal (atrás, à frente, ante, diante), eixo distal (lá, longe, distante, distantemente, remoto), 

eixo proximal (aqui, perto, próximo) e eixo de continente dentro/fora (dentro, fora). 

 Em relação aos dêiticos de tempo, o autor afirma que a língua dispõe de várias estratégias 

adverbiais para a marcação adverbial de tempo, como: marcações imprecisas, indeterminadas: cedo, 

tarde, à noite, hoje cedo, amanhã à tarde, e marcações sem especificação de tempo: então, ainda, 

já. O gramático ressalta, ainda, que os advérbios dêiticos funcionam também como coringas já que 

podem indicar lugar ou tempo: depois, ainda, então. 

 

 

2.3 - Os adverbiais em pesquisas funcionalistas 

 

 A fim de buscar os fatores que motivariam os diferentes posicionamentos dos circunstanciais 

temporais na oração, Martelotta (1994) realiza um estudo mais aprofundado no que concerne à 

posição assumida por cada um, observando a sua semântica e o seu papel em termos de plano 

discursivo (figura e fundo). Segundo o funcionalista, a posição assumida pelos circunstanciais na 

oração reflete a sua função no discurso. 

 O autor analisa os circunstanciais temporais em um corpus formado por textos orais, como 

entrevistas concedidas por crianças e adultos para os projetos Censo de Variação Linguística, 

Competências Básicas do Português e NURC, bem como realiza uma pesquisa diacrônica acerca 

dos operadores argumentativos a partir de textos do século XII até meados do século XVI (para o 

português arcaico) e a partir de 1536 até a publicação de sua tese (para o português moderno). 
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 Martelotta nota que os argumentadores discursivos: aí, depois, logo, então, já, ainda 

apresentam um comportamento diferenciado dos outros circunstanciadores no que diz respeito à 

ordenação. Ao tratar do posicionamento dos circunstanciais, o linguista se baseia em Hopper & 

Thompson (1980), que fazem uma distinção entre figura e fundo no discurso narrativo, e acrescenta 

que “a oposição figura e fundo não se restringe à narrativa, assumindo um papel mais amplo no 

discurso.”. (MARTELOTTA, 1994: 16). Desta forma, deve haver também uma distinção entre 

figura e fundo no discurso não-narrativo. 

 A partir da oposição entre figura e fundo, Martelotta classifica os circunstanciadores, 

semanticamente, da seguinte maneira: (a) circunstanciadores de tempo determinado, que indicam, 

de forma precisa, o momento em que ocorre o evento, como hoje, ontem, semana passada, às sete 

horas etc; (b) circunstanciadores de tempo indeterminado, que expressam a noção de que os eventos 

e situações perduram no tempo indeterminadamente, em sempre, geralmente, atualmente, nunca 

mais etc; (c) circunstanciadores iterativos, os quais denotam a frequência com que os eventos não-

específicos ocorrem ao longo do tempo, tal como às vezes, duas vezes por semana, de vez em 

quando etc; (d) circunstanciadores de simultaneidade, que indicam concomitância entre eventos, 

como enquanto isso, ao mesmo tempo etc; e (e) circunstanciadores delimitativos, que delimitam o 

início e o fim dos eventos ou situações: há três anos, até hoje, durante seis meses etc. 

 O autor demonstra que os circunstanciadores de tempo determinado tendem a ocupar as 

posições pré-verbais em figura tanto narrativa quanto não-narrativa por apresentar uma sequência 

de eventos específicos, enfatizando ou topicalizando o discurso. Já os circunstanciadores de tempo 

indeterminado, isto é, que expressam informações temporais não-específicas, ocupam as posições 

pré-verbais em fundo narrativo e não-narrativo, uma vez que o discurso contém situações não-

específicas. Os circunstanciadores de simultaneidade ocorrem em posições pré-verbais em fundo 

narrativo e não-narrativo devido ao discurso de fundo que contém situações não-específicas 

marcadas pela simultaneidade ou encobrimento cronológico em relação aos eventos sequenciais em 

figura. Por outro lado, os circunstanciadores iterativos tendem a ocorrer em figura não-narrativa e 

em fundo narrativo e não-narrativo em posições pré-verbais, uma vez que o discurso é marcado pela 

presença de situações não-específicas e estes iterativos caracterizam-se por expressar a frequência 

com que tais situações se repetem. Por último, o autor explica que os delimitativos se caracterizam 

como circunstanciadores de tempo determinado por demonstrarem o momento específico em que se 

inicia ou termina um evento, além de expressarem a duração de eventos específicos imperfectivos 

ou de eventos não-específicos ao longo do tempo, apresentando características de fundo. 

 Em relação ao posicionamento dos circunstanciais temporais, o linguista propõe seis 

posições para os mesmos, buscando uma relação entre a semântica dos circunstanciadores e o 
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discurso onde estes se encontram com a sua posição na oração. A seguir estão as posições sugeridas 

pelo autor e os exemplos utilizados em sua tese: 

 

POSIÇÃO 1 – o sujeito não ocorre antes do verbo, sendo o sujeito inexistente, indeterminado e 

elíptico, segundo a gramática tradicional, bem como casos em que o sujeito ocorre depois do verbo. 

Por exemplo: “Depois daquela muda se adaptar à mudança de local, fazia-se o enxerto”.  

 

POSIÇÃO 2 – antes do sujeito. Exemplo: Ex: “Quando eu olhei no boletim, meu nome não estava 

lá”. 

 

POSIÇÃO 3 – entre o sujeito e o verbo ou entre o sujeito e o primeiro verbo em caso de locução 

verbal, como: “A gente às vezes se cansa”.  

 

POSIÇÃO 4 – após o verbo, mas não havendo complemento ou predicativo depois dele. Exemplo:  

“Ela chegou quatro horas.”  

 

POSIÇÃO 5 – entre o verbo e o complemento ou predicativo, como: “então, ali boto logo depois o 

pijama”. 

 

POSIÇÃO 6 – após o complemento ou predicativo. Exemplo: “Eu deixo vocês falarem com ele 

segunda feira”.  

 

 Martelotta objetiva buscar fatores discursivos que possam influenciar as diferentes 

colocações dos circunstanciadores na sentença, a partir da teoria da gramaticalização (cf. HEINE et 

alii , 1991, TRAUGOTT & HEINE, 1991, SWEETSER, 1990 etc), segundo a qual unidades mais 

livres assumem comportamentos gramaticais, perdendo valor referencial e assumindo funções 

relativas à estrutura do discurso. Em outras palavras, alguns itens lexicais passam a assumir, ao 

longo do tempo, um novo status como elemento gramatical, tendendo a se tornar mais regular e 

previsível na língua. O autor faz uso deste processo, em seu trabalho, para explicar que os 

operadores argumentativos, com o processo da gramaticalização, perdem conteúdo semântico ao 

assumirem funções pragmático-discursivas, refletindo, assim, nas tendências de posição dos 

circunstanciadores. (cf. MARTELOTTA, 1994). 

 Este trabalho de Martelotta tem grande relevância para o estudo dos adverbiais, 

especialmente, no que se refere à sua ordenação e classificação semântica. Com base na tese do 
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linguista, foi possível dar um passo à frente no estudo das locuções adverbiais temporais, 

explorando a sua diversidade semântica e analisando, especialmente na presente dissertação, a sua 

posição nas orações. 

 Em Martelotta (inédito), o autor apresenta uma longa reflexão sobre a natureza dos 

advérbios em geral. Descreve, primeiramente, que a categoria dos advérbios é a menos homogênea 

e a mais difícil de ser definida. Por isso, faz uma crítica com relação à definição tradicional de 

advérbio, demonstrando que, muitas vezes, a literatura oferece propostas teóricas questionáveis no 

que diz respeito a sua classificação e a sua divisão em subtipos. 

 Martelotta acredita, ainda, que os advérbios podem ser tratados como uma grande classe de 

palavras complexa, “mas passível de ser caracterizada como um grupo de elos entrelaçados em 

forma de corrente e, sobretudo, como uma realidade que os falantes reconhecem, já que 

demonstram habilidade em seus usos e criatividade nas relações analógicas e extensões a eles 

subjacentes.” (MARTELOTTA, inédito) 

 A abordagem teórica utilizada no trabalho do linguista é baseada numa gramática cognitivo-

funcional ou de uso, levando em conta aspectos relacionados à captação de dados da experiência, 

sua compreensão, armazenamento, capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e 

transmissão desses dados. Além disso, o autor adota a noção de construção gramatical (cf. 

GOLDBERG, 1995; 2006, CROFT, 2001) com a teoria da gramaticalização (cf. HOPPER e 

TRAUGOTT, 2003; TRAUGOTT e DASHER, 2005; HEINE e KUTEVA, 2007), mantendo a visão 

diacrônica, utilizada nas análises de gramaticalização. 

 Outro trabalho relevante para a presente dissertação é a tese de Brasil (2005) sobre a 

ordenação de circunstanciais temporais e locativos no português do Brasil (PB) e no português 

europeu (PE). O objetivo da autora é identificar, sob a ótica da Sociolinguística Variacionista, os 

padrões de variação dos circunstanciais, a sua ordem não-marcada em textos escritos do PB e do PE 

bem como a influência dos fatores sintáticos, semânticos e discursivos na ordenação dos 

circunstanciais locativos e temporais.  

 Uma das hipóteses, que norteiam o trabalho de Brasil, é a de que os padrões de variação na 

ordem dos circunstanciais são regulares tanto no PB quanto no PE. Para a autora, há uma variação 

de posicionamento dos circunstanciais locativos e temporais, sendo que, existe uma ordem 

preferencial para ambos, que é a não-marcada, ou seja, o circunstancial tende a ser mais frequente e 

ter estrutura menos complexa (menor) cognitivamente. Assume também que “essa variação reflete a 

ação de princípios mais gerais, ligados à forma de embalagem da informação, à organização tópica 

do discurso, às exigências de sequencialidade temporal e espacial do discurso.”. (BRASIL, 2005: 

13) 



 
 

38  

 Em sua tese, Brasil (2005) analisa 330 textos escritos de jornais e revistas brasileiros e 

portugueses, que representam os seguintes gêneros: anúncios, entrevistas, notícias e matérias 

assinadas, publicados no período de 1999 a 2002. Com interesse em verificar a correlação entre o 

gênero e a ordem dos circunstanciais locativos e temporais, a autora observa o estilo do autor, sua 

organização no discurso, o veículo de comunicação e o registro da modalidade escrita. Assim, ela 

depreende que, ao contrário dos gêneros: anúncios, entrevistas, artigos de opinião etc, as notícias 

foram as que mais apresentaram a ordem marcada. 

 Como no uso linguístico os circunstanciais podem ocupar diferentes posições na oração, a 

autora considera as posições margem esquerda, posição medial 1 (entre sujeito e verbo), posição 

medial 2 (entre verbo e objeto) e margem direita, observando a frequência de ocorrência de cada 

uma dessas posições e sua relação com fatores sintáticos e discursivos. 

 Ao delimitar seu objeto de estudo, a autora incluiu na classe dos circunstanciais os advérbios 

e os sintagmas preposicionais, porém, percebeu que se comportavam diferentemente quando a 

ordem era não-marcada. Em ambas variedades do português, os advérbios locativos e temporais 

apresentaram maior possibilidade de anteposição do que os sintagmas preposicionais. Segundo 

Brasil, “no português europeu, a diferença entre advérbios e SPreps temporais é menos nítida, 

embora se observe a mesma direção, ou seja, as chances de anteposição dos advérbios são maiores.” 

(BRASIL, 2005: 72). Assim, decidiu separá-los em sua análise. 

 Nos sintagmas preposicionais das duas variedades do português, os SPreps locativos tendem 

a ocorrer mais frequentemente na margem direita da oração, seguindo o verbo e seu complemento 

ou predicativo. A mesma tendência se verifica, porém em menor índice, para os advérbios locativos, 

o que comprova que a posição final da oração é a ordem não-marcada dos locativos.  

 Por outro lado, os advérbios e sintagmas temporais mostram tendências de posição muito 

distintas daquelas verificadas para os locativos. Nas duas variedades, os sintagmas preposicionais 

temporais privilegiaram a margem esquerda da oração, porém é significativa a ocorrência de SPreps 

na posição marginal à direita, reforçando a “concorrência entre as posições extremas da oração 

como pontos de aterrissagem dos temporais.”. (BRASIL, 2005: 85). Já os advérbios temporais 

oscilam entre a margem esquerda e as posições internas à oração, sendo que no PE há uma 

tendência a se posicionarem na margem direita da oração. 

 A autora destaca ainda que há diferença entre as duas variedades do português no que se 

refere às posições mediais e que os advérbios temporais apresentam menos restrições quanto a estas 

posições que os SPreps. Além disso, diz que, apesar de não ser muito frequente a inserção de 

adverbiais em posições internas, a maior ocorrência ainda é verificada no PE.  
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 Ao levar em consideração o princípio de marcação e a frequência de ordenação dos 

adverbiais, Brasil assume que a anteposição é a ordem não-marcada dos circunstanciais temporais. 

Mostra ainda que, na variedade escrita do PB e do PE, os circunstanciais locativos e os temporais 

revelam uma ordem não-marcada diferente, sendo a margem direita para os locativos e a margem 

esquerda para os temporais. Conclui sua análise afirmando que “a ocorrência da ordem não marcada 

de cada uma das classes de circunstanciais é influenciada por fatores de natureza distinta: sintáticos, 

semânticos e discursivos.” (BRASIL, 2005: 91). 

 Um outro fator observado pela autora é a presença ou ausência de sujeito para saber se o 

circunstancial poderia ocupar a posição de sujeito quando este estivesse ausente na oração. No PE, 

isto se verifica em orações em que o sujeito é ausente, enquanto no PB, este fator não se mostra 

muito produtivo para os advérbios e os sintagmas preposicionais. A autora explica que a distinção 

entre estas duas variedades do português se dá por questões discursivas e estruturais referentes ao 

sujeito nulo do PB e PE.    

 Brasil verifica também o tamanho dos circunstanciais a fim de observar alguma relação 

entre este fator e a ordenação dos circunstanciais. A hipótese é de que os circunstanciais com uma 

quantidade maior de material fonológico ocupem as posições posteriores ao verbo e os que possuem 

menor quantidade de material fônico ocupem as posições pré-verbais. Desta forma, ela depreende 

que o resultado corrobora a sua hipótese, pois os circunstanciais mais longos, isto é, com mais 

material fonológico se deslocaram para as posições pós-verbais enquanto aqueles com menor peso 

fonológico privilegiaram as posições pré-verbais. A autora detectou, inclusive, que os 

circunstanciais que ocorrem no interior da oração, isto é, nas posições mediais, apresentaram menos 

material fonológico, conforme a hipótese. 

 O artigo de Paiva (2008) sobre a ordem não marcada de circunstanciais locativos e 

temporais na modalidade oral do português brasileiro é também um trabalho importante para esta 

dissertação. A autora utiliza o conceito de marcação bem como de funções discursivas 

desempenhadas pelos circunstanciais locativos e temporais para demonstrar que estes podem ocupar 

diferentes posições na oração. Por fim, a autora apresenta reflexões acerca da convergência entre os 

critérios pragmático e de frequência. 

 Para seu trabalho, Paiva utilizou 32 entrevistas de fala semi-informal, contidas na Amostra 

Censo e gravadas no período de 1980 a 1984 com homens e mulheres cariocas de diferentes faixas 

etárias e graus de escolaridade. 

 Ao analisar os dados, a autora verifica que os circunstanciais predominam nas margens da 

oração, sendo que os locativos preferem a margem direita da cláusula, enquanto os temporais, 

apesar da grande variabilidade de posição, predominam na margem esquerda. Quanto às posições 
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mediais, destaca que há uma forte restrição de os circunstanciais ocuparem essas posições, 

especialmente entre o verbo e seus argumentos. Com base em Freitas (2001) e Tarallo et alii (1993), 

a autora diz que isto ocorre para não haver ruptura de adjacência entre os constituintes. 

 Ainda com relação às posições mediais, a autora depreende que estas são mais ocupadas 

pelos advérbios do que pelos sintagmas preposicionais, especialmente aqueles de baixo peso 

fonético e com comportamento semelhante ao dos clíticos. Os sintagmas preposicionais, por sua 

vez, são muito menos recorrentes em posições mediais. 

 Com relação à frequência, observa-se que os circunstanciais locativos apresentam uma 

ordem não marcada, com tendência a se deslocarem para as posições pós-verbais, principalmente na 

margem direita da cláusula. Ao contrário dos locativos, os circunstanciais temporais tendem a 

ocupar as posições pré-verbais, especialmente a margem esquerda da oração. Paiva assume a 

proposta de Croft (1990) segundo a qual a forma não marcada é tão frequente quanto a marcada. 

Assim, considera que a anteposição é a forma não marcada para os temporais.   

 A partir daí, a autora mostra que a frequência de uma ordenação não é um fator suficiente 

para explicar a forma marcada ou não marcada dos circunstanciais na oração. É preciso observar os 

contextos de uso e os fatores discursivos dos circunstanciais na cláusula que possam indicar a 

preferência por uma determinada posição e não outra. Ao considerar o conceito de marcação, a 

autora conclui que, no uso linguístico, uma ordem associada a contextos discursivo-pragmáticos 

menos marcados pode ser a mais frequente, enquanto uma ordem discursivo-pragmaticamente mais 

marcada pode ser menos frequente. 

 Ao considerar que os circunstanciais locativos e temporais desempenham diferentes funções 

discursivas na oração, Paiva relaciona o circunstancial à macro-estrutura textual, classificando as 

funções discursivas em:  

 

  a) Retomada anafórica: o circunstancial retoma uma referência locativa ou temporal já 

introduzida no discurso anterior; 

 b) Especificação de predicação: a locução especifica coordenadas temporais ou locativas 

nas quais se inscreve o valor de verdade do estado de coisas descrito numa oração; 

 c) Segmentação tópica: o circunstancial assinala a introdução de um novo tópico ou assunto 

no discurso; 

 d) Mudança de plano discursivo: o circunstancial estabelece o início de uma mudança de 

plano discursivo, ou seja, assinala a passagem de um tipo de discurso a outro; 

 e) Demarcação de pontos: o circunstancial demarca pontos distintos ou períodos de tempo 

numa sequência temporal ou locativa; 
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 f) Focalização: o circunstancial vem acompanhado de um elemento de focalização que lhe 

imprime um valor de destaque; 

 g) Contraste: o circunstancial estabelece um contraste locativo ou temporal entre duas 

referências, uma mencionada anteriormente e outra nova. 

 

 Com base nos resultados da análise, a autora depreende que os circunstanciais temporais 

com função de mudança de plano discursivo ou segmentação tópica ocupam predominantemente a 

posição marginal à esquerda, já aqueles com função de demarcar pontos distintos numa sequência 

temporal, acompanhar um elemento focalizador e estabelecer uma oposição entre duas referências 

privilegiam a margem esquerda. Por outro lado, os temporais com função temporal apenas na 

oração em que se encontram, isto é, os especificadores temporais, oscilam entre as diferentes 

posições, mas predominam à margem direita da oração.  

 Por outro lado, os circunstanciadores locativos que indicam contraste, vêm acompanhados 

de um elemento focalizador e retomam informações anteriormente apresentadas no discurso 

predominam na posição marginal à esquerda. Já os locativos que especificam uma predicação, 

apesar de apresentarem variabilidade de posição, tendem a ocupar a posição marginal à direita da 

cláusula. 

 Paiva (2008) explica que há discussões acerca da frequência e da ordem pragmaticamente 

marcada. Há alguns autores, como Greenberg (1966) e Croft (1990), que acreditam que uma ordem, 

num contexto discursivo-pragmático menos marcado, seria mais frequente no uso linguístico que 

uma ordem num contexto discursivo-pragmático mais marcado. Por outro lado, Paiva cita Comrie 

(1976), Andersen (1988), Dryer (1995) e Sobokowiaj (2004) a fim de mostrar que a frequência de 

uso não é um critério necessário para que haja uma ordem pragmaticamente mais ou menos 

marcada.     

 Assim, acerca da relação entre a função discursiva e a ordenação dos circunstanciais 

locativos, a autora conclui que quando não há pressões discursivas específicas, os locativos ocorrem 

mais frequentemente na posição margem direita, ordem não-marcada. Porém, quando há pressões 

discursivas específicas como a focalização de um constituinte que expressa lugar ou o contraste 

locativo com alguma outra referência já mencionada, a preferência de uso é pela ordem mais 

marcada, ou seja, menos frequente.   

 Com relação aos circunstanciais temporais, a autora verifica que a margem esquerda da 

oração é a ordem não-marcada dos temporais, porém esta ordem se apresenta em contextos 

marcados pragmaticamente, como em discursos onde há contraste, focalização e segmentação 
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tópica. Desta forma, a ordem mais frequente ocorre em contextos discursivo-pragmáticos mais 

marcados, o que contradiz os critérios de frequência e estatuto pragmaticamente marcado. 

 O trabalho de Paiva (2008) tem grande contribuição para este estudo, pois, devido às suas 

análises e resultados, sentimos a necessidade de observar se, nos textos jornalísticos escritos, 

haveria também alguma relação entre a função discursiva exercida pelas locuções adverbiais 

temporais e a posição das mesmas na oração. Aproveitamos a sua classificação do papel dos 

circunstanciadores e fizemos algumas adaptações, conforme mostraremos no capítulo 4. 

 Em sua dissertação de Mestrado, Ilogti de Sá (2009) analisa as locuções adverbiais de tempo 

e aspecto a partir de um corpus formado por 120 textos jornalísticos contemporâneos, publicados 

entre julho de 2006 e agosto de 2007, dos jornais O Globo (online) e Folha de São Paulo (versão 

impressa) e, ainda, da revista Época (versão impressa)7. 

 Ilogti de Sá tem como objetivo identificar os possíveis fatores que podem influenciar as 

diferentes posições das locuções adverbiais na oração. Assim, trabalha com as seguintes posições: 

(a) adverbial na margem esquerda da oração; (b) adverbial na margem direita da oração, (c) 

adverbial entre o sujeito e o verbo; (d) adverbial entre o verbo e seu complemento; (e) adverbial 

entre o verbo e o sujeito em posição pós-verbal; (f) adverbial em posição pré-verbal não-inicial, ou 

seja, fora da margem; (g) adverbial em posição pós-verbal não-final (fora da margem) e após o 

complemento; e, por último, (h) adverbial entre o verbo auxiliar e o verbo principal.   

 Com relação ao posicionamento das locuções adverbiais temporais, a autora observa uma 

tendência geral de as locuções ocuparem as margens. 

 Baseando-se nos estudos de Martelotta (1994) e Ilari (2001), citados anteriormente, Ilogti de 

Sá (2009) classifica semanticamente as locuções adverbiais temporais e aspectuais em: durativas 

(expressam uma ação que dura no tempo); reiterativas (apontam uma ação que se repete ao longo do 

tempo); dêiticas (localizam um ponto no tempo); simultâneas (indicam duas ações ocorrendo no 

mesmo momento) e delimitativas (delimitam o tempo da ação, seja no início, no meio ou no fim).  

 A autora observou que as locuções dêiticas não ocuparam a margem esquerda da cláusula, 

conforme a hipótese inicial. Na verdade, houve variabilidade entre as posições marginais à esquerda 

e à direita. Esperava-se que as locuções delimitativas ocupassem a margem esquerda das orações, 

porém não pareceram ter preferência por uma determinada posição. As locuções com valores 

durativos e reiterativos obtiveram a mesma tendência com relação às posições marginais, ocupando, 

principalmente, a margem direita do período. Com base nos resultados, Ilogti de Sá  verificou uma 

tendência geral ao posicionamento na margem direita, com exceção das locuções com valor 

simultâneo por demonstrarem papel discursivo anafórico.  

                                                 
7 Os textos da versão online do jornal O Globo têm linguagem informal enquanto os da Folha de São Paulo e da revista 
Época são de cunho formal. 
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 Houve também a necessidade de analisar os diferentes gêneros textuais do corpus utilizado. 

Assim, a autora verificou que as locuções adverbiais temporais e aspectuais nas notícias foram mais 

utilizadas na posição margem direita, conforme o previsto pela hipótese, pois, neste gênero, o foco 

era o acontecimento e não o tempo. Desta forma, “é comum que as locuções tenham um escopo 

mais reduzido, ou seja, façam apenas o papel de circunstanciador.” (ILOGTI DE SÁ, 2009: 75). Já 

nos editoriais, identificou uma tendência de as locuções ocuparem as posições iniciais da oração, 

pois demarcaram momentos distintos numa sequência de eventos, iniciaram um assunto ou 

marcaram um contraste. Assim, a hipótese foi comprovada, pois 45,2% das locuções ocuparam a 

posição marginal à esquerda enquanto 26,2% mantiveram-se na margem direita. Diferentemente dos 

resultados nas notícias e nos editoriais, nos artigos, as locuções não tiveram preferência por uma 

determinada posição marginal. Neles, 36,6% do total de locuções ocorreram na margem direita e 

36% na margem esquerda. Para a autora, “talvez essa igualdade entre as margens possa ser 

explicada pela função discursiva apresentada por cada locução e não pelo gênero textual a que está 

inserida”. (ILOGTI DE SÁ, 2009: 77).  

 A análise do papel discursivo da locução foi muito relevante para o trabalho de Ilogti de Sá 

(2009). Com base em Brasil (2005) e Paiva (2008), a autora verificou que os circunstanciadores que 

especificam coordenadas temporais foram os únicos que predominaram na posição marginal à 

direita, pois, além de encerrarem a oração, especificaram somente o tempo do evento. Isso significa 

que a hipótese de que as locuções com função apenas de circunstanciadores tendem a manter-se nas 

posições pós-verbais foi comprovada. As locuções que exerceram papéis anafóricos, de mudança de 

assunto ou de apresentarem sequência de eventos cronológicos tenderam a ocorrer na posição à 

esquerda da oração, resultado igual ao de Brasil (2005) e Paiva (2008). 

 A fim de verificar se o peso fonológico poderia motivar o posicionamento da locução na 

oração, Ilogti de Sá analisou o fator tamanho das locuções8, classificando-as em pequenas 

(compostas por apenas duas palavras), médias (3 ou 4 palavras) e grandes (5 ou mais). A hipótese é 

de que as locuções grandes ocupariam as posições marginais e não as posições mediais da oração, 

visto que poderiam interromper o fluxo de ideias bem como a integração entre os verbos e os seus 

argumentos. Em seu trabalho, a autora confirma a hipótese, uma vez que a maioria das locuções 

grandes posicionou-se às margens. Além disso, das 20 locuções posicionadas entre o sujeito e o 

verbo e das 54 inseridas entre o verbo e o complemento, verificou que somente 3 locuções de cada 

uma destas posições foram grandes, ou seja, locuções médias e pequenas apareceram no interior da 

oração. 

                                                 
8 Este fator foi estudado na dissertação de Andrade (2005) para saber se motivaria as posições pré e pós-verbais das 
locuções. Os resultados mostraram que a posição marginal era preferida tanto pelas locuções grandes quanto pelas 
pequenas, devido ao tipo de texto (editorial) e ao seu grau de formalidade. 
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 Cabe destacar que a presente pesquisa é semelhante a de Ilogti de Sá (2009), porém, há 

muitos aspectos diferentes, principalmente no que tange ao corpus. A autora analisou editoriais da 

revista Época, cujo conteúdo expressa a opinião da empresa ou da equipe de redação; reclassificou 

os subgêneros do Jornal A Folha de São Paulo, juntando editoriais com artigos e ainda analisou 

notícias online do jornal O Globo. No entanto, o corpus do presente trabalho é constituído de textos 

da editoria “Comportamento” da revista ISTOÉ, que é escrita para pessoas com grau médio ou alto 

de escolaridade, tendo-se preocupação em manter a norma culta da escrita. Diferentemente das 

notícias online, os textos da seção “Comportamento” da revista ISTOÉ foram destaque durante a 

semana, enquanto as notícias online, muitas vezes, são fatos que acabaram de ocorrer. Assim, o uso 

de locuções adverbiais pode ser diferente. Além disto, temos o objetivo de aprofundar os estudos de 

um tipo de construção adverbial, aquela formada pela preposição em + substantivo com valor 

temporal (substantivos calêndricos), testando outros fatores. 

 Tomando por base os trabalhos anteriormente citados, estudos sobre os adverbiais e as 

pesquisas desenvolvidas na Iniciação Científica, publicamos um artigo (cf. CEZARIO; MACHADO 

& SOARES, 2009) com os resultados da análise da ordenação das locuções adverbiais temporais e 

aspectuais no português escrito arcaico e contemporâneo a partir de um corpus formado por textos 

religiosos. 

 Os objetivos do artigo foram caracterizar as posições típicas dos adverbiais temporais e 

aspectuais em cada sincronia, verificando tendências de posição; analisar a presença ou ausência de 

sujeito nas orações, estabelecendo relação entre este fator e a posição das locuções, e, por último, 

observar o papel discursivo das locuções, com base em Paiva (2008), Brasil (2005), Chafe (1984) e 

Van Dijk (1982), verificando, através de um contexto maior, elementos coesivos e textuais. 

 Com relação à ordenação, concluímos que, em ambas as sincronias, as locuções adverbiais 

predominaram nas posições marginais. No português arcaico, não constatamos preferência por 

alguma posição marginal, já no português contemporâneo, verificamos um aumento significativo de 

locuções com ocorrência na margem esquerda. Com a amostra analisada no português 

contemporâneo, constatamos que a margem esquerda foi mais utilizada devido a uma estratégia 

argumentativa, já que esta ordem tende a ser utilizada para contrastar ideias e épocas, além de levar 

o leitor a conhecer e aceitar os ensinamentos católico-cristãos. (cf. CEZARIO; MACHADO & 

SOARES, 2009).  

 A fim de controlar a relação entre o sujeito sintático e a colocação dos adverbiais na oração, 

observamos a presença e/ou ausência de sujeito na cláusula. Queríamos verificar se havia relação 

entre posição do sujeito e posição da locução. A hipótese inicial era de que, se o sujeito estava 

presente antes do verbo, a locução tenderia a ocorrer depois do verbo; se o sujeito não estivesse 
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presente antes do verbo, a locução ficaria na posição pré-verbal. Porém, de modo geral, os 

resultados não se mostraram relevantes.  

 Assim partimos para análise de um fator discursivo, com base em Brasil (2005) e Paiva 

(2008). Os resultados foram basicamente os mesmos encontrados pelas autoras. Confirmamos a 

hipótese de que as locuções que especificam coordenadas temporais, ou seja, que apresentam valor 

temporal apenas na oração em que se encontram, tendem a ocupar a margem direita; por outro lado, 

as locuções que fazem retomada anafórica, introduzem um novo assunto, fazem contraste com 

alguma outra referência, acompanham um elemento de focalização ou demarcam pontos numa 

sequência temporal, tendem a ocupar a margem esquerda da oração.  

 Neste artigo, concluímos que o fator discursivo revelou-se relevante para a ordenação dos 

adverbiais temporais e aspectuais no português escrito arcaico e contemporâneo. Por isto, 

trabalharemos na presente dissertação com a relação entre o fator “função discursiva da locução” e 

a posição das locuções no português escrito atual. 

 Os trabalhos de Martelotta (1994) e (inédito), Brasil (2005), Paiva (2008), Ilogti de Sá 

(2009) e Cezario; Machado e Soares (2009) foram muito importantes para a presente dissertação, 

devido à relevância dada ao posicionamento dos circunstanciais na oração bem como a sua relação 

com alguns dos fatores estudados no atual trabalho, como o tamanho das locuções temporais (visto 

em Brasil (2005) e Ilogti de Sá (2009)) e a função discursiva exercida por elas (com exceção de 

Martelotta (1994) e (inédito)). 

 Pudemos depreender, neste capítulo, através da visão de cada um dos autores supracitados, 

que desenvolver uma análise acerca dos adverbiais não é uma tarefa fácil, uma vez que tratar dessa 

classe leva a uma série de questionamentos, principalmente, no que tange à definição dada aos 

advérbios bem como às suas tendências de ordenação e colocação na sentença.  
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3- METODOLOGIA  

 

 Nesta pesquisa, focamos nas tendências de ordenação das construções adverbiais temporais 

formadas pela preposição em + substantivo que expresse tempo, encontradas nos textos 

jornalísticos, buscando-se os fatores que motivam as diferentes ordenações. Os adverbiais podem 

assumir diferentes posições motivados pelo sujeito, pelo tamanho da locução, pela função 

discursiva da locução na oração e pela continuidade tópica do sujeito. 

  A fim de verificar o comportamento sintático-semântico das locuções adverbiais de tempo 

no português escrito contemporâneo, coletamos e analisamos qualitativa e quantitativamente 349 

construções adverbiais temporais formadas apenas pela preposição em e suas contrações no(s), 

na(s), neste(s), nesta(s), nesse(s), nessa(s), naquele(s), naquela(s), noutro(s), noutra(s) mais 

substantivo calêndrico, cujo núcleo do sintagma seja um substantivo (semana; mês; ano), em textos 

jornalísticos na revista ISTOÉ, publicados entre janeiro e dezembro de 2009. 

 Cotejamos os textos da Revista ISTOÉ nas suas versões digital e impressa e verificamos que 

os textos impressos eram idênticos às suas versões online, por isso, optamos pela edição digital, 

tendo como critério de escolha a praticidade de recolhimento dos dados no corpus. Desta forma, 

observamos que os textos foram redigidos obedecendo à norma culta escrita da língua. 

 São exemplos de dados coletados e analisados: 

 

(5) “Em novembro do ano passado, a polícia italiana encontrou cerca de R$ 7,5 milhões 

escondidos em um luxuoso hotel na região de Abruzzo, na Itália, de propriedade do suposto 

cúmplice do gigolô”. (ISTOÉ, Comportamento, 18/03/2009) 

 

(6) “Para refazer esse trajeto e conhecer as cidades brasileiras que serviram de escala para o tio, seu 

sobrinho François D’Agay, 85 anos, desembarca em São Paulo na quarta-feira 22”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 15/04/2009) 

 

(7) “'O que mais me marcou foi ver os pinguins, que passam perto da gente sem medo nenhum', diz 

o neurocirurgião paulista Rogério Nascimento Fabbrini, 52 anos, que em janeiro fez um cruzeiro 

na Antártida com a mulher”. (ISTOÉ, Comportamento, 12/08/2009) 

 

(8) “No sertão pernambucano, os 80 mil moradores de Serra Talhada conheceram, no mês passado, 

o grupo Cangagay - nome que resulta da junção das palavras cangaceiro e gay”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 11/11/2009) 
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 Conforme mencionado anteriormente, analisamos somente as construções com valor de 

adverbiais iniciadas pela preposição -em (ou contrações) + substantivo que indique tempo. Assim, 

desconsideramos, durante a análise, dados como: 

 

(9) “Na primeira vez em que seus lábios se tocaram, o encontro durou seis minutos, sem 

intervalos”. (ISTOÉ, Comportamento, 25/02/2009) 

 

(10) “A EcoBiker, fundada há um ano, é formada por um quadro de cinco ciclistas - dois pedalam 

bicicletas do tipo mountain bike (mais robustas) e os outros três, da categoria speed (mais rápidas) - 

e está aberta a contratações. Uma quinta, a Bless Bike, deve começar a operar nos próximos meses. 

No momento, fecha contrato com empresas e busca no mercado 12 profissionais”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 06/05/2009) 

 

 Nos exemplos (9) e (10), observa-se que “vez” e “momento”, respectivamente, não são 

substantivos de calendário. Portanto, não constituíram dados para o presente estudo. A partir daí, 

fez-se necessário, também, retirarmos da análise aquelas construções que não continham o 

substantivo calêndrico como núcleo do sintagma nominal. Eis exemplos dos dados eliminados: 

 

(11) “A primeira história que chamou a atenção neste início de ano letivo foi a do vendedor Bruno 

César Ferreira, 21 anos”. (ISTOÉ, Comportamento, 18/02/2009) 

 

(12) “No final de 2007, cem por cento recuperado e liberado pelos médicos para voltar a pilotar, 

Cristiano se mudou para Miami”. (ISTOÉ, Comportamento, 08/04/2009) 

 

  Não codificamos as locuções presentes em orações desenvolvidas, reduzidas de infinitivo, 

gerúndio e particípio, bem como as orações passivas. Esta eliminação foi necessária para não 

comprometer ou mascarar os resultados dos dados analisados, devido a essa heterogeneidade 

sintática. Seguem os dados que não foram utilizados:  

 

(13) Reduzida de infinitivo: “Transitar nas avenidas Paulista, em São Paulo, ou Getúlio Vargas, no 

Rio, em horário de rush, significa estar exposto a um nível de ruído de até 99.9 decibéis”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 25/02/2009) 
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(14)  Reduzida de gerúndio: “Temendo o pior no dia da cerimônia, a família desistiu da ideia”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 08/06/2009)  

 

(15) Reduzida de particípio: “Pesquisas apresentadas na sexta-feira 13, durante o encontro anual da 

American Association for the Advancement of Science, em Chicago, nos Estado Unidos, indicam 

que o ato é uma ferramenta importante para melhorar a qualidade de vida e definir se haverá 

compatibilidade em um relacionamento”. (ISTOÉ, Comportamento, 25/02/2009) 

 

(16) Passiva: “Este pesadelo foi vivido na semana passada por estudantes de enfermagem de 

Marília, no interior de São Paulo”. (ISTOÉ, Comportamento,  21/01/2009) 

 

 Descartamos também as locuções que não eram ligadas a verbos, pois o objetivo deste 

trabalho é analisar a ordem das locuções em relação ao verbo: 

  

(17) “Segundo ele, o argumento que serve de base para boa parte das profecias - o alinhamento do 

Sol com o centro da Via-Láctea em 21 de dezembro de 2012 - é fraco”. (ISTOÉ, Comportamento, 

13/05/2009) 

 

(18) “No I Ching foi concebido um modelo de análise dos resultados dados pelo jogo chamado 

Timewave theory. Nele, picos de atividade em anos específicos são detectáveis e apontam para 

grande movimentação em 2012”. (ISTOÉ, Comportamento, 13/05/2009) 

 

 Observa-se que, no exemplo (17), a locução em 21 de dezembro de 2012 não faz parte de 

uma oração e, em (18), a locução em 2012 não está modificando o verbo “apontam”, como é o foco 

desta pesquisa, mas sim a “grande movimentação”.  

 Não analisamos orações com verbos de ligação, pois estas demandariam uma análise mais 

específica e poderiam influenciar os resultados da pesquisa, a saber: 

 

(19) “(...) o Atlas contempla a situação de 155 países e divide os idiomas na categoria extinta e em 

outras quatro de risco, como mostra o mapa abaixo. O documento está em sua terceira edição e 

chamou a atenção pelas 2.511 extintas ou sob ameaça. Eram 600 em 1999 e 900 em 2001, quando 

houve outras edições do Atlas”. (ISTOÉ, Comportamento, 11/03/2009) 
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(20) “Na Escola de Atores Wolf Maia, uma das pioneiras no segmento, as rigorosas aulas diárias, 

durante quatro meses, não espantam os alunos. Pelo contrário. Neste semestre, foi necessário abrir 

mais uma turma”. (ISTOÉ, Comportamento, 29/04/2009) 

 

 Vale ressaltar que os dados foram codificados e analisados qualitativa e quantitativamente e 

o resultado estatístico foi obtido através da aplicação do programa computacional SPSS 

desenvolvido para o cruzamento dos fatores. Desta forma, foi possível observarmos a frequência 

dos fatores bem como cruzá-los para uma melhor compreensão do comportamento das construções 

adverbiais temporais. 

 Como o foco desta pesquisa é analisar as tendências de ordenação dos adverbiais temporais 

encontrados nos textos jornalísticos, buscamos os fatores que possivelmente motivariam as 

diferentes posições das locuções nas orações. Assim, os 349 dados foram analisados segundo os 

seguintes fatores, que serão apresentados e exemplificados com seus resultados mais 

detalhadamente no quarto capítulo: 

 

(a) Ordem da locução adverbial em relação ao verbo: margem esquerda, margem direita, posição 

pré-verbal não-inicial e posição pós-verbal não-final; 

(b) Posição do sujeito: sujeito-verbo (SV), verbo-sujeito (VS) ou verbo (V); 

(c) Tamanho das locuções adverbiais: pequena, média ou grande; 

(d) Continuidade tópica do sujeito: o referente-sujeito foi mencionado em até duas orações 

anteriores; o referente não foi mencionado em até duas orações anteriores; 

(e) Função discursiva exercida pelos adverbiais: função anafórica, contrastiva, focalizadora, 

introdutora de novo assunto, especificadora temporal, entre outras, com base em Brasil (2005) e 

Paiva (2008). 

 

 

3.1 - Corpus 

 

 Utilizamos para a análise deste trabalho textos da revista ISTOÉ, da seção 

“Comportamento”, cujos temas são relacionados ao dia a dia do homem, como saúde, sexo, 

educação, música, esportes etc, podendo ser baseados em pesquisas científicas, orientações de 

especialistas e dados estatísticos. Vale destacar que não realizamos uma pesquisa mais específica 

acerca dos diferentes gêneros textuais da seção analisada.  
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 Verificamos, nos textos analisados na seção “Comportamento”, que os eventos descritos 

apresentam comentários e opiniões do emissor sobre as atualidades em geral. Assim, o emissor 

utiliza, por vezes, uma linguagem mais informal a fim de se aproximar do leitor, mostrando um 

certo grau de intimidade com ele. Nos exemplos (21) e (22) abaixo, encontram-se sublinhados os 

comentários subjetivos do escritor: 

 

(21) “Mudar hábitos é complicado. Talvez por isso os brasileiros estejam apreensivos com as 

modificações ditadas pelo novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor em 

janeiro e a partir de 2013 será obrigatório”. (ISTOÉ, Comportamento, 15/05/2009)  

 

(22) “Praia, sol, caminhada no calçadão e água-de-coco gelada. A combinação cai muito bem no 

verão para gente de qualquer idade. Com 61 anos, um mineiro nascido em Jacinto, optou 

recentemente por um programa parecido. Nada de mais não fosse ele Hosmany Ramos, foragido da 

polícia desde o sábado 3, quando não retornou à prisão após uma saída temporária para as festas de 

fim de ano. Longe das celas, pelo celular, relatou à ISTOÉ, na quarta-feira 7, uma vida tranquila. 

'Estive em uma praia durante dias, andei pela calçada escutando iPod, refletindo, tomando um bom 

sol, entende?'. O bandido completa: '(Estou) bebendo água-de-coco, fazendo corrida... Tô 

queimado. Estive no litoral do Espírito Santo. Ali tem tanta prainha que dá para ficar dois, três anos 

e ninguém te acha'.”. (ISTOÉ, Comportamento, 14/01/2009) 

 

 A revista ISTOÉ apresenta-se nas versões impressa e digital, sendo publicada semanalmente 

na versão impressa e disponibilizada gratuitamente com o mesmo conteúdo na versão digital. Cabe 

destacar que, na versão digital, a revista disponibiliza, também, notícias online9, que são breves e 

constituídas por fatos que aconteceram naquele momento, porém utilizamos os textos na versão 

digital que eram idênticos aos da versão impressa para que o uso dos adverbiais não fosse diferente.  

 Verificamos que a ISTOÉ é escrita para pessoas com grau médio ou alto de escolaridade e 

que, embora apresente uma linguagem pouco formal mesmo em sua versão impressa, mantém, 

ainda, preocupação com a norma culta da escrita. 

                                                 
9 Em sua dissertação, Ilogti de Sá (2009) trabalhou com diferentes gêneros textuais, inclusive, notícias online do jornal 
O GLOBO e percebeu que os textos online têm um caráter mais informal e com informação mais condensada que os 
impressos, diferente dos textos da ISTOÉ analisados neste trabalho. Desta forma, a autora verificou que se deve analisá-
los separadamente. 
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4- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 Neste capítulo, apresentamos a análise dos 349 dados extraídos de 137 textos jornalísticos 

da revista ISTOÉ, seção “Comportamento”, a fim de identificarmos a frequência de ordenação e a 

influência de cada fator no posicionamento dos adverbiais temporais no português escrito 

contemporâneo. Através do cruzamento dos fatores observados, realizamos uma análise quantitativa 

e qualitativa dos dados, mostrando, assim, quais destes fatores são ou não relevantes para o estudo 

da ordem das construções adverbiais. 

 

4.1 - Ordem da locução adverbial temporal em relação ao verbo 

 

  Controlamos a posição do adverbial em relação ao verbo da oração e estabelecemos as 

seguintes posições, conforme mencionamos anteriormente: 

 

 a) Margem Esquerda da oração (ME): a locução adverbial ocorre no início da oração e após 

uma conjunção ou pronome relativo: 

 

(23) “[Em janeiro, a Prefeitura de Guanajuato, no México, aprovou uma lei] que pode levar à 

prisão quem se beijar em público”. (ISTOÉ, Comportamento, 25/02/2009) 

 

(24) “O advogado de Neide, Ewerton Bellinatti, diz [que na quarta-feira 25 ela acertara uma 

cerimônia de cremação em São Paulo.] 'Mas não notei nenhuma alteração no comportamento da 

minha cliente que sugerisse um suicídio', diz”.  (ISTOÉ, Comportamento, 09/12/2009) 

 

 b) Margem Direita da oração (MD)10: a locução é o último constituinte da oração, vindo, 

portanto, no final desta: 

 

(25) “Agora, para comemorar os 40 anos do festival, serão lançados livros, discos, shows, DVDs, 

filme, relançados álbuns e até uma coleção de seis CDs, "Woodstock 40", com 38 gravações 

inéditas, [que chega às lojas no próximo mês]”. ( ISTOÉ, Comportamento, 15/07/2009)  

 

 c) Posição Pré-verbal não-inicial (XAdvV): o adverbial se encontra antes do verbo, mas não 

é o primeiro constituinte da oração: 

                                                 
10 Consideramos como margem direita as locuções adverbiais que encerravam a oração e não necessariamente o 

período. 
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(26) “[Na Alemanha em 2006, por exemplo, as fun fests reuniram 11 milhões de pessoas]. Esse 

também será o torneio da integração latina”. (ISTOÉ, Comportamento, 10/06/2009) 

 

 Cabe ressaltar que consideramos, nesta posição pré-verbal não-inicial (XAdvV), diferentes 

casos, em que X era um sujeito, um adjunto adverbial etc. Englobamos estas estruturas numa só 

categoria, pois o número de dados foi pequeno e o nosso interesse principal era estudar as posições 

marginais, que eram aquelas mais frequentes nesta pesquisa e em outras, como Brasil (2005), Paiva 

(2008), Cezario; Machado e Soares (2009).  

 

   d) Posição Pós-verbal não-final (VadvX): a locução adverbial se encontra após o verbo, mas 

não é o último constituinte da oração: 

 

(27) “[Até mesmo a conservadora Igreja da Inglaterra, a mais tradicional entre os anglicanos, 

realizou em fevereiro a última votação] para regulamentar a ordenação de mulheres, que entrará em 

vigor em 2010”. (ISTOÉ, Comportamento, 15/04/2009) 

  

 Esta posição abarca diferentes possibilidades, todas tendo a estrutura VAdvX, sendo X um 

complemento ou um outro adjunto adverbial. A razão por termos juntado estruturas tão diferentes 

numa mesma categoria deve-se ao pouco número de dados, se compararmos com as posições 

marginais esquerda e direita. 

 Vale salientar que pesquisas futuras podem separar os casos em que o advérbio está entre o 

verbo e o complemento, já que é uma estrutura mais rara nas línguas, e, assim, entender melhor o 

porquê de os jornalistas utilizarem tal estrutura, como no exemplo (27) acima. 

 A tabela abaixo mostra a frequência de posição dos adverbiais coletados para este trabalho: 

 

Total Posição da Locução 

nº % 

Margem esquerda 141 40,6 

Margem direita 137 39,1 

Pré-verbal não-inicial 15 4,3 

Pós-verbal não-final 56 16 

Total 349 100 

Tabela (1): Posição da Locução em relação ao verbo 
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 Esta primeira tabela mostra-nos que grande parte das construções adverbiais temporais 

encontradas no corpus apresenta-se às margens das orações (79,7%), ou seja, do total de 349 dados, 

141 adverbiais estão na margem esquerda (40,6%) e 137 dados na margem direita (39,1%). 

Contudo, obtivemos 56 dados na posição pós-verbal não-final (16%) e apenas 15 dados na posição 

pré-verbal não-inicial (4,3%).  

  Segundo Paiva (2008), os circunstanciais temporais se caracterizam por uma maior 

tendência à variabilidade posicional do que os locativos na análise da modalidade oral. Porém, ao 

contrário dos locativos, os circunstanciais temporais tendem a ocupar as posições pré-verbais, 

especialmente a margem esquerda da oração. A autora assume a proposta de Croft (1990) na qual a 

forma não marcada é tão frequente quanto a marcada, por isso considera que a anteposição é a 

forma não marcada para os temporais.  

 No nosso corpus, no entanto, não é possível dizer que uma das margens foi privilegiada. 

Pode ser que a diferença nos resultados se deva ao fato de estarmos trabalhando apenas com as 

construções formadas por em + substantivo calêndrico, que aparecem com frequência igual nas 

margens da oração. 

  Observamos no corpus analisado que o fato de a maioria dos adverbiais ocuparem a posição 

de margem esquerda deve-se a uma ênfase no tempo do evento ou, como veremos, a uma ligação de 

partes do texto. Segue o exemplo abaixo: 

 

(28) “Uma técnica chamada crioterapia ou crioablação está sendo considerada uma boa opção 

contra tumores nos rins e em casos de câncer de próstata nos quais a doença insiste em voltar 

mesmo depois de ter sido tratada. 

 Na semana passada, dois novos estudos confirmaram a eficácia do método, que se difundiu 

lentamente nas últimas duas décadas. Um deles, realizado no Instituto Johns Hopkins, em 

Baltimore, um dos mais respeitados centros de tratamento dos Estados Unidos, revelou que as 

indicações do congelamento podem ser ampliadas. Na pesquisa, que teve duração de três anos e 

envolveu 84 pacientes, a crioterapia foi eficiente para eliminar tumores de até sete centímetros”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 18/03/2009)  

 

 O exemplo acima demonstra que a locução adverbial “Na semana passada” indica ao leitor 

um ponto no tempo em que estudos confirmaram a eficácia de um método de tratamento para 

tumores. Pode-se observar ainda que esta locução introduz um assunto bastante recente que é 

relevante para a medicina. No primeiro parágrafo, a técnica chamada crioterapia era considerada 

uma boa opção para a cura dos tumores. Porém, no segundo parágrafo, a locução introduz uma 
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descoberta recente, atualizando o leitor acerca de quando os estudos confirmaram a eficácia da 

mesma técnica. Deste modo, tal locução, além de localizar o leitor num momento do tempo, fornece 

a ele uma informação cuja data de acontecimento é importante e recente. 

  Por outro lado, quando a locução ocupa a margem direita, verifica-se que o tempo do evento 

não é uma informação topicalizada. O sintagma que expressa o tempo não faz ligação com uma 

porção anterior do discurso. O exemplo abaixo demonstra que o fato relevante é a história de uma 

garota que foi estuprada pelo padrasto e deu à luz um bebê e não quando isso aconteceu. 

 

(29) “O padrasto de 23 anos que engravidou uma menina de 9 anos em Alagoinhas (PE) tentou se 

matar usando fios de náilon para cortar os pulsos. (…) Em Tenente Portela (RS), uma história 

semelhante teve desfecho diferente. Uma garota de 11 anos estuprada pelo padrasto de 51 deu à luz 

um bebê com 2,8 kg e 45 cm, de cesariana, na quarta-feira 11”. (ISTOÉ, Comportamento, 

18/03/2009) 

 

  Vale destacar que se tornou possível confirmar a hipótese de que as locuções adverbiais 

privilegiariam as posições marginais da oração. Isto ocorre devido à forte integração (Conceito 

Icônico da Integração) entre o verbo e seus argumentos, que não permitiria que estes ficassem 

distantes uns dos outros na oração. Assim, há uma tendência de a locução ocupar posições mais 

afastadas do verbo e seus argumentos. 

 No entanto, a partir da tabela (1), não é possível afirmar que as locuções apresentam 

preferência por uma determinada posição marginal em detrimento de outra, uma vez que não há 

uma diferença significativa entre as duas margens. Segundo Shaer (2004), é possível determinar 

algumas diferenças funcionais entre os adverbiais que ocupam a posição margem esquerda e os que 

ocupam a margem direita, porém é difícil determinar com precisão as diferenças entre eles na 

cláusula. A margem esquerda é um ponto de ancoragem, um elo entre um ponto do discurso em que 

está o advérbio e o ponto do discurso mencionado anteriormente, que forma uma conexão entre 

situações inferíveis do contexto precedente. Sendo assim, os advérbios na periferia esquerda 

possuem função coesiva no discurso, diferentemente daqueles na periferia direita, que têm um 

escopo mais restrito, conclusão a que chegaram Brasil (2005) e Paiva (2008) e que será discutida 

mais detalhadamente na seção “Função discursiva das locuções”.  

 Ao juntarmos a ocorrência de todas as locuções que ocupavam a posição margem esquerda e 

a pré-verbal não-inicial de um lado e as locuções que ocupavam a posição margem direita  e a  pós-

verbal não-final de outro, observamos um número maior de locuções na posição pós-verbal. Segue 

o gráfico da posição da locução abaixo: 
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Gráfico (1): Ordem da Locução 

 

  

 Verificamos que 55% dos circunstanciais temporais analisados apresentaram-se na posição 

pós-verbal (equivalente à soma da margem direita e posição pós-verbal não-final) e 45% dos dados 

na posição pré-verbal (equivalente à soma da margem esquerda e posição pré-verbal não-inicial).    

 Confirmamos a nossa hipótese de que as locuções tendem a ocorrer nas posições marginais 

da cláusula (conforme indicado pelos resultados da tabela (1)), porém, não é possível afirmar que há 

uma tendência de ordenação, uma vez que não houve um aumento significativo de locuções em 

qualquer uma das posições. Cabe ressaltar que a pouca diferença encontrada entre as posições 

marginais pode ser explicada pelo fator papel discursivo, que será analisado e explanado na seção 

4.5.  

 

 

4.2 – Posição do Sujeito 

 

 Analisamos a posição do sujeito na oração, a saber, pré-verbal (SV), pós-verbal  (VS) ou não 

preenchido (V), a fim de verificar se há relação entre este fator com a posição das locuções 

adverbiais. A hipótese é a de que as locuções tendem a ocupar a margem esquerda quando o sujeito 

está presente em posição pós-verbal (VS), pois o verbo não é de ação e o sujeito não é o tópico. 

Neste caso, o tópico pode ser a locução que está na posição pré-verbal, principalmente na margem 

esquerda. Por outro lado, quando o sujeito está presente em posição pré-verbal (SV) ou quando não 

é preenchido (englobando os casos de sujeito oculto, indeterminado e inexistente), as locuções 

tendem a ocorrer nas posições pós-verbais, pois o sujeito encontra-se em posição de tópico. 
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 Seguem abaixo exemplos de dados em que o sujeito está presente em posições sujeito-verbo 

(SV) e verbo-sujeito (VS) ou ausente (V):  

 

 a) Sujeito-Verbo (SV) 

 

(30) “Bob e Rita descobriram a mansão das Bahamas em 1976, pouco depois do atentado que quase 

tirou a vida da então jovem cantora de reggae”. (ISTOÉ, Comportamento, 15/04/2009) 

 

(31) “Até mesmo a conservadora Igreja da Inglaterra, a mais tradicional entre os anglicanos, 

realizou em fevereiro a última votação para regulamentar a ordenação de mulheres, que entrará em 

vigor em 2010”. (ISTOÉ, Comportamento, 15/04/2009) 

 

 b) Verbo-Sujeito (VS) 

 

(32) “Em março, chega às lojas a coleção Taj Mahal, com a própria Juliana Paes de garota-

propaganda”. (ISTOÉ, Comportamento, 11/02/2009) 

 

(33) “Nos próximos meses, acontecerá o primeiro julgamento de neonazistas no Brasil. Os 14 

acusados vão a júri popular em Porto Alegre pelo ataque de 5 de maio de 2005 a judeus que 

comemoravam os 60 anos do fim do Holocausto”. (ISTOÉ, Comportamento, 27/05/2009) 

 

 c) Sujeito não-preenchido: Verbo (V) 

 

(34) “Na quarta-feira 9, ele completou 70 anos de posse do hábito de São Francisco de Assis. 

Comemora, ainda neste ano, 65 anos de ordenação, ocorrida em Petrópolis, no Rio de Janeiro”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 22/12/2009) 

 

(35) “ 'Acertamos', diz Sérgio Machado, presidente da empresa, que lança 60 títulos místicos por 

ano e faturou R$ 5 milhões em 2008, 10% a mais que no ano anterior”. (ISTOÉ, Comportamento, 

29/04/2009) 

 

 Realizamos o cruzamento entre o fator posição do sujeito e a ordem das locuções para 

averiguarmos se este fator revelaria tendências de posicionamento das locuções. Segue a tabela (2): 
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ME MD Pré-verbal  
não-inicial 

Pós-verbal  
não- final 

Total  Sujeito/Posição 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Presente: SV 111 39 111 39 15 5 49 17 286 100 

Presente: VS 8 80 2 20 0 0 0 0 10 100 

Não preenchido: 
V 

22 43 24 44 0 0 7 13 53 100 

Total 141 41 137 39 15 4 56 16 349 100 

Tabela (2): Sujeito X Posição da Locução  

 

 Os dados da tabela acima corroboram a hipótese de que, quando o sujeito está presente em 

posição pós-verbal (VS), as locuções tendem a ocorrer na margem esquerda (80% dos dados), pois 

o tópico da oração é a própria locução e, sendo tópico, tende a ocupar posições iniciais na cláusula. 

 Em contrapartida, quando o sujeito está presente em posição pré-verbal (SV) ou quando não 

é preenchido (V), as locuções ocupam posições pós-verbais, sendo 56% para SV (somando as 

posições margem direita e pós-verbal não-final) e 57% para V (somando posições pós-verbal não-

final e margem direita), conforme esperávamos. Neste caso, as locuções ocupam posições pós-

verbais, pois o sujeito tende a ocupar posição de tópico e não a locução. 

 Nossos resultados mostram que há um número alto de locuções adverbiais à esquerda 

mesmo quando o sujeito está presente na posição pré-verbal (39% dos dados de SV têm locuções 

adverbiais no início da oração). Isto significa que as locuções adverbiais não estão à margem da 

oração para preenchimento sintático, para substituírem o lugar do sujeito. Procuramos, assim, 

explicações de caráter mais funcional para esse comportamento, como demonstrou Van Dijk (1982, 

2004) – segundo o qual as locuções adverbiais temporais têm um papel importante na mudança de 

assunto; e Brasil (2005) e Paiva (2008) – que demonstraram que há diversos papéis textuais que 

levam a locução temporal do português para o início da oração. 
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4.3 - Tamanho das Locuções  

 

 Observamos o tamanho das construções adverbiais a fim de saber se este fator influenciaria 

na sua colocação na oração. A hipótese é a de que as locuções grandes ocupem as posições margem 

esquerda e margem direita, pois, assim, não interromperiam a ligação entre o sujeito e o verbo ou 

verbo e seu complemento. Segundo Brasil (2005: 15), uma vez que “o discurso é organizado de 

forma coesa e coerente, dada a sua intenção informativa, uma quebra ou ruptura na sua linha 

espacial ou temporal acarretaria mudanças na disposição sintagmática dos circunstanciais”. 

 As locuções foram classificadas em pequenas, médias e grandes, de acordo com a nossa 

contagem do número de palavras, independentemente da quantidade de sílabas que as compõe, 

como no exemplo abaixo: 

 

 a) Locução pequena: a locução é composta por apenas duas palavras. 

 

(36) “Em 2008, a Estrela vendeu dois milhões de jogos de tabuleiro, um aumento de 6% em relação 

ao ano anterior”. (ISTOÉ, Comportamento, 02/03/2009) 

 

 b) Locução média11: o adverbial é formado por até três palavras. 

 

(37) “A delegada encaminhou o caso para análise do Ministério Público na quarta-feira 16”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 23/09/2009) 

 

 c) Locução grande: a locução possui mais de três palavras. 

 

(38) “As mulheres protestavam contra a ameaça de excomunhão do padre Roy Bourgeois, 71 anos, 

que em agosto do ano passado ordenou uma freira na Geórgia”. (ISTOÉ, Comportamento, 

15/04/2009) 

 

 Acreditamos que, quanto maior a locução, menor tendência de ocorrência em posições 

mediais para não interromperem o fluxo de informações e a integração entre o verbo e seus 

argumentos. Portanto, há maior probabilidade de ocorrência de locuções grandes nas posições 

marginais da cláusula, pois, assim, não quebrariam o fluxo de informações.  

                                                 
11 Consideramos os adverbiais que representam os dias da semana (segunda-feira, terça-feira etc) como constituindo 

uma única palavra.    
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 A seguinte tabela apresenta a ocorrência do tamanho das construções adverbiais temporais 

no corpus analisado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Tabela (3) Tamanho da Locução 

 

 

 A análise da tabela (3) demonstra o predomínio de locuções pequenas, com 151 ocorrências 

(43%) do total de 349 dados. A segunda maior ocorrência corresponde às locuções médias, com 118 

dados (34%). Por último, estão as locuções grandes com 80 dados (23%).   

 Segue abaixo a tabela com os resultados do cruzamento entre o tamanho das locuções 

adverbiais e a ordem das mesmas: 

 

ME MD Pré-verbal  
não-inicial 

Pós-verbal  
não-final 

Total Tamanho da 
Locução/ Posição 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Grandes 40 50 31 39 2 3 7 9 80 100 

Médias 52 45 45 38 4 3 17 14 118 100 

Pequenas 49 33 61 40 9 6 32 21 151 100 

Total 141 41 137 39 15 4 56 16 349 100 

  Tabela (4): Tamanho da Locução X Posição da Locução 

 

 Segundo a análise da tabela acima, observamos que os adverbiais predominam nas posições 

marginais. De um total de 151 locuções pequenas, isto é, aquelas compostas por apenas duas 

palavras, 40% estão na margem direita da oração e 33% na margem esquerda. Em contrapartida, as 

locuções médias (constituídas por até três palavras) e as locuções grandes (constituídas por  mais de 

três palavras) privilegiaram a margem esquerda da oração: com 45% e 50% dos dados, 

respectivamente. 

Total Tamanho da 
Locução 

nº % 

Grandes 80 23 

Médias 118 34 

Pequenas 151 43 

Total 349 100 
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 Desta forma, confirmamos a hipótese de que as locuções grandes ocorreriam frequentemente 

nas posições marginais: 50% (na ME e 39% na MD). Porém, não há uma escolha motivada pelo 

tamanho à medida que as locuções médias e pequenas também privilegiaram as posições marginais.  

 No entanto, vale ressaltar que obtivemos 32 dados de locuções pequenas (21% do total de 

151 pequenas) na posição pós-verbal não-final, o que significa um número relativamente alto de 

locuções pequenas que não interrompem a coesão cognitiva entre o verbo e o complemento, 

conforme o esperado. Seguem dois exemplos abaixo: 

 

(39) “Os excomungados, seguidores do arcebispo francês Marcel Lefebvre, criaram em 1970 a 

Fraternidade São Pio X, entidade não reconhecida pela Santa Sé que condena o ecumenismo e a 

liberdade religiosa defendidos pelo Concílio Vaticano II e age em defesa da manutenção dos rituais 

tridentinos, com missas em latim e celebrações sem participação do público”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 04/02/2009) 

 

(40) “Até mesmo a conservadora Igreja da Inglaterra, a mais tradicional entre os anglicanos, 

realizou em fevereiro a última votação para regulamentar a ordenação de mulheres, que entrará em 

vigor em 2010”. (ISTOÉ, Comportamento, 15/04/2009) 

 

 No exemplo (39), observamos que a locução adverbial em 1970, que ocorre em posição pós-

verbal não-final e entre o verbo “criaram” e o seu complemento “a Fraternidade São Pio X”, é 

pequena. Assim, não há quebra da atenção do leitor sobre o que é comunicado através do verbo e do 

complemento. O mesmo acontece com o exemplo (40) em que em fevereiro é uma locução 

pequena que não impede a atenção do leitor sobre a informação dada pelo verbo “realizou” e o 

complemento “a última votação”. 

 Conforme esperávamos, as locuções grandes não tenderam a ocupar as posições pré-verbal 

não-inicial e pós-verbal não-final, pois interromperiam o fluxo informacional e a ligação entre o 

verbo e seu complemento nas orações. Desta forma, encontramos apenas 7 dados de locuções 

grandes (9% do total de 80) na posição pós-verbal não-final e somente 2 dados (3% do total) na 

posição pré-verbal não-inicial.  

 Seguem abaixo exemplos de locuções grandes na posição pós-verbal não-final, em (41),  e 

na posição pré-verbal não-inicial, em (42): 
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(41) “Revela-se através de um isolamento em si mesmo, uma vida egoísta, solitária e um medo de 

conviver com outras pessoas", disse à ISTOÉ dom Samuele Sangalli, que publicou na Itália no dia 

16 de fevereiro o livro Introspezione medievale”. (ISTOÉ, Comportamento, 02/03/2009) 

 

(42) “As mulheres protestavam contra a ameaça de excomunhão do padre Roy Bourgeois, 71 anos, 

que em agosto do ano passado ordenou uma freira na Geórgia”. (ISTOÉ, Comportamento, 

15/04/2009) 

 

 Observamos no exemplo (41) que a locução adverbial “no dia 16 de fevereiro” encontra-se 

em posição pós-verbal não-final, entre o adjunto adverbial “na Itália” e o complemento verbal “o 

livro Introspezione medievale”. Pode-se dizer que há uma interrupção do fluxo informacional e uma 

quebra de integração entre o verbo “publicou” e seu argumento “o livro Introspezione medievale”, 

devido à presença do adjunto adverbial “na Itália” e a locução grande “no dia 16 de fevereiro”. 

 No exemplo (42), verificamos que a locução grande “em agosto do ano passado” ocupa a 

posição pré-verbal não-inicial, pois pospõe-se ao pronome relativo “que” e antepõe-se ao verbo 

“ordenou”. Devido ao peso fonológico da locução, verificamos um distanciamento entre o pronome 

relativo “que”, que é o sujeito da oração, e o verbo “ordenou”. Segundo o conceito de integração, 

os conteúdos mais próximos cognitivamente estão mais integrados estruturalmente. No entanto, há 

uma correlação da distância linear entre expressões à distância conceptual e as ideias que 

representam. 

 A literatura tem demonstrado que existe um elo muito mais forte entre o verbo e o 

complemento do que entre o sujeito e o verbo. Inúmeras línguas não permitem material entre o 

verbo e o complemento, mas permitem entre o sujeito e o verbo. Apesar de nossa categoria “dados 

na posição pós-verbal não-final” englobar dados com locuções entre o verbo e o complemento e 

outros tipos de dados, podemos dizer que, na escrita jornalística analisada, é relativamente comum 

haver dados com locuções adverbiais temporais entre o verbo e o complemento, como nos 

exemplos (41) e (42) acima. Pela análise dos dados, pudemos constatar que, na grande maioria das 

vezes, as locuções que apareceram entre o verbo e o complemento foram locuções pequenas, 

exatamente, para não quebrarem tanto a coesão. 

 

4.4 - Continuidade Tópica do Sujeito 

 

 Observamos a relação entre continuidade tópica do sujeito e posição dos adverbiais para 

identificar se este fator poderia motivar a ordem das locuções nas cláusulas. Segundo Lambrecht 
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(1994), o conceito de tópico está relacionado à definição de sujeito, visto que o tópico de uma 

sentença é algo que diz respeito à proposição expressa pela sentença. Assim, consideramos, neste 

trabalho, que o sujeito estava em uma continuidade tópica se o referente-sujeito tivesse sido 

mencionado em até duas orações anteriores, mesmo com outra função sintática, como nos exemplos 

a seguir: 

 

 a) Presença de continuidade tópica do sujeito  

 

(43) “Outro boêmio, Ronaldinho Gaúcho passou de alvo de admiração dos torcedores do Barcelona 

a personagem das colunas de escândalos, a ponto de ser execrado no clube catalão (joga hoje no 

Milan). O mais novo integrante da trupe é Robinho. Na quarta-feira 28, o atacante do Manchester 

City, para onde se transferiu há quatro meses por US$ 59 milhões (R$ 135 milhões), e da Seleção 

Brasileira apareceu nos jornais ingleses acusado de violentar uma jovem de 18 anos numa boate”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 04/02/2009) 

 

(44) “Márcia Prado participava da Bicicletada, movimento ativista que busca dar visibilidade aos 

ciclistas no trânsito. No ano passado, ela assinou o “Manisfesto dos Invisíveis”, em que os ciclistas 

pedem mais respeito”. (ISTOÉ, Comportamento, 21/01/2009) 

 

 No exemplo (43), o referente-sujeito “o atacante do Manchester City” foi mencionado na 

oração anterior, através do predicativo “Robinho”. Já em (44), o sujeito “ela” está numa 

continuidade tópica, pois se refere ao sujeito “Márcia Prado”, que se encontra na primeira oração do 

período anterior: “Márcia Prado participava da Bicicletada, movimento ativista que busca dar 

visibilidade aos ciclistas no trânsito”.  

 

 b) Sem continuidade tópica do sujeito 

 

(45) “Além de uma edição especial mais luxuosa, existe um War da Segunda Guerra e outro do 

Império Romano e o Can-Can com o tema de High School Musical. Os números mostram que este 

segmento tem fôlego. Em 2008, a Estrela vendeu dois milhões de jogos de tabuleiro, um aumento 

de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, a Grow registrou um crescimento de 35% 

nas vendas do War”. (ISTOÉ, Comportamento, 02/03/2009) 
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(46) “Depois do acidente, Massa passou por uma cirurgia de pouco mais de uma hora para a retirada 

de fragmentos ósseos que comprimiam seu cérebro. (…) Logo, ele já apresentava uma melhora 

progressiva. (...) Conversou em inglês e italiano com os amigos que o visitaram. Na terça-feira 28, 

os médicos descartaram qualquer trauma na visão do olho esquerdo, também atingido no choque”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 05/08/2009) 

 

 Em (45), observa-se que o referente-sujeito “a Grow” não está numa continuidade tópica, 

pois constitui uma informação nova na oração - isto é, não foi citado anteriormente. O mesmo pode 

ser verificado no exemplo (46), em que o sujeito “os médicos” aparece pela primeira vez no 

discurso. 

 A fim de analisarmos se há relação entre a continuidade tópica do sujeito e a posição dos 

adverbiais na oração, cruzamos estes fatores na tabela. 

 

 

ME MD Pré-verbal  
não-inicial 

Pós-verbal  
não-final 

Total Continuidade 
tópica do 

sujeito/Posição No. % No. % No. % No. % No. % 

Continuidade 
tópica 

57 35 71 44 9 6 24 15 161 100 

Sem continuidade 
tópica 

85 45 66 35 6 3 32 17 188 100 

Total 141 41 137 39 15 4 56 16 349 100 

  Tabela (5): Continuidade tópica do sujeito X Posição da Locução 

 

 A hipótese é a de que as locuções adverbiais ocupem posição diferente da margem esquerda 

quando o sujeito estiver numa continuidade tópica para não haver quebra da coesão referencial. 

Assim, a tabela mostra que, de um total de 161 dados de sujeito na cadeia tópica, encontramos 44% 

dos dados na posição margem direita e 15% dos dados na posição pós-verbal não-final. Portanto, os 

resultados revelam uma tendência às posições pós-verbais, conforme o esperado. Abaixo seguem 

exemplos de adverbiais nas posições pós-verbal não-final e margem direita, quando o sujeito estava 

na cadeia tópica, respectivamente: 

 

(47): “Eliana jogou com a emoção para se aproximar do antigo patrão. Ela iniciou carreira em 1991 

no SBT, onde ficou durante sete anos até se transferir para a emissora do bispo Edir Macedo”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 01/07/2009) 
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(48): “Ela disse ao Ministério Público e ao Cremesp que Ø trabalhou um ano e meio na clínica e Ø 

pediu demissão, em janeiro de 2008, depois de ter sido beijada à força”. (ISTOÉ, Comportamento, 

26/08/2009) 

 

 Vale ressaltar que, nos exemplos (47) e (48), as locuções adverbiais “em 1991” e “em 

janeiro de 2008” encontram-se, respectivamente, na posição pós-verbal não-final e na margem 

direita quando os referentes-sujeitos estão em uma continuidade tópica para não haver quebra da 

coesão. Também podemos dizer, com base em Chafe (1976), que isso é feito para não quebrar a 

atenção do leitor. Nestes casos, os referentes-sujeitos são tópicos da oração a qual pertencem. 

  Em contrapartida, verificamos um número alto de locuções na posição margem esquerda, 

(35% dos dados), quando havia continuidade referencial, contrariando nossa expectativa. Por isso, 

fez-se necessário analisarmos qualitativamente estes dados para entendermos a preferência das 

locuções pela margem esquerda mesmo quando o sujeito estava numa continuidade referencial. 

 

(49) “Dois deles, o Guitar Hero e o Rock Band, já venderam mais de 30 milhões de cópias pelo 

mundo nos últimos quatro anos. E em setembro de 2009 chega o Rock Band com hits dos 

Beatles, outra aguardada promessa”. (ISTOÉ, Comportamento, 01/04/2009) 

 

(50)  “Fonoaudióloga, ela se apaixonou pelo assunto ao ser levada por uma amiga a um curso 

básico. “Quando comecei os cálculos, passei a entender aspectos importantes da minha vida”, 

afirma. Em 1999, ela lançou o livro Vivendo melhor através da numerologia”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 29/04/2009) 

 

 No exemplo (49), a locução “em setembro de 2009”, provavelmente, foi colocada no início 

porque o escritor quis fazer um contraste próximo na escrita entre o tempo passado (últimos quatro 

anos) e o tempo futuro (setembro de 2009). Além disso, o sujeito foi reapresentado como novo, 

posterior ao verbo, pois não é exatamente o mesmo sujeito sintático da oração anterior. Já em (50), a 

locução “em 1999” não quebra a coesão que há pela continuidade tópica (“ela” constitui sujeito de 

“afirma” e de “lançou”), pois, apesar de estar na margem esquerda, é uma locução pequena. 

 Quando o sujeito não era tópico, observamos que, de um total de 188 dados, a locução 

tendeu a ocupar a posição marginal à esquerda com 85 dados (45%), conforme a hipótese, pois, 

assim, não há quebra da coesão. Segundo Lambrecht (1994), o tópico é o elemento que constitui 

informação relevante na proposição. Desta forma, podemos dizer que, quando não há sujeito 
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referente numa cadeia tópica, a locução adverbial temporal é o elemento de maior importância, 

podendo ser o tópico da oração. 

 

(51) “O advogado de Neide, Ewerton Bellinatti, diz que na quarta-feira 25 ela acertara uma 

cerimônia de cremação em São Paulo. 'Mas não notei nenhuma alteração no comportamento da 

minha cliente que sugerisse um suicídio', diz. 'É apenas uma hipótese de uma morte ainda não 

solucionada'. No sábado 28, Neide comprou um vestido azul, com o qual foi enterrada. A roupa, 

suspeitam os amigos, seria uma escolha para o velório”. (ISTOÉ, Comportamento, 09/12/2009)  

 

 O exemplo acima demonstra que a locução “No sábado 28” é o elemento de maior destaque 

da oração: o escritor quis enfocar o momento no tempo em que Neide comprou um vestido com o 

intuito de vesti-lo em seu enterro. Depreendemos, através da interpretação do texto, que Neide já 

estava planejando sua morte e os detalhes do funeral. Desta forma, o escritor preocupou-se em 

informar quando Neide acertou uma cerimônia de cremação (na quarta-feira 25) e quando decidiu 

comprar um vestido para seu enterro (no sábado 28). 

 

 

4.5 - Função Discursiva das Locuções Adverbiais 

 

 De acordo com Brasil (2005) e Paiva (2008), a função discursiva das locuções adverbiais é 

um fator motivador para a ordenação destas na estrutura frasal. Em sua tese, Brasil (2005) discorre 

que “para um estudo da ordem não marcada dos circunstanciais de tempo e lugar e das restrições 

que a ela se impõem, é necessário levar em conta a conjunção das propriedades semânticas e 

sintáticas destes constituintes, além do papel que eles desempenham na organização discursiva”. 

Sendo assim, analisamos o papel discursivo dos adverbiais temporais na macro-estrutura, isto é, 

observamos não apenas a oração em que a locução estava inserida mas também o contexto maior.   

 Segundo Paiva (2008), os circunstanciais temporais não apresentam apenas a função de 

especificar o tempo do evento descrito, mas “ podem desempenhar diferentes funções na 

organização do discurso e constituem instrumentos imprescindíveis no gerenciamento da 

interação”. (cf. VAN DIJK, 1982, GIVÓN, 1983, CHAFE, 1984). Por isto, tomando como base a 

classificação de Paiva12 (2008), analisamos as locuções encontradas nos textos jornalísticos a partir 

das seguintes funções:  

 

                                                 
12 Através de uma análise qualitativa dos dados, vimos a necessidade de uma adaptação da classificação dada por 

Paiva (2008) 
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 a) Especificação de coordenadas temporais: o circunstancial situa o tempo do evento, 

indicando o momento em que ocorre o fato descrito e tendo um papel somente dentro da oração em 

que se encontra, sem que haja referência a elementos anteriores. 

 

(52) “A expectativa é de que Briatore e Symonds recebam penas severas. O italiano Briatore teve 

participação em vários escândalos da F-1. Um dos maiores aconteceu em 1994, quando estava na 

Benetton. Ele implantou um sistema ilegal de reabastecimento que negligenciava a segurança. 

Resultado: um incêndio quase matou um dos mecânicos da equipe”. (ISTOÉ, Comportamento, 

16/09/2009) 

 

 No exemplo acima, a locução adverbial “em 1994” situa o leitor no tempo em que o 

empresário Flavio Briatore participou de um dos maiores escândalos da F-1. Pode-se verificar que a 

locução em destaque não introduz um novo assunto, não retoma referências mencionadas no 

discurso, não faz contraste com outras referências nem demarca pontos numa sequência temporal. 

Assim, a locução “em 1994” tem  papel de circunstanciador temporal no discurso, pois essa função 

situa o tempo do evento apenas na oração em que se encontra, tendo escopo mais restrito que as 

demais funções. 

  Demonstraremos adiante outras funções discursivas desempenhadas pelas locuções que, 

além de situarem um acontecimento no tempo, possuem outros papéis no discurso, diferente das 

especificadoras temporais, como: fazer uma retomada anafórica, introduzir um novo assunto, 

contrastar outras referências13, demarcar pontos numa sequência temporal e, ainda, apresentar mais 

de uma função (mista). 

 

 b) Retomada anafórica: a locução adverbial retoma uma referência já introduzida no 

discurso anterior. 

 

(53) “Em 1992, seis esquiadores inauguraram a participação brasileira nas Olimpíadas de Inverno, 

em Albertville, na França. Dez anos depois, 11 atletas se classificaram para os jogos de Salt Lake 

City, nos Estados Unidos. 'Foi um recorde inusitado', lembra Maleson, que naquele ano liderava o 

primeiro time nacional de bobsled - corrida de trenó em uma ladeira sinuosa”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 18/02/2009)  

 

                                                 
13 Pretendíamos analisar também as locuções que estabeleciam contrastes temporais com alguma outra referência já 
mencionada, mas não encontramos dados com essa característica. No entanto, havia alguns dados que faziam contrastes, 
mas que tinham também outra função. Neste caso, classificamos a locução como sendo de natureza mista (cf. item f 
desta seção)  
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 A locução em destaque “naquele ano” retoma anaforicamente a locução “dez anos depois”, 

que, por sua vez, se localiza no tempo a partir do adverbial anterior “em 1992”. Dessa forma, a 

locução “naquele ano” indica o momento em que Maleson liderou o primeiro time nacional de 

bobsled, no ano de 2002. 

  

 c) Introdução de assunto: a locução encontra-se numa oração que introduz um novo evento 

ou episódio dentro de um assunto mais geral. 

 

(54) “Há pouco mais de um mês, o ator Fábio Assunção, 37 anos, começou a retomar sua vida. 

Desde o final de abril, quando retornou para o seu apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo, 

ele cuida do corpo, da mente e se prepara para voltar ao trabalho. (...) 

Esta é a primeira etapa - e a mais importante - do longo processo na luta contra o vício: a reinserção 

social. 'Ele não é um mártir da recuperação das drogas. Sabe que a dependência não tem cura, é uma 

luta diária', afirma uma amiga. Em novembro do ano passado, Fábio se internou voluntariamente 

na Clínica Greenwood, em Itapecerica da Serra, (a mesma em que esteve o exjogador Walter 

Casagrande Júnior), na Grande São Paulo”. (ISTOÉ, Comportamento, 17/06/2009) 

 

 No primeiro parágrafo, o texto apresenta que o ator Fábio Assunção, que se internou devido 

ao vício em drogas, está retomando sua vida e se preparando para retornar ao trabalho. Segundo 

uma amiga, o ator reconhece que a dependência de drogas não tem cura, sendo preciso lutar 

diariamente contra o vício. O período seguinte, introduzido pela locução “Em novembro do ano 

passado” interrompe a continuidade temática dando início a um novo episódio, que é Fábio 

Assunção ter se internado voluntariamente numa Clínica na Grande São Paulo.  

 

 d) Focalização: o circunstancial apresenta-se acompanhado de um elemento de focalização 

que lhe imprime um valor de destaque. O elemento de focalização pode ser só (como no exemplo 

abaixo), somente , apenas, inclusive, nem, entre outros.  

 

(55) “Outras editoras estão despertando para o nicho. O Grupo Editorial Summus tem o selo GLS, 

que só neste ano lançou seis títulos e cresceu 10% mais do que o resto do grupo. 'As publicações 

voltadas para as lésbicas estão mais interessantes', reconhece Soraia Bini Cury, editora-executiva da 

Summus”. (ISTOÉ, Comportamento, 30/09/2009) 
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 No exemplo, podemos verificar que a locução adverbial “neste ano” encontra-se 

acompanhada do elemento focalizador “só”, que lhe confere valor de destaque. O advérbio de 

exclusão “só” ressalta que o selo GLS lançou seis títulos e cresceu 10% mais em relação aos outros 

apenas no presente ano e não nos anteriores. 

 

 e) Sequência temporal: o circunstancial demarca pontos de uma sequência temporal que se 

sucedem ao longo de um evento; o referente-sujeito que está nas orações em que a locução marca a 

sequência temporal é o mesmo.  

 

(56) “O mais famoso cangaceiro do Nordeste, Lampião, nasceu em Serra Talhada e entrou para o 

bando em 1920 para vingar a morte do pai, abatido a tiros por um delegado. Dois anos depois, já 

tinha se tornado o líder do bando. Invadiu e saqueou cidades e matou várias pessoas, tornando-se o 

bandido mais procurado do Brasil. Em 1930 conheceu Maria Bonita, com quem viria a se casar. 

Lampião foi morto pela polícia em Sergipe, no dia 28 de julho de 1938”. (ISTOÉ, Comportamento, 

11/11/2009) 

 

 No exemplo, observamos a sequência de eventos enumerados pelas locuções “em 1920” e 

“em 1930”. O texto introduz o mais famoso cangaceiro, Lampião, a partir de uma narrativa que 

apresenta onde nasceu e quando se iniciou na trajetória de cangaceiros, em 1920. No período 

seguinte, introduzido pela locução temporal “dois anos depois”, Lampião é apresentado como líder 

do grupo, que invadiu e saqueou cidades, além de matar muitas pessoas. A oração posterior mostra 

o momento em que o cangaceiro conheceu Maria Bonita, em 1930. E, por fim, a data em que o 

nordestino foi morto pela polícia, no dia 28 de julho de 1938. Desta forma, encontramos uma 

enumeração de pontos distintos numa sequência temporal (um acontecimento em 1920, outro dois 

anos depois, mais um em 1930 e, por último, em 28 de julho de 1938). 

 Codificamos somente as locuções “em 1920” e “em 1930” em negrito, pois “dois anos 

depois” não apresenta preposição em + substantivo calêndrico e “no dia 28 de julho de 1938” 

encontra-se em uma cláusula passiva. Assim, estes não fizeram parte de uma análise quantitativa 

dos dados. 

 

 f) Função Mista: o circunstancial tem mais de uma função, isto é, pode tanto retomar algo já 

dito (função anafórica) como iniciar um novo assunto; pode fazer um contraste e, ao mesmo tempo, 

marcar uma sequência temporal, como no exemplo (57); ou ainda apresentar mais funções. 
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(57) “O artesão carioca Miguel Simek, que morou na Índia, viu a procura por seus brincos étnicos 

quadruplicar. Antes da estreia da novela, em 15 dias, ele vendia cerca de 20 pares. Nas primeiras 

duas semanas da trama no ar, 80 brincos desapareceram das prateleiras”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 11/02/2009) 

 

 Neste exemplo, visualizamos que a locução “em 15 dias”, além de estabelecer um contraste  

temporal com uma outra referência, isto é, com a locução “nas primeiras duas semanas da trama no 

ar”, demarca pontos numa sequência temporal, visto que assinala uma sucessão de acontecimentos: 

o artesão Miguel Simek, que vendeu 20 pares de brincos antes da estreia da novela, passou a vender 

80 quando a novela foi ao ar. 

 

 A tabela a seguir demonstra a frequência de ocorrência dos papéis discursivos das locuções 

adverbiais. 

 

Total Função discursiva 

nº % 

Especificador temporal 189 54 

Anafórica 4 1,1 

Introdução de assunto 125 35,8 

Contraste 0 0 

Focalização 8 2,3 

Sequência temporal 10 3,1 

Mista 13 3,7 

Total 349 100 

Tabela (6): Função Discursiva da Locução 

 

 A tabela acima nos mostra que a maior parte das locuções adverbiais temporais apresenta 

função discursiva de especificador temporal, como no exemplo abaixo. O mesmo resultado pode ser 

visto no artigo de Cezario; Machado e Soares (2009), em que as locuções com maior frequência são 

as que possuem valor neutro (chamadas aqui de especificadoras temporais), visto que apresentam a 

informação temporal relativa ao verbo da oração em análise, sem retomar orações anteriores. 
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(58) “Há, segundo especialistas, uma relação direta entre a construção da identidade e os 

passatempos infantis. Quando a personagem Luluzinha foi criada, em 1935, as meninas eram 

adestradas para ser donas-de-casa. No apogeu do sucesso de seu gibi, nos anos 70 a 90, ela já tinha 

um perfil mais libertário: combatia o machismo elaborando mil estratégias para botar seus pezinhos 

no Clube do Bolinha, cujo lema era 'Menina não entra'. Mas nada como a passagem do tempo para 

nivelar os interesses. A galera cresceu e volta bem diferente na revista Luluzinha teen e sua turma 

(96 págs., R$ 6,40), um lançamento da Ediouro por meio do selo Pixel, que chegará às bancas no 

dia 5 de junho”. (ISTOÉ, Comportamento, 03/06/2009) 

  

 No exemplo acima, a locução com função de especificador temporal “no dia 5 de junho” 

marca o tempo exato em que a revista Luluzinha teen e sua turma chegará às bancas. Estas locuções 

são muito utilizadas nos textos jornalísticos em que a marcação do tempo do evento situa o leitor no 

tempo de ocorrência dos fatos e, portanto, deve ser respeitada de forma precisa para não 

comprometer a veracidade das informações. Desta forma, encontramos 189 dados (54%) de um 

total de 349 locuções no corpus. 

 As locuções com função de introdutores de assunto também se mostraram produtivas na 

análise. De 349 dados, 125 (35,8%) apresentaram tal função no discurso.  

 

(59) “Algumas vezes, dar a virada é questão de saúde. Foi o caso do empresário paranaense Marcos 

Vilas Boas, 40 anos. Em 2003, ele abriu uma empresa em São Paulo para ampliar seus negócios – 

uma rede de oito hotéis. 'Trabalhava todos os dias, das 8h à 0h. Ao chegar em casa, não conseguia 

dormir e assistia à televisão durante a madrugada', lembra Vilas Boas, que visitava a mulher e a 

filha em Curitiba apenas uma vez por mês. O sono só vinha induzido por remédios. As crises de 

enxaqueca eram frequentes e, pelo menos uma vez por mês, as dores insuportáveis o levavam ao 

hospital. Até que a rotina massacrante atingiu o limite das forças físicas. 'Um dia, acordei e disse 

'chega!'', afirma o executivo, que, para completar, fumava um maço de cigarros por dia. 'Joguei o 

cigarro fora, procurei um médico e contratei um preparador físico'.” (ISTOÉ, Comportamento, 

16/12/2009) 

 

 As duas primeiras orações iniciam uma breve introdução acerca do assunto central do texto, 

que é uma mudança na vida do empresário paranaense Marcos Vilas Boas, 40 anos. Na oração 

seguinte, a locução “Em 2003” introduz um novo episódio, isto é, começa a relatar a rotina do 

empresário após abrir uma empresa em São Paulo para ampliar seus negócios. Começou a trabalhar 
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bastante, não tinha tempo para estar com a família, sofria de insônia e enxaqueca. Até que um dia 

decidiu mudar sua vida completamente, passando a cuidar mais da saúde. 

 As locuções adverbiais com outras funções discursivas foram menos produtivas. 

Encontramos 13 adverbiais (3,7%) com função mista; 10 (3,1%) que indicavam uma sequência 

temporal; 8 locuções (2,3%) acompanhadas de um elemento focalizador e somente 4 (1,1%) dados 

com função anafórica.  

 A fim de identificar se o papel da locução adverbial no discurso motivaria a ordenação da 

mesma na oração, cruzamos essa função com a posição que a locução poderia ocupar na cláusula, 

como podemos observar na tabela (7). 

 
 

Tabela (7): Função Discursiva da Locução X Posição da Locução 

 

 Segundo Paiva (2008), os circunstanciais temporais são mais sensíveis à função discursiva 

do que os locativos. Aqueles que apresentam função de assinalar uma segmentação tópica, os que 

demarcam pontos distintos de um continuum temporal, os que são focalizados ou estabelecem um 

contraste são categoricamente situados na margem esquerda. Já aqueles que possuem função mais 

interna à oração, introduzindo coordenadas temporais, admitem maior variabilidade posicional, mas 

têm ligeira predominância na margem direita. 

 A partir daí, a nossa hipótese é a de que as locuções com função discursiva de 

especificadoras temporais, ou seja, aquelas que apenas indicam o tempo, tendem a ocupar as 

posições margem direita ou pós-verbal não-final, uma vez que apresentam valor temporal apenas na 

oração em que se encontram. De acordo com Cezario; Machado e Soares (2009), as especificadoras 

temporais por “não ativarem a atenção do leitor, são colocadas preferencialmente na margem 

ME MD Pré-verbal  
não-inicial 

Pós-verbal  
não-final 

Total Função 
discursiva/Posição 

No. % No. % No. % No. % No. % 
Especificador 

temporal 
4 2 132 70 3 1,5 50 26,5 189 100 

Anafórica 1 25 1 25 1 25 1 25 4 100 

Introdução de 
assunto 

113 90,4 0 0 9 7,2 3 2,4 125 100 

Contraste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Focalização 2 25 3 37,5 1 12,5 2 25 8 100 

Sequência 
temporal 

9 90 1 10 0 0 0 0 10 100 

Mista 12 92 0 0 1 8 0 0 13 100 

Total 141 41 137 39 15 4 56 16 349 100 
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direita”. Já aquelas que, além de indicar tempo, também tem funções coesivas, como as anafóricas, 

as introdutoras de novo assunto, as contrastivas, as sequenciadoras temporais e as mistas, viriam em 

posições pré-verbais, principalmente na margem esquerda da cláusula. 

 Com relação às hipóteses acerca da função discursiva das locuções, verificamos que foram 

confirmadas. Os adverbiais que especificam coordenadas temporais, sinalizando somente o tempo 

em que o evento ocorre, ocuparam preferencialmente a margem direita da oração e, em seguida, a 

posição pós-verbal não-final. De 189 dados de locuções com essa função, 132 (70%) encontram-se 

na MD e 50 dados (26,5%) em posição pós-verbal não-final, como no exemplo abaixo: 

 

(60) “O Grupo Record criou o selo Nova Era, só para o segmento esotérico, em 1992. 'Percebemos 

que o assunto despertaria cada vez mais interesse. Acertamos', diz Sérgio Machado, presidente da 

empresa, que lança 60 títulos místicos por ano e faturou R$ 5 milhões em 2008, 10% a mais que no 

ano anterior”. (ISTOÉ, Comportamento, 29/04/2009)  

 

 No exemplo, as locuções destacadas “em 1992” e “em 2008”, que têm função de especificar 

o tempo do evento apenas na oração em que estão inseridas, privilegiam as posições margem direita 

e pós-verbal não-final, respectivamente, pelo fato de não manterem uma ligação com o discurso 

mencionado anteriormente.  

 Por outro lado, as locuções com função de introduzir um assunto, isto é, as que indicam uma 

quebra da continuidade temática, dando início a um novo episódio, tenderam à margem esquerda da 

oração, conforme a hipótese. Das 125 locuções com tal função, obtivemos 113 dados (90,4%) na 

ME; 9 (7,2%) na posição pré-verbal não-inicial; 3 (2,4%) na pós-verbal não-final e nenhum dado na 

MD da oração.  

 Na análise, consideramos como introdutoras de assunto aquelas locuções que estavam em 

orações que iniciavam um novo acontecimento ou uma mudança de assunto. Então, por tratar-se de 

uma análise em corpus jornalístico, percebemos uma tendência de essas locuções que introduziam 

um assunto ocuparem a posição inicial do período, como no exemplo a seguir: 

 

(61) “O banco de leite do Instituto Fernandes Figueira (IFF), no Rio de Janeiro, da Fundação 

Oswaldo Cruz, é o centro de referência no Brasil. No ano passado, recebeu a visita da primeira-

dama francesa, Carla Bruni. Os médicos da instituição são pioneiros no desenvolvimento de 

tecnologias nacionais, baratas e eficientes. Mas, apesar do tamanho da rede, os bancos ainda não 

suprem a necessidade do País. 'Atendemos a cerca de 65% da demanda', reconhece João Aprígio, 
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coordenador da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano”. (ISTOÉ, Comportamento, 

21/10/2009) 

  

 Percebe-se que a locução em destaque “no ano passado” tem o intuito de introduzir uma 

informação nova e digna da atenção do leitor, que é a visita da primeira-dama francesa Carla Bruni 

ao Instituto Fernandes Figueira (IFF), uma instituição reconhecida internacionalmente pelo seu 

desenvolvimento. Além disto, observamos uma mudança no tempo verbal da oração; as demais 

orações encontram-se no tempo verbal presente enquanto a oração iniciada pela locução está no 

pretérito perfeito.  

 Nota-se ainda que o texto se inicia caracterizando o IFF, porém há uma ruptura da 

continuidade das descrições no discurso pela locução introdutora de novo assunto “no ano passado” 

e só depois o texto continua a descrever o Instituto.  

 Em relação às locuções que indicam uma sequência temporal, confirmamos a hipótese de 

que tenderiam a ocupar a margem esquerda por sinalizarem uma sequência de eventos em pontos 

distintos no tempo. De 10 locuções encontradas com essa função, 9 (90%) estavam na margem 

esquerda da cláusula e 1 (10%) na margem direita. Segue um exemplo abaixo: 

 

(62) “No dia 23 de janeiro, o Vaticano lançou oficialmente seu canal na página de vídeos que é 

sucesso de audiência entre o público jovem. Na tela, um amistoso papa Bento XVI saudou os 

internautas. Parecia que, finalmente, Joseph Ratzinger, um dos pilares intelectuais do 

conservadorismo da Igreja Católica desde a segunda metade do século XX, havia se rendido aos 

ventos da modernidade. Mas, no dia seguinte, o pontífice alemão tomou uma atitude 

diametralmente oposta - ao menos simbolicamente. Numa das ações mais controversas de seu 

pontificado, iniciado em 2005, ele reintegrou à Igreja quatro bispos ultraconservadores 

excomungados há 20 anos pelo papa João Paulo II por se posicionarem contra as determinações do 

Concílio Vaticano II (1962-1965) e ordenarem religiosos sem a autorização da Santa Sé”. (ISTOÉ, 

Comportamento, 04/02/2009) 

 

 No exemplo, a locução “no dia 23 de janeiro” demarca o ponto no tempo em que o Vaticano 

lançou um canal de vídeos na internet e em que o Papa Bento XVI parecia ter se rendido à 

modernidade, interagindo com os internautas. Em contrapartida, a locução “no dia seguinte” 

introduz uma atitude do Papa Bento XVI contrária ao tempo moderno, que é a de reintegrar à Igreja 

quatro bispos ultraconservadores excomungados pelo Papa João Paulo II.  
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 Confirmamos a hipótese de que as locuções com mais de uma função no discurso, chamadas 

mistas, também tenderiam a ocupar a margem esquerda da oração (de 13 locuções com função 

mista, 12 (92%) encontram-se na ME e 1 (8%) na posição pré-verbal não-inicial) por reunirem 

funções que já apresentam tendência a ocupar a margem esquerda, como a de retomada anafórica e 

a de introdução de novo assunto, exemplificadas a seguir.  

 

(63) “A primeira história que chamou a atenção neste início de ano letivo foi a do vendedor Bruno 

César Ferreira, 21 anos. Ele entrou em coma alcoólico, na segunda-feira 9, após beber cachaça à 

força, além de ser agredido durante o trote aplicado por alunos do Centro Universitário Anhanguera, 

em Leme, interior de São Paulo. 'Acreditei que iriam me pintar e raspar minha cabeça', disse Bruno, 

que sonhava cursar veterinária. O jovem começou a se preocupar quando os veteranos disseram que 

todos deveriam rolar em fezes e animais em decomposição numa área a 200 metros da faculdade. A 

situação piorou na hora em que um aluno tentou arrancar uma corrente que Bruno usava. "Reagi 

dando uma cabeçada nele”, conta. 

(…) 

Nesse mesmo dia, Priscilla Rezende Muniz, 18 anos, caloura de análise de sistemas das Faculdades 

Integradas de Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, foi atacada e sofreu queimaduras pelo corpo”. 

(ISTOÉ, Comportamento, 18/02/2009) 

 

 A locução “nesse mesmo dia” faz uma referência anafórica ao tempo mencionado no 

parágrafo anterior  –  na segunda-feira 9 –  e introduz um novo acontecimento envolvendo uma 

outra pessoa – uma caloura foi atacada e queimada durante um trote na Faculdade. 

 O evento, introduzido pela locução “nesse mesmo dia”, no qual a caloura Priscilla Rezende 

Muniz, de análise de sistemas, foi atacada e queimada em um trote da Faculdade, ocorreu no 

mesmo dia em que o vendedor e universitário Bruno César Ferreira entrou em coma alcoólico e foi 

agredido por veteranos, também durante um trote, em uma Universidade. 

 Esperávamos que as locuções com função de retomada anafórica e aquelas que vinham 

acompanhadas de um elemento focalizador ocupassem a margem esquerda, pois os adverbiais que 

retomam uma referência já introduzida no discurso, “com um papel maior na organização textual ou 

que levam o leitor a prestar mais atenção na informação são as que ocorrem na posição margem 

esquerda”. Como encontramos poucos dados com essas funções, não devemos fazer generalizações. 

 Com a análise desses fatores, vimos a importância de observamos vários aspectos 

linguísticos para compreendermos um pouco melhor a natureza das construções formadas pela 

“preposição em + substantivo com valor calêndrico” e o seu uso em textos de domínio jornalístico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao postularmos que as construções adverbiais temporais no português escrito 

contemporâneo não ocupam diferentes posições na cláusula arbitrariamente, tivemos como 

principal objetivo, neste trabalho, discorrer acerca da ordenação dos adverbiais, buscando fatores 

estruturais, discursivos e pragmáticos que pudessem motivar o posicionamento dos mesmos na 

oração. 

 Assim, coletamos e analisamos as 349 locuções adverbiais encontradas em 137 textos 

jornalísticos da revista ISTOÉ, seção Comportamento, publicados a partir de janeiro de 2009 a 

dezembro do mesmo ano. Posteriormente, além de realizarmos uma análise quantitativa - através do 

cruzamento dos fatores no programa estatístico SPSS, submetemos os dados a uma análise 

qualitativa a fim de identificar o porquê de cada ocorrência. 

 Ao investigarmos a frequência de ocorrência da posição das locuções, verificamos que há 

uma tendência de os adverbiais ocuparem as margens da oração (esquerda e direita), porém não há 

preferência por uma determinada posição marginal em detrimento de outra. Em sua tese, Brasil 

(2005) também concluiu que “os advérbios e sintagmas preposicionais de tempo não chegam a 

apresentar uma ordem marcada nítida, caracterizando-se por acentuada variabilidade entre 

anteposição ou posposição ao núcleo verbal”. Acreditamos que, pelo fato de as locuções adverbiais 

temporais não modificarem o verbo, tenderiam a ocupar as posições mais afastadas sintaticamente. 

  No nosso trabalho, um outro fator estrutural que se mostrou produtivo foi o tamanho da 

locução adverbial. A nossa expectativa era de que as locuções grandes ocupassem as posições 

margem esquerda e margem direita para não interromperem a ligação entre o sujeito, o verbo e seu 

complemento. Os resultados corroboraram a hipótese, visto que em um total de 80 locuções 

grandes, 50% dos dados corresponderam à ME e 39% à MD, restando 9% na posição pós-verbal 

não-final e 3% na pré-verbal não-inicial. No entanto, encontramos locuções médias e pequenas 

privilegiando as margens, o que mostra que, independentemente do tamanho, as locuções 

predominam nas margens. Cabe destacar que obtivemos um número relativamente alto de locuções 

pequenas em posição pós-verbal não-final, visto que, pelo seu menor tamanho, não interromperiam 

a integração entre o verbo e seu argumento, conforme o esperado.  

 Observamos ainda um outro fator estrutural: verificamos se a posição do sujeito era um fator 

sintático relevante para a motivação da ordem das locuções na oração. A hipótese era a de que as 

locuções ocupassem a posição marginal à esquerda quando o sujeito estivesse em posição pós-

verbal VS (verbo-sujeito), pois, neste caso, além de o verbo não ser de ação, o sujeito não é tópico 

ou o agente no discurso. Embora tenhamos encontrado poucos dados com sujeito cuja posição era 
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VS, os resultados comprovaram a hipótese de que as locuções tendem à margem esquerda quando o 

sujeito está em posição VS (80% do total de 10 dados). Como, neste caso, o tópico da oração é a 

própria locução, há uma preferência, portanto, às posições iniciais da cláusula. Por outro lado, 

quando o sujeito estava em posição SV ou não era preenchido (V), os adverbiais tenderam às 

posições pós-verbais (margem direita ou pós-verbal não-final), uma vez que o sujeito é que estava 

em posição de tópico e não a locução. Mas também encontramos um número alto de dados em que 

as locuções estavam na margem esquerda quando a oração era SV. Para entendermos esse resultado, 

tivemos de verificar se o sujeito estava ou não em continuidade tópica e, assim, partimos para uma 

análise mais discursiva. 

 Quando o referente-sujeito estava em continuidade tópica, as locuções tenderam a ocupar a 

posição pós-verbal (ou seja, ou MD ou posição pós-verbal não-final), conforme o esperado, para 

não haver quebra da cadeia tópica, uma vez que, neste caso, o sujeito que era o tópico da oração. 

Porém, verificamos também um número alto de locuções na ME quando o sujeito estava na cadeia 

tópica, contrariando a nossa expectativa. Após uma análise qualitativa destes dados, percebemos 

que, havia a interação de outros fatores. Por exemplo, locuções pequenas poderiam ficar no início 

da oração, mesmo quando o sujeito era tópico, pois, por ser pequena, sua presença não quebrava a 

coesão referencial ou da atenção (nos termos de Chafe, 1976). Quando o sujeito não era tópico (no 

caso, quando não havia sido mencionado a até 2 orações anteriores), vimos que as locuções 

tenderam à ME, conforme nossa expectativa, pois, assim, não há quebra da coesão ou da atenção. 

Neste caso, a locução é o tópico.  

 Seguindo a proposta de Brasil (2005) e Paiva (2008), acreditamos ser necessário levar em 

consideração o papel desempenhado pelas locuções na organização discursiva para um estudo da 

ordem marcada e não marcada dos adverbiais temporais. Por isto, verificamos a função discursiva 

exercida pela locução e constatamos que as diferentes ordenações se dão devido ao papel das 

locuções na macro-estrutura.  

 Confirmamos a hipótese de que as locuções com função de especificadores temporais 

tenderam a ocupar a MD da oração, à medida que apenas situaram o tempo do evento, sem fazer 

referências às orações anteriores. Já as locuções que desempenharam funções mais específicas no 

discurso, como as que introduziram um novo assunto, fizeram contraste com outra referência e 

demarcaram pontos numa sequência temporal, ou apresentaram mais funções, privilegiaram a ME 

da cláusula, conforme o esperado.  

 Depreende-se das considerações, neste estudo, que a ordenação das construções adverbiais 

temporais nos textos jornalísticos do português contemporâneo está relacionada às propriedades 

sintáticas, semânticas e pragmáticas destes constituintes bem como da função que exercem na 
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organização discursiva.  
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ANEXO 

 

Revista ISTOÉ, de 14 de janeiro de 2009. N° Edição: 2044.  Atualizado em 11 de abril de 2012. 

Mar sem lei 

Condutores de barcos que desobedecem às normas e fiscalização precária põem em 
risco a vida de quem frequenta as praias brasileiras  
Gustavo de Almeida  

 

A morte trágica do empresário alemão Christian Martin Wölffer, atropelado por um barco no litoral 
de Paraty (RJ) no último dia de 2008, foi o primeiro sinal de alerta para o verão que se inicia. A 
falta de fiscalização e punição acaba por estimular as imprudências que matam ou mutilam, ano 
após ano, banhistas, turistas ou mesmo pessoas que trabalham nas praias brasileiras. Wölffer, que 
morava nos Estados Unidos, deixou seu vinhedo no condado de Hamptons, Estado de Nova York, 
para morrer no Brasil, vitimado pelo descaso: enquanto nadava em uma enseada, foi atingido por 
um barco de pequeno porte que, pela lei, não poderia estar navegando no local, a menos de 200 
metros da faixa de areia. O corpo flutuou por quase 100 metros, até a embarcação onde estavam a 
modelo e atriz Fernanda Lima e seu marido, o ator Rodrigo Hilbert. Apavorado, o casal se lançou ao 
mar – ela, num caiaque, e ele a nado – para tentar salvar o alemão, mas já era tarde demais. O 
acidente fora fatal. 
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Até o fechamento desta edição, o causador da tragédia ainda não tinha sido localizado. Segundo o 
delegado Alessandro Petralanda, da Polícia Civil carioca, o responsável responderá por homicídio 
culposo cuja pena é de apenas três anos de prisão. Isso se chegar a ser preso, porque a impunidade 
impera em acidentes marítimos. Com fiscalização inversamente proporcional ao número de 
embarcações (leia quadro) – cuja produção aumentou 10% no ano passado em relação ao anterior 
em todo o País –, a costa brasileira é um mar sem lei. É preciso replicar nas águas o rigor existente 
nas normas de trânsito em terra, pois condutores alcoolizados, sem preparo adequado para guiar 
barcos, embarcações velhas e equipamentos obsoletos são fatores que ameaçam vidas e até o setor 
turístico. Os números são alarmantes: estudo elaborado pela Marinha revela que, de 2001 a 2005, 
85% dos acidentes ocorreram em situações em que havia violação às normas de segurança da 
navegação. 

 
O regulamento que estabelece limites para o uso dos barcos na costa também delimita a velocidade 
dentro da área de banhistas e obriga o condutor de um barco, ao atracar em orla, a navegar em 
sentido perpendicular ao da areia e em uma velocidade lenta o suficiente para que as pessoas 
tenham tempo de se desviar. Wölffer, que morreu em Paraty, não teve este tempo. E, como ele, 
vários outros. A professora carioca Andréa Lisboa Salgado perdeu as duas pernas ao ser atropelada 
por uma lancha em outubro de 2003, enquanto passeava em um banana boat, bem perto da faixa de 
areia da praia de Itacuruçá, litoral do Rio. A mesma lancha que a mutilou matou o adolescente 
Gabriel Borges Soares. Apesar das graves proporções do acidente, passados mais de cinco anos, os 
culpados continuam impunes. A professora define sua situação com uma só expressão desoladora: 
“100% impunidade”. “Na parte criminal, eles foram condenados a três anos de serviços 
comunitários, mas não cumpriram”, diz, referindo-se ao cabo da Marinha Marcos Manoel Corrêa 
Cavalcante e ao condutor da lancha, Armelindo Corrêa de Miranda. Também se livrou o oficial 
acusado de ter organizado o passeio de barco que acabou causando o desastre, Eduardo Swiech. 
“Na área cível, processei a União e a Marinha pela falta de fiscalização e pela participação. Até hoje 
não houve nenhuma sentença”, diz Andréa, que nem sequer recebeu a mísera indenização de R$ 5 
mil, aprovada em primeira instância. 

 

 

 
Ela só conseguiu voltar a Itacuruçá quatro anos depois do acidente, e constatou: “Está tudo a mesma 
coisa, a fiscalização ainda é deficiente.” O chefe da Capitania dos Portos do Rio, capitão-de-mar-e-
guerra Wilson Lima Filho, afirma que há melhoras, sim. “Em 2001, tivemos 23 acidentes. Em 2008, 
tivemos apenas 12”, diz. Mas admite que o órgão, em 2008, só teve condições de inspecionar cerca 
de dez mil unidades das 94.221 embarcações inscritas oficialmente. O que acontece no Rio é um 
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retrato do que se repete Brasil afora. Infelizmente, muito pouco para evitar uma nova tragédia na 
estação mais festiva do ano. 

 

 

 

 

 

 


