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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre as locuções adverbiais de tempo e 
de aspecto em discursos políticos dos séculos XX e XXI. Tomando como base teórica a 
Linguística centrada no uso, pretendemos analisar o posicionamento do adverbial na cláusula, 
pois acreditamos que este não é aleatório, mas sim motivado por fatores de ordem estrutural e 
discursiva. A partir de uma amostra extraída do livro 100 Discursos históricos brasileiros, 
coletamos e analisamos quantitativamente e qualitativamente 221 dados. Utilizou-se como 
ferramenta para quantificar os dados o programa estatístico SPSS e, a partir disso, cruzamos o 
fator ordenação do adverbial na cláusula com os fatores estruturais (i) tipo do sujeito, (ii) 
tamanho da locução, (iii) tipo verbal; e com o fator discursivo função discursiva. Quanto às 
contribuições desta pesquisa, citamos o fato de que encontramos um percentual elevado de 
locuções grandes e que o fator função discursiva é de extrema importância no corpus em 
análise, pois como este gênero apresenta como tipo textual predominante a argumentação, as 
locuções se posicionam no discurso de acordo com a intenção comunicativa do locutor que, 
de uma maneira geral, visa a convencer, persuadir seus ouvintes. Com isso, encontramos um 
percentual considerável de locuções tendo funções diferenciadas, como marcar sequência 
temporal, introduzir um novo assunto, fazer referência anafórica, dentre outras. 
 
Palavras-chave: Fatores estruturais e discursivos. Linguística centrada no uso. Locução 
adverbial. Posição na cláusula. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this work is to present a study about adverbial phrases of time and aspect in 
political speeches from the XX and the XXI centuries. Based on the used based model theory, 
we intend to analyze the position of the adverbial phrase in the sentence, since we believe it is 
not random, but motivated by structural order and discursive factors. Using a sample extracted 
from the book “100 Discursos Históricos Brasileiros”, we collected and analyzed 
quantitatively and qualitatively 221 data. In order to quantify the data, the SPSS statistical 
program was used to cross the adverbial phrase position with the (i) subject type, (ii) phrase 
size, (iii) verb type; and the discursive factor the discursive function. In relation to the 
contributions of this research, we can say that we found a high percentage of long phrases. 
Furthermore, the discursive function factor is extremely important to the discursive genre 
analyzed. Since this kind of genre presents the argumentation as a predominant textual type, 
the phrases are located in the discourse according to the communicative intention of the 
speaker that, in general, pretends to convince, persuade the listener. Therefore, we found a 
considerable percentage of phrases with different functions, such as marking time sequence, 
introducing a new subject, making anaphoric reference, among others. 
 
 
Keywords: Adverbial phrase. Clause position. Structural and discursive factors. A usage 
based model 
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SINOPSE 
 
Estudo do posicionamento das locuções adverbiais de tempo e de aspecto em discursos 
políticos dos séculos XX e XXI, tendo como fundamentação teórica a Linguística centrada no 
uso. Análise de fatores de ordem estrutural e discursiva para explicar o posicionamento do 
adverbial na cláusula. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em um estudo sobre a ordenação das locuções adverbiais de 

tempo e de aspecto em discursos políticos dos séculos XX e XXI. Esta dissertação está 

vinculada ao projeto Ordenação de adverbiais temporais e aspectuais no português escrito: 

uma abordagem histórica, cuja mentora é a Professora Doutora Maria Maura Cezario. A 

pesquisa A ordenação de locuções adverbiais temporais e aspectuais em discursos políticos: 

uma abordagem centrada no uso é, portanto, uma parte do projeto de pesquisa da supracitada 

professora, visto que o grupo Discurso & Gramática desenvolve um estudo do 

comportamento dos adverbiais temporais e aspectuais em diferentes gêneros textuais e séculos 

do Português escrito.  

Observamos que as Gramáticas Tradicionais levam em consideração fatores de ordem 

estrutural e semântica, mas não há uma preocupação com fatores de ordem discursiva. Assim, 

buscamos, neste trabalho, analisar também um fator de ordem discursiva, pois acreditamos 

que este também motiva os diferentes posicionamentos do adverbial na cláusula. Dessa forma, 

a partir dos pressupostos da Linguística centrada no uso, acreditamos que há uma relação 

íntima entre as estruturas linguísticas aqui tratadas, a saber, as locuções adverbiais e os seus 

eventos de uso. 

Como corpus, utilizamos o livro 100 Discursos históricos brasileiros, organizado por 

Carlos Figueiredo. Neste livro há uma compilação de discursos que foram proferidos ou 

escritos desde o século XV até o princípio do século XXI. Devido ao fato de ser um livro que 

visa a mostrar discursos que marcaram a história de nosso país, não há apenas textos de 

políticos, mas, em nosso recorte, selecionamos 30 discursos políticos proferidos, ou seja, que 

foram devidamente lidos, num dado evento, e, além disso, a nossa análise se restringe aos 
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séculos XX e XXI. Cabe assinalar ainda que a escolha desse corpus justifica-se pelo fato de 

que estes documentos visam a convencer o ouvinte/eleitor e, por isso, teriam um forte caráter 

argumentativo. Segundo o dicionário Caldas Aulete, discurso é uma “exposição de ideias, de 

viva voz ou por escrito”. Desta forma, acreditamos que os envolvidos no processo 

comunicativo, a fim de atingir fins diversos, fazem uso das locuções adverbiais em diferentes 

posicionamentos na cláusula. 

A partir deste corpus, coletamos e analisamos qualitativa e quantitativamente as 

locuções adverbiais com valor de tempo e de aspecto. Como fator primeiro, temos, portanto, a 

posição do adverbial. Como exemplo de dados analisados no presente trabalho, temos: 

 

(1) “Ao fim de cinco anos, eu e os apóstolos que me seguiam tínhamos conseguido 

despertar a alma da Pátria, O Hino Nacional começou a ser cantado pelas 

multidões.”  (p. 290; l. 14) 

 

(2) “Brasileiros, neste momento, alto na História, orgulhamo-nos de pertencer a 

um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o 

ódio.”  (p. 449; l. 1)  

 

(3) “O professor Vicente Rao chegou também à conclusão da obrigatoriedade da 

declaração universal. Em estudo que a revista Política Internacional publicou, 

em março de 1958.”  (p. 374; l. 26) 

 

(4) “Viramos, no dia de hoje, uma página da história do Brasil.”  (p. 318; l. 1) 
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Como podemos verificar, as locuções adverbiais em destaque ocupam posições 

diferentes nas cláusulas. No exemplo (1), a locução Ao fim de cinco anos se encontra na 

margem esquerda, em início absoluto da sentença, enquanto no exemplo (2), a locução neste 

momento está posicionada entre o vocativo Brasileiros e a forma verbal orgulhamo-nos, ou 

seja, ocorre em posição pré-verbal não-inicial. Já no exemplo (3), a locução em março de 

1958 está em final absoluto de sentença. Por fim, em (4), a locução no dia de hoje se 

posiciona entre a forma verbal viramos e o argumento uma página da história do Brasil, ou 

seja, a locução se apresenta em uma posição pós-verbal não-final . 

Sendo assim, analisamos a frequência de cada posição assumida e, em seguida, através 

do programa estatístico SPSS, cruzamos este fator com outros de ordem estrutural, como (i) 

tamanho da locução, (ii) posição do sujeito, (iii) tipo verbal, bem como com fator de ordem 

discursiva, a saber, (iv) função discursiva. Abaixo, expomos os objetivos e hipóteses desta 

pesquisa para cada fator analisado: 

 

a) Ordenação do adverbial: o objetivo é caracterizar as posições assumidas pelas 

locuções adverbiais temporais e aspectuais, apresentando a frequência de 

ocorrência de cada posição e delimitando a ordem não marcada para este tipo de 

locução. Partimos da hipótese de que a ordem não marcada é a margem da 

cláusula, não havendo preferência por uma margem em detrimento da outra, 

como demonstrado em outras pesquisas com outros corpora (como em SOARES, 

2012); 

 

b) Posicionamento do sujeito: buscamos verificar se a posição do sujeito influencia 

a ordenação dos adverbiais. Como hipótese, acreditamos que, quando o sujeito é 

pós-verbal (VS), a locução tende a ocupar a margem esquerda da cláusula, pois, 
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neste caso, o sujeito não é tópico e o verbo não é de ação, contudo quando o 

sujeito se apresenta antes do verbo (SV) ou quando não é preenchido (V) há uma 

tendência de o adverbial se posicionar na margem direita da oração; 

  

c) Tamanho da locução: temos como fim observar a relação entre o tamanho das 

locuções e sua posição na oração. Acreditamos que as locuções grandes (cinco 

palavras ou mais) tenderiam a ocupar as margens da oração para não interromper 

o fluxo de informação e a integração dos argumentos com o verbo. Ademais, há a 

ideia de que as locuções que se posicionam entre o item verbal e seus argumentos 

são as pequenas (duas palavras) ou médias (três ou quatro palavras), pois estas, 

por serem menores, não afetam tanto a integração entre os elementos da cláusula. 

 

d) Função discursiva: Buscamos verificar a relação entre as funções discursivas 

(especificador temporal, anafórica, contrastiva, introdutora de novo assunto, 

focalizadora, marcador de sequência temporal e mista) e a posição ocupada pela 

locução na cláusula. Como hipótese para este fator, temos o fato de que as 

locuções com uma função mais restrita à cláusula, ou seja, aquelas que apenas 

fornecem as coordenadas temporais tendem a ocupar a margem direita. Já as 

locuções com uma função na macroestrutura textual, como as anafóricas, as 

contrastivas, as focalizadoras, as introdutoras de um novo assunto, as marcadoras 

de sequência temporal e as mistas, tendem a ocupar a margem esquerda da 

oração. (cf. BRASIL, 2005; PAIVA, 2008; CEZARIO, MACHADO & 

SOARES, 2009). 
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e)  Tipo verbal: visamos a verificar se o tipo verbal, ou seja, o fato de um verbo ser 

de ligação ou predicador influencia a ordenação do adverbial na cláusula. Com a 

análise deste fator, é possível perceber se há algum padrão de ordenação do 

adverbial dependendo do tipo verbal. Sendo assim, acreditamos que há diferença 

de colocação da locução adverbial quando o verbo é de ligação ou predicador. 

 

Podemos assinalar, portanto, que acreditamos que o posicionamento do adverbial na 

cláusula não é arbitrário, mas sim motivado por fatores de diferentes ordens. Sendo assim, 

visamos, com este trabalho, a estabelecer fatores de ordem estrutural e discursiva que 

motivam o falante/escritor envolvido no evento de uso a optar por certo posicionamento do 

adverbial na cláusula. Vale ressaltar que outros trabalhos demonstraram haver relação entre 

posição dos adverbiais e fatores de diferentes ordens, tais como Brasil (2005), Paiva (2008), 

Ilogti de Sá (2009) e Soares (2012). 

O presente estudo está dividido em capítulos, a saber: no capítulo 1, dissertamos sobre a 

Linguística centrada no uso e analisamos alguns pressupostos teóricos que norteiam a 

presente pesquisa. No capítulo 2, fazemos uma revisão da literatura, ou seja, discorremos 

sobre algumas gramáticas, dissertações, teses e artigos que tiveram como tema os advérbios e 

as locuções adverbiais. No capítulo 3, descrevemos a metodologia e a amostra adotadas no 

presente trabalho. O capítulo 4 é dedicado à análise quantitativa e qualitativa dos dados, bem 

como à exposição dos resultados. Por fim, tecemos as conclusões do trabalho e listamos as 

referências bibliográficas utilizadas no presente estudo. 

 



1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Nesta pesquisa, adotamos os pressupostos teóricos da Linguística Centrada no Uso. 

Como o próprio nome sugere, esta corrente acredita na existência de uma relação estreita e 

inerente entre a estrutura das línguas e o uso nos contextos reais de comunicação entre os 

falantes.  

Uma das questões fortemente trabalhada pela tradição linguística é se a Linguagem é 

predominantemente mental ou cultural. O Gerativismo acredita que há princípios inatos 

específicos para a linguagem. Sendo assim, o essencial da Linguagem é uma base biológica, 

mental. Já os teóricos da Linguística centrada no uso conferem aos aspectos culturais uma 

importância maior. Portanto, tanto a Linguística Gerativa quanto a Linguística centrada no 

uso reconhecem a existência destes dois fatores, a diferença está em seu núcleo central, pois a 

primeira tem como foco a mente e a segunda, a cultura. 

Estas correntes formais da Linguística apresentam pontos de vista distintos no que 

tange à sintaxe e à Gramática. A corrente Gerativa acredita em uma gramática autônoma de 

base biológica, ou seja, os princípios são inatos, já nascem com os falantes e a sintaxe é 

autônoma. Contrariamente, os Linguistas que se baseiam no uso não acreditam em uma 

gramática pronta. Segundo Langacker (1987), a gramática de uma língua constitui um 

conjunto de princípios dinâmicos que se associam a rotinas cognitivas que são moldadas, 

mantidas e modificadas pelo uso. Ademais, esta corrente concerne que a sintaxe está a serviço 

do discurso, ou seja, ela se molda aos diferentes contextos de comunicação. Segundo a 

corrente funcionalista norte-americana, há uma relação de simbiose entre o discurso e a 

gramática, visto que a gramática precisa dos padrões do discurso para se processar e a 
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gramática se alimenta do discurso, renovando-se sempre para se adaptar às novas situações 

comunicativas. 

Logo, a Linguística centrada no uso reconhece que as regras gramaticais existem, 

contudo acredita que são elas moldadas ao ambiente cultural e à situação de interação. Além 

disso, há processos cognitivos gerais (estes sim podem ser inatos) que contribuem para a 

estruturação da gramática, como a categorização e a analogia (cf. BYBEE, 2010). Essa nova 

versão do Funcionalismo congrega também os conhecimentos advindos das Gramáticas de 

construção (cf. GOLDBERG 1995). As locuções adverbiais, nosso objeto de estudo, podem 

aparecer em diferentes posicionamentos na cláusula. Segundo Bollinger (1977), “uma 

diferença na forma sintática sempre expressa uma diferença em termos de significado”. Desta 

forma, acreditamos que os diferentes posicionamentos possíveis para a locução adverbial na 

cláusula justificam-se por fatores estruturais e discursivos. Na análise do fator função 

discursiva, acreditamos que quando a locução tem função anafórica, focalizadora, contrastiva, 

introdutora de um novo assunto, marcadora de sequência temporal e mista, o adverbial tende a 

se posicionar na margem esquerda da cláusula, pois possuem uma função na macroestrutura 

textual; já quando as locuções são mais restritas à cláusula, como a função de demarcar 

coordenadas temporais, a locução tende a se posicionar na margem direita. A análise deste 

fator na nossa pesquisa mostra que as estruturas são adaptadas ao contexto. Desta forma, as 

regras não são absolutas, mas sim contextualmente dependentes, demonstrando a atuação de 

um organismo biológico em um ambiente cultural. 

 A nomenclatura Linguística Centrada no Uso surgiu na Literatura em Langacker 

(1987). Neste texto, o autor dizia que esta teoria abrangia as pesquisas que, apesar de 

possuírem metodologias e focos diferentes, eram modelos que se baseavam no uso linguístico.  
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Kemmer e Barlow (1999) sintetizaram as características de um modelo centrado no 

uso. Segundo estes autores, todos os modelos centrados no uso apresentam as seguintes 

características:  

 

1. Há uma relação íntima entre estruturas linguísticas e instâncias de uso, ou seja, 

é necessário analisar o falante produzindo e entendendo os enunciados; 

2. A frequência é vista ao mesmo tempo como resultado e força estruturadora do 

sistema. A alta frequência de uma unidade ou de um padrão linguístico 

relaciona-se a um entrincheiramento, ou seja, a uma “rotinização” cognitiva que 

afeta o processamento da unidade; 

3. Devemos analisar a competência e o desempenho, pois o desempenho em si 

mesmo é uma parte do sistema de competência do falante; 

4. A produção e a compreensão são significantes no processo de aquisição da 

linguagem; 

5. As representações linguísticas são emergentes, ou seja, são vistas como rotinas 

cognitivas, que constituem os padrões mentais recorrentes da ativação; 

6. Segundo esta ideia, a melhor análise é aquela que leva em conta a linguagem 

em uso, pois com ela podemos analisar a natureza e a organização específica 

dos sistemas linguísticos. Ademais, a observação de um corpus produzido por 

falantes e escritores também é relevante para esta abordagem; 

7. Há uma relação íntima entre uso, variação sincrônica e mudança diacrônica. O 

uso linguístico é o lugar da mudança linguística, pois aspectos cognitivos, 

articulatórios e sociais afetam os atos produtivos e perceptivos dos indivíduos; 
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8. Há conexão entre o sistema linguístico e o sistema cognitivo não linguístico, ou 

seja, as mudanças nas construções se ligam a um conjunto de mudanças nas 

interações pessoais e sociais;1 

9. Os aspectos da linguagem são abertos à influência do contexto linguístico e não 

linguístico. A linguagem não traz significado por si, mas, simplesmente, provê 

pistas para a construção de significados no contexto. 

 

A presente pesquisa compactua com todas as ideias acima apresentadas. Sendo assim, 

este trabalho, através dos pressupostos da Linguística centrada no uso, visa à realização de um 

estudo sobre a ordenação dos adverbiais temporais e aspectuais, entendendo a Linguagem 

como um fenômeno cognitivo e social. 

A seguir apresentamos alguns pressupostos, mais clássicos, desta linha de pesquisa 

que são indispensáveis para este trabalho. São eles: Iconicidade, Marcação, Categoria e 

Prototipia. 

 

1.1 Iconicidade 

 

A iconicidade é definida como a correlação natural entre forma e função, entre o 

código linguístico (expressão) e seu conteúdo, ou seja, segundo este princípio, a estrutura da 

língua reflete, de algum modo, a estrutura da experiência, as propriedades da mente humana.  

 
Este princípio teve algumas versões. Em sua face mais radical, postulava-se que a 

condição natural da língua é preservar uma forma para um sentido, e vice-versa. Porém, 

estudos de variação e mudança linguísticas mostram que essa hipótese é falha, uma vez que 

há duas ou mais formas alternativas de se falar a mesma coisa. Neste trabalho, adotamos o 
                                                 
1 A maior parte dos autores ao estudar a mudança linguística não consideram o item lexical ou gramatical, mas a 
construção. Esta é vista como o pareamento forma e função (cf. GOLDBERG 1995; CROFT 2001). 
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conceito de iconicidade em sua versão mais branda. Segundo esta face da teoria, este 

princípio se manifesta em três subprincípios. São eles: 

 

• Subprincípio da quantidade 

 

Segundo este subprincípio, quanto maior a quantidade de informação, maior a 

quantidade de forma, de tal modo que a estrutura de uma construção gramatical indica a 

estrutura do conceito que ela expressa, ou seja, a complexidade do pensamento tende a refletir 

na complexidade estrutural.  

Sendo assim, em nosso corpus, composto por discursos políticos, se a informação é 

nova ou imprevisível no discurso, ela tende a ser utilizada com uma maior quantidade de 

material fônico, ao passo que se a locução retoma uma informação ou se é previsível no 

discurso, ela tende a ser realizada com uma menor quantidade de massa fônica. Como 

exemplo deste subprincípio, podemos citar o seguinte trecho do discurso do político Barbosa 

Lima Sobrinho: 

  

(5) “A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948, no Palais Chaillot, em 

Paris. Não menos de 18 membros da Organização das Nações Unidas a 

subscreveram, nesse momento, sem qualquer ressalva”  (p. 364; l. 2; l. 4). 

 

Como podemos observar, na primeira vez que a locução aparece no discurso, ela é 

codificada por uma maior quantidade de material fônico, uma vez que a informação é nova. 

Neste exemplo, houve o uso de uma locução composta por seis palavras, a saber, a 10 de 

dezembro de 1948. Logo em seguida, a locução adverbial nesse momento é utilizada para 
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retomar esta data, mas, uma vez que a informação já era conhecida no discurso, a informação 

é codificada apenas por duas palavras, ou seja, por uma menor quantidade de material fônico. 

 

• Subprincípio da integração:  

 

Este subprincípio prevê que os conteúdos que estão mais próximos cognitivamente 

também estão mais integrados na codificação, ou seja, o que está mais próximo mentalmente 

se manifesta sintaticamente junto. 

Desta forma, acreditamos que as locuções adverbiais temporais, por possuírem um 

caráter dêitico, podem vir distantes do verbo, visto que possuem uma maior liberdade sintática 

em relação ao verbo, ao passo que os advérbios de modo, por terem uma relação sintática 

intrínseca com o verbo, tendem a se posicionar ao seu lado. 

Portanto, podemos assinalar que em nossa pesquisa as locuções podem ocupar 

diferentes posições, visto que pesquisamos adverbiais temporais e aspectuais, que segundo 

Givón (1990), possuem uma maior liberdade sintática em relação ao verbo. Como exemplo, 

podemos citar dois trechos extraídos do discurso de Roberto Campos, ministro do 

planejamento do governo Castello Branco :  

 

(6) “Quando cheguei ao Congresso, em 1983, eleito Senador por Mato Grosso, os 

temas candentes do momento eram a moratória e a recessão”  (p. 502; l . 2) 

 

(7)  “Os erros comportamentais vieram em safra abundante na década de 80, que, 

não por outra razão, foi chamada de ‘década perdida’.”  (p. 503; l. 26) 

 

 

 



 

 

24

No exemplo (6), a locução em 1983 está em uma posição pós-verbal não final. Em (7), 

observamos que a locução na década de 80 se posiciona em final absoluto de cláusula. 

Percebemos, dessa forma, que as locuções adverbiais de tempo e de aspecto possuem uma 

liberdade sintática em relação ao verbo. Podemos concluir que as locuções adverbiais de 

tempo e aspecto, por não possuírem uma proximidade cognitiva com o verbo, não se 

apresentam obrigatoriamente logo após o verbo na forma sintática. 

 

• Subprincípio da ordenação linear:  

 

Este subprincípio diz que a informação mais importante tende a ocupar o primeiro 

lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem dos elementos no enunciado revela a ordem de 

importância para o falante.  

Em nosso corpus discutimos este subprincípio, na medida em que introduzimos a 

noção de tópico. Como exemplo, podemos citar um trecho proferido por Mário Covas: 

 

(8) “O Deputado Federal Márcio Moreira Alves, no dia 2 do corrente, falando a 

respeito dos lamentáveis e tristes acontecimentos ocorridos na Universidade de 

Brasília, no seu legítimo direito de adversário do Governo, formulou, em 

termos textuais, a seguinte pergunta”  (p. 404; l. 25)  

 

Neste exemplo, há duas orações. A primeira oração é O Deputado Federal Márcio 

Moreira Alves, no dia 2 do corrente, formulou, em termos textuais, a seguinte pergunta e a 

segunda é falando a respeito dos lamentáveis e tristes acontecimentos ocorridos na 

Universidade de Brasília, no seu legítimo direito de adversário do Governo. Podemos 

observar que na segunda oração há uma forte descrição do evento e do deputado. Percebemos, 
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portanto, que neste contexto, o importante era vangloriar este deputado. Sendo assim, o seu 

nome se posiciona em início de sentença na primeira oração. Desta forma, podemos perceber 

que a ordem dos elementos na sentença reflete a ordem de importância para o falante. 

Concluímos, portanto, que estes subprincípios se relacionam intrinsecamente com o 

nosso objeto de estudo, pois o tamanho da locução se relaciona com o subprincípio da 

quantidade, o fato de trabalharmos com as locuções de tempo e aspecto se relacionam com o 

subprincípio da integração e a topicalização se relaciona com o subprincípio da ordenação 

linear.  

 

1.1.1 Tópico 

 

No que concerne ao conceito de tópico, este tema é amplamente estudado pelas 

diversas correntes linguísticas e é de suma importância para a presente pesquisa. Este conceito 

está relacionado ao princípio da iconicidade, pois há uma nítida relação entre a função que 

este item desempenha e sua forma na cláusula. Nesta dissertação, utilizamos Lambrecht 

(1994), pois nele há uma discussão sobre diversas concepções de tópico. 

Logo no início de seu texto, Lambrecht (1994) deixa claro que a noção de tópico 

adotada por ele não coincide com aquela que define tópico como “o elemento que aparece 

primeiro na sentença”. Como argumentos contra a teoria de tópico como primeiro 

constituinte, podemos citar o fato de haver línguas com verbo inicial que têm uma regra de 

topicalização que permite que o tópico ocorra depois do verbo. Além disso, há línguas em que 

o foco pode ocorrer como sujeito em início de sentença e que sujeitos não tópicos podem 

aparecer na posição canônica de argumento do verbo. 

A noção de tópico de Lambrecht difere também da visão de Givón e de outros 

linguistas que frequentemente usam o termo tópico para se referir a algum participante no 
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discurso e que não fazem uma distinção entre participantes que são tópicos e participantes que 

não o são. 

A definição de tópico adotada por Lambrecht é relacionada com a definição de sujeito 

da Gramática Tradicional. Para este autor, o tópico de uma sentença é o termo que a 

proposição expressa pela sentença fala sobre. Vale lembrar que tópicos não necessariamente 

são sujeitos gramaticais, assim como sujeitos gramaticais não são necessariamente tópicos. 

Lambrecht (1994) vê o tópico como um constituinte de propriedade predicadora. Um 

referente é interpretado como tópico da proposição se em um dado discurso a proposição é 

construída como sendo sobre o referente, isto é, como expressando informação que é 

relevante e que aumenta o conhecimento do destinatário sobre este referente.  

Vale assinalar ainda que, de vez em quando, não é possível determinar o tópico de 

uma sentença pela estrutura sintática sozinha. Sendo assim, é necessário levar em conta o 

contexto discursivo em que a sentença está inserida. Esse contexto constrói a relação 

pragmática, sendo esta, portanto, uma relação construída em um contexto discursivo 

específico. Desta forma, o tópico seria, portanto, uma relação de sentença pragmaticamente 

construída. 

É importante dizer também que a relação de tópico não se estabelece apenas em 

proposições assertivas, mas também pressupostas. A partir do fato de que tópicos devem estar 

na pressuposição, isto é, devem estar garantidos como elementos da pressuposição pragmática 

evocada por uma sentença, isso segue que os referentes das expressões tópicas são 

necessariamente pressupostos para existir. Sentenças cujos referentes tópicos têm um grau 

insuficiente de realidade pragmática para o interlocutor são, portanto, difíceis ou impossíveis 

de serem interpretadas. A função relevante da topicalização não é marcar um estado ativo de 

um referente, mas marcar um referente de um SN como um tipo particular de tópico na 
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proposição na qual é um argumento e, como um corolário, marcar a proposição como sendo 

sobre o referente desse tópico.  

Por fim, vale dizer que o sujeito tende a ser interpretado como tópico. Como o sujeito 

é o argumento mais recorrente na sentença – muitos predicadores têm pelo menos um sujeito, 

mas não necessariamente um complemento objeto – é necessariamente também o argumento 

que será mais facilmente identificado com o papel pragmático de tópico. Lambrecht (1994) 

acredita que isso se deve à correlação universal frequentemente postulada entre sujeito e 

tópico. Outra razão pontuada na literatura é a correspondência tripla entre sujeito, tópico e o 

papel semântico de agente. Lambrecht (1994) assinala ainda que a preponderância da sentença 

de tipo tópico-comentário e a forte correlação entre sujeito e tópico são padrões universais nas 

línguas naturais. 

Portanto, podemos dizer que a estrutura tópico-comentário se relaciona com a 

pragmática, com o discurso, enquanto a relação sujeito-predicado é gramatical, presa e, 

conforme já acima assinalado, tópicos não necessariamente são sujeitos gramaticais, assim 

como sujeitos gramaticais não são necessariamente tópicos. 

Este pressuposto é importante para a presente pesquisa, pois o autor do discurso visa a 

destacar um determinado vocábulo na cláusula, ou seja, de acordo com sua intenção 

comunicativa, o falante topicaliza um determinado item. Retomamos, neste momento, o 

princípio da ordenação linear de Givón (1990), que faz referência ao fato de que a informação 

mais importante tende a ocupar o primeiro lugar da cadeia sintática, de modo que a ordem dos 

elementos no enunciado revela a ordem de importância para o falante.  

 

1.2 Marcação 
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O princípio da marcação foi um conceito herdado da Linguística Estrutural e 

desenvolvido pela Escola de Praga. Este princípio se baseia em três critérios principais para a 

distinção entre categorias marcadas e não-marcadas, utilizando um caráter binário. Esses 

critérios são: 

 

a) Complexidade estrutural: A estrutura marcada tende a ser mais complexa do que 

a estrutura não-marcada correspondente; 

b) Distribuição de frequência: A estrutura marcada tende a ser menos frequente do 

que a estrutura não-marcada correspondente; 

c) Complexidade cognitiva: A estrutura marcada tente a ser cognitivamente mais 

complexa do que a estrutura não-marcada, ou seja, exige um maior esforço 

mental, uma maior demanda de atenção e demora mais para ser processada. 

 

Givón (1995) acrescenta a ideia de que este princípio é um fenômeno social, ou seja, é 

dependente do contexto, uma vez que pode ser marcada em um determinado contexto e não 

marcada em outro. Segundo este autor, este princípio deve ser explicado com base em fatores 

comunicativos, socioculturais, cognitivos ou biológicos.  

 Furtado da Cunha (2003), através da análise das negativas no Português, assinala que 

a marcação não é binária, mas sim gradual, ou seja, se distribui em um contínuo que vai de 

um item menos marcado a um item mais marcado em um determinado contexto. Devido ao 

caráter fluido e criativo da língua, é necessário adotar parâmetros de gradualidade na análise 

da marcação, em vez de considerar as categorias em termos discretos e binários. 

Outro trabalho importante sobre este assunto é o de Hume (2008), pois esta autora 

diverge da abordagem tradicional e traz de volta a visão de Trubetzkoy (1939). Segundo esta 

autora a concepção tradicional de marcação possui grandes problemas, pois um grande 
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número de diagnósticos é comumente utilizado na literatura para apontar o som não marcado. 

São eles: a) o som não marcado é o alvo do processo fonológico, como por exemplo, a 

redução, o apagamento e a neutralização; b) o som não marcado é o mais largamente 

distribuído; c) é o som foneticamente mais variável; d) é o som mais fácil de produzir; e) é o 

som mais frequente. Vale assinalar ainda que inicialmente o conceito de marcação foi 

aplicado ao âmbito da Fonologia, apenas mais tarde é que foi se expandindo para os outros 

campos da gramática. Sendo assim, a autora retoma o trabalho de Trubetzkoy (1939), no qual 

este autor dizia que o valor de um elemento é dependente do sistema em questão. Sendo mais 

específica, Hume (2008) propõe que um entendimento mais claro do conceito de marcação 

será possível se colocarmos uma maior ênfase no exame dos padrões no nível do usuário da 

língua.  

Hume (2008) propõe, portanto, que existe uma propriedade que propicia uma 

definição mais clara e que estabelece o conceito de marcação como científico. Esta 

propriedade é a expectativa, um processo cognitivo do usuário da língua, ou seja, todos os 

falantes/ouvintes têm expectativas (conscientes ou inconscientes) sobre os padrões da língua 

que eles produzem e percebem, sendo a expectativa associada com a não marcação. A 

expectativa do indivíduo sobre um padrão da linguagem é influenciada pelo seu conhecimento 

de linguagem. Um conhecimento individual de linguagem também exerce impacto sobre 

fatores relacionados à produção, percepção, fatores sociais e fatores cognitivos.  

Neste presente modelo, a frequência alta se correlaciona com a alta expectativa e o 

mais frequente é considerado o item não marcado. Nesta pesquisa, utilizamos o conceito de 

marcação proposto por Hume (2008) e entendemos o item não marcado como o item mais 

frequente. 

Esta dissertação tem como um de seus objetivos identificar a posição não marcada da 

locução adverbial. Sendo assim, procuramos estabelecer as posições mais frequentes e 
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identificar os possíveis fatores que motivam as posições menos frequentes, ou seja, mais 

marcadas. 

 

1.3 Categoria e Prototipia 

 

Os itens de nossa língua se agrupam em categorias. Segundo a ideia da categorização 

clássica, as categorias são entidades bem delimitadas, isto é, seus membros devem possuir 

características necessárias e suficientes. 

Na década de 70, Eleanor Rosch, adepta da Psicologia Cognitiva, instaura a teoria dos 

protótipos. Segundo essa teoria, não há necessidade de um conjunto único de atributos 

definidores de uma categoria que estejam em conformidade com a ideia de necessidade e 

suficiência. Esta autora instaura, portanto, a ideia de protótipo. O protótipo é definido como o 

membro mais representativo ou o melhor exemplar de uma categoria, sendo o protótipo o 

referente cognitivo da categoria. Desta forma, a categoria é entendida como radial, ou seja, 

sempre há um membro central, o protótipo, que é aquele que compartilha mais atributos e há 

os membros mais marginais, que são aqueles que possuem menos atributos e que, portanto, 

são menos prototípicos. 

A partir deste trabalho pioneiro, muitos outros foram realizados tendo como fim 

discutir a questão da categoria e aprofundar a noção de protótipo. Rosch (1976) entendia 

protótipo como um referente cognitivo, ou seja, estava em um nível mental, mais abstrato. Já 

Bybee (2010) estabelece a noção de protótipo com base na frequência de uso desses 

elementos, pois esta autora entende que, em uma análise diacrônica, esta noção de protótipo é 

mais vantajosa do que aquela em que estabelecemos o protótipo como um referente cognitivo. 

Neste trabalho, compactuamos com a noção de protótipo como o item mais frequente, ou seja, 
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estabelecemos o posicionamento prototípico da locução, tendo como base a posição mais 

frequente de ocorrência do adverbial na cláusula. 

Outro trabalho que enriqueceu a noção de protótipo foi o de Ungerer e Schimid 

(2006). Estes autores assinalam que os protótipos de uma categoria cognitiva não são fixos, 

mas podem se modificar quando um contexto particular é introduzido. Mais especificamente, 

a estrutura interna de uma categoria como um todo parece depender do contexto e, de modo 

geral, do nosso conhecimento social e cultural, o qual se pensa ser organizado em modelos 

cognitivos e culturais. Sendo assim, o protótipo de uma categoria não é fixo, mas sim 

moldado de acordo com o contexto.  

Em nossa pesquisa, entendemos o posicionamento das locuções adverbiais como mais 

ou menos prototípicos, ou seja, algumas possuem um comportamento mais prototípico, sendo 

o elemento central da categoria, enquanto outras compartilham menos características e, por 

isso, são menos prototípicas. Buscamos, desta forma, estabelecer a posição prototípica das 

locuções adverbiais. Essa fundamentação teórica é de suma importância para a presente 

pesquisa, pois os adverbiais, de uma forma geral, possuem comportamento sintático e 

semântico diversos. Sendo assim, torna-se difícil delimitá-los, segundo a teoria de categoria 

tradicional, ou seja, através de propriedades necessárias e suficientes.  

Ademais, a noção de contexto discursivo aliada à ideia de protótipo é fundamental, 

pois a Linguística centrada no uso acredita em uma ligação entre fatores cognitivos e 

culturais. Desta forma, o melhor exemplar de uma categoria depende do contexto. Nesta 

pesquisa, por exemplo, o gênero estudado, ou seja, o contexto de produção texto 

argumentativo, influenciaria na delimitação de um exemplar prototípico. Outro gênero, por 

exemplo, pode ter uma locução adverbial prototípica diferente da aqui apresentada. 

 

 

 



2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção, procuramos delimitar trabalhos significativos para a presente pesquisa, 

tendo como tema os adverbiais, enfocando os objetos deste trabalho, a saber, as locuções 

adverbiais de tempo e de aspecto e o posicionamento das mesmas na cláusula. 

Expomos trabalhos de cunho normativo, a saber, as gramáticas de Rocha Lima (2003), 

Cunha & Cintra (2001) e Bechara (2006), gramáticas de cunho descritivo, sendo elas: 

Azeredo (2008), Castilho (2010), Moura Neves (2000) e, por fim, apresentamos trabalhos 

realizados na área da Linguística centrada no uso, como Bomfim (1988), Martelotta (1994), 

Brasil (2005), Paiva (2008), Ilogti de Sá (2009) e Soares (2012). 

Rocha Lima (2003), em seu capítulo sobre esta classe, a define como palavra 

modificadora de verbo. Ademais, assinala que há alguns advérbios, chamados de intensidade, 

que podem prender-se não só a verbos, mas também a adjetivos e advérbios. Em seguida, o 

autor realiza uma divisão segundo a semântica dos advérbios, dividindo-os nas seguintes 

classes: a) de dúvida, como talvez e acaso; b) de intensidade, como muito e demais; c) de 

lugar, como aqui e cá; d) de modo, como por exemplo, asperamente; e) de tempo, como 

ainda e agora. 

No que tange às locuções adverbiais, este autor é muito superficial em sua colocação. 

Apenas define estes adverbiais como duas ou mais palavras, que funcionam como um 

advérbio, constituem uma locução adverbial. Como exemplo, Rocha Lima cita as expressões 

às pressas, às vezes, dentre outras. 

Rocha Lima dedica ainda um capítulo para falar sobre o emprego do advérbio. Neste 

capítulo, o autor identifica quatorze empregos diferentes do item adverbial. Nesta seção, 

delimitamos apenas cinco desses empregos, pois são os que mais se adequam a presente 
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pesquisa. O primeiro uso do item adverbial se refere à função de modificar o verbo, 

exprimindo as circunstâncias que cercam ou precisam uma ação. Como exemplos, o autor 

cita: 

 

a) “Habita juntamente os vales e as montanhas...” (Machado de Assis) 

 

O segundo emprego se refere à utilização de partículas de intensidade (muito, pouco, 

bastante, mais, menos, assaz, quão, tão etc.) que podem ocorrer para exprimir flexão de grau 

de adjetivos e advérbios. Como exemplo, Rocha Lima cita:  

 

b) “Tão forte contra os homens, tão sem força 

Contra coisa tão fraca.” ( Gonçalves Dias) 

 

O terceiro uso se refere aos adjetivos que, ainda que flexionados, podem ser 

empregados como advérbios: 

 

c) “A vida e a morte combatiam surdas 

No silêncio e nas trevas do sepulcro.” ( Fagundes Varela) 

 

A quarta observação ao emprego do advérbio diz respeito ao fato de o adverbial de 

tempo já ser empregado com mais de um sentido: 

 

d) Venha já. 

Já o conhecia. 

Eles já estão no Rio. 
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Já não vou a S. Paulo. 

 

Por fim, o quinto uso aqui delimitado se refere ao fato de que certos advérbios 

correspondem a expressões adverbiais, como: 

 

e) Nunca – em tempo nenhum; 

Sempre – em todos os tempos, em todos os momentos; 

Hoje – neste dia; 

Agora – nesta hora; 

Aqui – neste lugar; 

Adrede – para esse fim; de propósito, etc. 

 

Como observamos acima, Rocha Lima apenas conceitua o advérbio, os separa pelo 

critério semântico e, em seguida, descreve os seus empregos na sentença. O nosso foco na 

presente pesquisa, a saber, o posicionamento dos adverbiais na sentença, não é tratado por 

este autor. 

Cunha & Cintra (2001) definem o advérbio como um modificador de verbo, 

fundamentalmente, mas assinala que a essa função básica, geral, certos advérbios acrescentam 

outras que lhe são privativas. Desta forma, os chamados advérbios de intensidade e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo ou de outro advérbio, 

como podemos observar em: 

 

a) “Antes de partir, teve com o padre uma derradeira conversa, muito edificante e 

vasta.” (Guimarães Rosa) 
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b) “Mas passei a noite mal! Bem mal!” 

 

Além disso, Cunha & Cintra especificam outro tipo de advérbio, aqueles que aparecem 

modificando toda a oração. Como exemplo, o autor cita: 

 

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

 

Quanto à semântica, Cunha & Cintra dizem que os advérbios recebem a denominação 

de circunstância ou de outra ideia acessória que expressam. Segundo a Nomenclatura 

Gramatical Brasileira há sete classes de advérbio, a saber, a) afirmação (sim, certamente); b) 

dúvida (provavelmente, talvez); c) intensidade (demais, muito); d) lugar (cá, longe); e) modo 

(depressa, devagar); f) negação (não); e g) tempo (agora, ainda). Os autores assinalam ainda 

que a Nomenclatura Gramatical Portuguesa acrescenta a essa lista três outras classes, São 

elas: a) ordem (primeiramente, depois), b) exclusão (apenas, senão); e c) designação (eis). 

Quanto às locuções, Cunha & Cintra as definem como o conjunto de duas ou mais 

palavras que funcionam como um advérbio. De regra, as locuções adverbiais formam-se da 

associação de uma preposição com um substantivo, com um adjetivo ou com um advérbio, 

porém há formações mais complexas, como: 

 

a) “Respondi-lhe que aquilo devia ser alguma ideia de minha mulher, que de vez em 

quando tem uma.” (R. Braga, CCE, 97) 

 

Cunha & Cintra discutem ainda a semântica das locuções adverbiais. De acordo com 

os autores, à semelhança dos advérbios, as locuções adverbiais podem ser: a) de afirmação 

(com certeza, sem dúvida); b) de intensidade (de muito, de pouco); c) de lugar (de longe, por 
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perto); d) de modo (às claras, em silêncio); e) de negação (de forma alguma, de modo 

nenhum); f) de tempo (à noite, em breve). 

Uma contribuição importante destes gramáticos se deve ao fato de abordarem a 

colocação dos adverbiais na cláusula. Segundo eles, os advérbios que modificam um adjetivo, 

um particípio isolado ou outro advérbio colocam-se antes destes itens, como podemos 

observar abaixo: 

 

a) “– Por que me escondeu um segredo tão grande?” (Ribeiro Couto, C, 195.) 

b) “Muito apressado, num visível nervosismo, veio de casa até ali.” (M. da Fonseca, 

SV, 193.) 

c) “– O teu pai está muito mal” (Castro Soromenho, TM, 206) 

 

Quanto aos advérbios que modificam o verbo, os autores assinalam que há três 

paradigmas: a) os de modo colocam-se normalmente depois do verbo, como em “Ela ouvia-o 

atentamente.” (Almada Negreiros, NG, 61); b) os de tempo e de lugar podem colocar-se antes 

ou depois do verbo como em “De manhã, acordei cedo” (Machado de Assis, OC, II, 537); c) o 

de negação sempre antecede o verbo, como em “Então não se cava a terra?... não se lavra?... 

não se aduba?... não se semeia?...” (A. Ribeiro,CRG, 66). 

Por fim, Cunha & Cintra falam ainda sobre o adjunto adverbial utilizado para 

expressar realce. Segundo os gramáticos, o adverbial antecede o verbo, como expresso no 

exemplo “No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata do lixo para o caminhão, 

e recebeu uma bicada voraz no dedo.” (C. Drummond de Andrade, CB, 30). 

Como podemos observar, esta gramática avança dentro da linha das Gramáticas 

Normativas, prescritivas na medida em que contempla questões como o posicionamento dos 

adverbiais na cláusula. 
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Bechara (2006) define advérbio como a expressão modificadora que por si só denota 

uma circunstância (de lugar, de modo, de intensidade, condição etc.) e desempenha na oração 

a função de adjunto adverbial. Como podemos perceber, este gramático leva em consideração 

também a sintaxe ao definir este item.  

Quanto à constituição morfológica do advérbio, o autor afirma que este item é 

constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e que se refere geralmente ao 

verbo, a um adjetivo e a um advérbio (como intensificador), ou a uma declaração inteira. 

Abaixo, expomos alguns exemplos desta gramática: 

 

a) José escreve bem (advérbio em referência ao verbo). 

b) José é muito bom escritor (advérbio em referência ao adjetivo bom). 

c) José escreve muito bem (advérbio em referência ao advérbio bem). 

d) Felizmente José chegou (advérbio em referência a toda a declaração: José 

chegou) 

 

Bechara assinala ainda que, fundamentalmente, os advérbios encarregam-se de 

assinalar a posição temporal (os de tempo) ou espacial (os de lugar), ou ainda o modo pelo 

qual se visualiza o “estado de coisas” designado na oração. Ademais, Bechara também 

sinaliza que certos advérbios funcionam como predicativo, à maneira dos adjetivos, como 

podemos observar em “A vida é assim.” 

No que tange à locução adverbial, o gramático a define como um grupo geralmente 

constituído de preposição + substantivo (claro ou subtendido) que tem o valor e o emprego de 

advérbio. A preposição, funcionando como transpositor, prepara o substantivo para exercer 

uma função que primariamente não lhe é própria. Uma contribuição desta gramática é o fato 
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de Bechara assinalar que frequentemente a preposição não aparece nas locuções de tempo e 

de modo, como exemplificado em: “Esta semana (por nesta semana), teremos prova.” 

Por fim, é válido falar sobre um item deste capítulo intitulado “Circunstâncias 

adverbiais”. Nesta seção, o gramático assinala que constituindo o advérbio uma classe de 

palavra muito heterogênea, sua classificação torna-se difícil de ser uniforme e coerente. 

De uma forma geral, o papel do advérbio na cláusula não se prende só ao verbo, mas 

se amplia em toda a extensão do predicado. Este fato permite a este item certa flexibilidade de 

posicionamento, haja vista que há advérbios de papel sintático-semântico mais internamente 

ligados ao núcleo verbal e há outros mais externamente ligados a este núcleo. Cabe dizer que 

o objeto de estudo deste presente trabalho, as locuções adverbiais de tempo e aspecto, são 

itens mais externamente ligados ao núcleo verbal, fato este que justifica as diferentes posições 

que esta classe pode assumir na cláusula. 

Ademais, a classificação dos advérbios ora é pautada por critérios lexicais, ora por 

critérios funcionais. No primeiro caso, estão incluídos os advérbios denotadores de tempo 

(agora, antes, tarde etc.), de lugar (aqui, fora etc.), de quantidade (tanto, muito, bastante 

etc.). Já pelo segundo critério, temos os demonstrativos (aqui, então, agora, aí etc.), os 

relativos (onde, como, quando etc.) e interrogativos (quando, onde, como). 

No âmbito das Gramáticas de cunho mais descritivo, podemos citar a Gramática 

Houaiss, de José Carlos Azeredo, a Nova Gramática do Português, de Ataliba de Castilho e a 

Gramática do Português culto do Brasil, organizada por Maria Helena de Moura Neves. 

Azeredo (2008) define o advérbio como um grupo de classe invariável, sendo esta 

categoria a mais heterogênea das classes de palavras. Como características desta classe, o 

autor cita além da invariabilidade formal, a função modificadora e a mobilidade posicional em 

relação ao termo que ele modifica. 
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Quanto aos advérbios de tempo, Azeredo assinala que a função deste tipo de advérbio 

é exprimir basicamente posições temporais relativas a um ponto convencional na linha do 

tempo. No que tange à semântica, os advérbios de tempo se dividem em três subgrupos. São 

eles: advérbios que exprimem ocasião, duração ou frequência. 

Quanto aos que exprimem ocasião, temos: 

 

a) Ontem, hoje, amanhã: Este subgrupo refere-se a uma ocasião (dia) reconhecível 

pelos interlocutores no momento em que acontece a enunciação. Trata-se, 

portanto, de um caso típico de dêixis. 

b) Agora, antes, depois, então: Este 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 

texto (função anafórica). 

c) Cedo, tarde: Este subgrupo expressa uma polaridade temporal qualitativa sem 

qualquer implicação dêitica ou anafórica. 

 

No que se refere à expressão de frequência, tem-se: 

 

d) Sempre, nunca: Este subgrupo expressa a polaridade – positiva ou negativa – da 

frequência do fato independente de qualquer eixo referencial, isto é, não tem 

qualquer implicação dêitica ou anafórica. 

 

Quanto à duração, temos: 
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e) Já, ainda, mais: Este subgrupo não se refere a épocas. É, na verdade, a 

representação do processo em sua duração (aspecto). 

 

Além do critério semântico, Azeredo discorre sobre as propriedades sintáticas dos 

sintagmas adverbiais. Do ponto de vista sintático, um advérbio ou um sintagma adverbial 

pode desempenhar cinco subfunções na estrutura que integram. São elas: 

 

a) Adjunto oracional: constituinte do período adjacente a uma oração, como em 

“Evidentemente, contra esses fatos não há argumentos”; 

b) Adjunto verbal: Constituinte do SV, adjacente ao verbo, como em “Chegam 

hoje”; 

c) Adjunto secundário: constituinte do sintagma adjetival ou sintagma adverbial, 

adjacente ao adjetivo ou a outro advérbio, intensificando-os, modalizando-os ou 

delimitando ao alcance de sua referência, como em “muito largo”; 

d) Adjunto focalizador: pode vir adjacente a qualquer sintagma e tem a função de 

particularizar uma informação em nome de um propósito argumentativo ou 

enfático do enunciador, como em “Eles trouxeram apenas os agasalhos”; 

e) Adjunto conjuntivo: Adjacente ao sintagma verbal, este adjunto estabelece algum 

tipo de relação lógica com a parte anterior, precedente do enunciado, como 

exemplo Azeredo cita as conjunções portanto, apesar disso, na verdade, dentre 

outras. 

 

Outra Gramática descritiva de suma importância é a Nova Gramática do Português 

Brasileiro (2010) de Ataliba de Castilho. Neste estudo, Castilho inicia discutindo que, 

segundo a Gramática Tradicional do português, advérbio é uma palavra invariável que 
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funciona fundamentalmente como modificador de verbo (CUNHA & CINTRA, 1985:529), 

onde se entende por modificação o mesmo que predicação. Porém, Castilho assinala que 

análises críticas desse modo de ver têm apontado para o acerto em identificar na 

modificação/predicação um traço característico do advérbio, mas, ao mesmo tempo, há a 

dificuldade de explicar por esse processo a totalidade dos tipos arrolados. Assim, podemos 

perceber que há advérbios que possuem a função de predicar, mas há outros que 

desempenham o papel de verificar ou de situar numa perspectiva temporal ou locativa ou 

ainda funcionam como conectivos textuais. 

A partir desta observação, Castilho e outros pesquisadores do Projeto Gramática do 

Português Falado optam por reconhecer os advérbios como uma classe não homogênea, mas 

“como um conjunto de expressões que funcionam de maneira sensivelmente semelhante” 

(ILARI et al., 1991:78). Castilho assinala ainda que, segundo Ilari et al., se deve identificar 

duas “dimensões para a classificação das expressões tradicionalmente reconhecidas como 

advérbios: a primeira é a dimensão dos segmentos sintáticos a que o advérbio se aplica [...] e a 

segunda dimensão é a das ‘funções’ que os chamados advérbios desempenham” (ILARI et al., 

1991:80). Sendo assim, o grupo de pesquisadores concluiu que há uma impossibilidade de 

reunir todos os advérbios sob a função única de modificação/predicação, sendo necessário 

postular duas outras funções, a de verificação e a dêixis. 

Nesta gramática, Castilho diz que os advérbios devem ser descritos a partir de três 

campos, a saber, o sintático, o semântico e o discursivo e, a partir desta ideia, o gramático 

inicia uma descrição minuciosa do comportamento dos advérbios nestes três paradigmas 

gramaticais. 

Segundo o ponto de vista sintático, devemos observar que há advérbios que tomam por 

escopo um constituinte da sentença (advérbios de constituintes) e há outros que tomam por 

escopo toda a sentença, ou seja, todo o conteúdo da proposição (advérbio de sentença). 
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Ademais, Ataliba de Castilho mostra ainda que os advérbios podem atuar como quase 

argumentos da sentença, como em “ou a mulher se dedica inteiramente à carreira... [...] 

exclusivamente à carreira...ou [...]” (D2 sp 360), como adjuntos, como em “A glândula 

mamária [...] infelizmente é sede de muitos tumores malignos. (EF SSA 49)” ou ainda como 

marcadores gramaticais de argumentos e adjuntos como podemos observar em “ela está 

assumindo tarefas... assim... precocemente... não é?” (D2 SP 360). No que se refere ainda à 

sintaxe, Castilho mostra que, quanto à estrutura argumental do advérbio, podemos ter 

advérbios intransitivos, transitivos ou dêiticos com estruturas de redobramento sintático. 

Ademais, esta gramática leva em consideração a distribuição destes itens, ou seja, a posição 

que eles ocupam relativamente aos outros elementos de um enunciado. Podemos resumir este 

esquema da seguinte forma: os advérbios que se referem a um sintagma possuem dois 

posicionamentos possíveis na cláusula, a saber, podem dispor-se antes ou depois do núcleo, já 

os advérbios que se referem à sentença possuem quatro posicionamentos possíveis, são eles 

P1 (antes da sentença); P2 (depois da sentença); P3 (entre o sujeito e o verbo da sentença); P4 

(entre o verbo e o argumento que vem imediatamente após o verbo).  

No que tange à semântica, Castilho diz que nem todos os advérbios têm o papel de 

modificar. Sendo assim, devem-se estabelecer três processos semânticos para delimitar esta 

classe, são eles: os sistemas de predicação, verificação e dêixis.  

No grupo dos advérbios predicadores estão os advérbios qualificadores, os 

aspectualizadores, os modalizadores, os graduadores, dentre outros. No grupo dos 

verificadores, há os advérbios de focalização, os de negação, os de exclusão e inclusão, os 

aproximadores e os delimitadores. Por fim, o autor discorre sobre os circunstancias de lugar e 

de tempo, classe esta que é o nosso foco no presente estudo. 
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Quanto aos dêiticos de tempo, Castilho os subdivide em dêiticos que expressam o 

tempo presente, como agora e hoje, dos dêiticos que expressam passado, como ontem e 

antigamente e dos que expressam futuro, como amanhã e futuramente. 

Ainda quanto aos dêiticos de tempo é válido citar a Gramática do Português culto do 

Brasil, organizada por Maria Helena de Moura Neves. No capítulo sobre advérbios, no que 

tange à semântica dos circunstanciais de tempo, Moura Neves assinala que advérbios como 

anualmente, diariamente, sempre e frequentemente não indicam tempo, mas sim aspecto ou 

quantificação e desta forma estão excluídos desta análise. Feitas essas restrições, a autora 

sinaliza que os circunstanciais de tempo revelam-se muito parecidos com os circunstanciais 

de lugar, uma vez que a aplicação do esquema constituído por uma relação (neste caso, 

cronológica) e por dois termos que a preenchem se mostra produtiva. 

Além da natureza relacional, os circunstanciais de tempo possuem também o aspecto 

fórico, ou seja, propiciam uma busca ou recuperação de informações, por se referir a outros 

pontos do enunciado e do texto, ou à situação de enunciação. Moura Neves diz ainda que o 

advérbio pode ser fórico ou não-fórico. Sendo fórico, ele pode ter sua referência fora do texto, 

e, nesse caso, temos uma exófora ou sua referência, sua identificação pode estar dentro do 

texto e, nesse caso, temos a endófora. Havendo endófora, as unidades relevantes podem 

localizar-se na porção anterior ou posterior do mesmo texto, ou seja, podemos ter um 

processo anafórico ou catafórico. A partir desta ideia, a linguista estabelece um inventário dos 

circunstanciais fóricos, são eles: lá, aí, aqui, fora, agora, ontem, atualmente, hoje, depois, 

então, dentre outros. 

Moura Neves ainda subdivide os advérbios fóricos de lugar e de tempo segundo suas 

funções sintático-semânticas. Segundo a autora, eles podem ter função argumental, ou seja, 

preencherem uma valência do verbo, como em “o nosso tempo eu acho melhor que agora” 

(DID SSA 231), podem exercer uma função de circunstancial, ou seja, o advérbio localiza no 
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tempo ou no espaço o evento descrito no resto da sentença, como podemos observar em “você 

viu agora Recife passou quase uma semana sem água” (D2 REC 05) ou ainda pode ter uma 

função modificadora, ou seja, caracterizar o referente do nome como localizador num espaço-

tempo que afeta o referente, como em “uma pesquisa agora da ONU determinou” (D2 REC 

05). 

Por fim, Moura Neves conclui que os advérbios de lugar e de tempo são 

circunstanciais e não modificadores, pois eles não modificam realmente o que vem expresso 

no verbo. No caso dos advérbios circunstanciais, vimos ainda que a relação estabelecida é 

sempre fórica. 

Retornando ao estudo de Castilho, é válido ainda falar sobre o comportamento do 

advérbio no texto, terceiro critério adotado pelo gramático. Segundo o autor, há uma relação 

entre o advérbio e o gênero discursivo. Ademais, Castilho assinala que os advérbios podem 

assumir funções diversas no texto, como a de reforçar a intenção de manter a interação. Por 

fim, Castilho discorre ainda sobre os conectivos sentenciais e textuais que derivam de 

advérbios pelo processo de gramaticalização. Como podemos perceber, a Nova Gramática do 

Português Brasileiro apresenta um estudo minucioso e bem produtivo desta classe de 

palavras. 

Após a revisão de gramáticas de cunho tradicional e a apresentação das que possuem 

um viés descritivo, é válido comentar alguns trabalhos com a temática de advérbios realizados 

no âmbito da Linguística Centrada Uso. A seguir, há uma revisão do livro de Bomfim (1988) 

e da dissertação de Martellota (1993). Após, apresentamos um resumo dos trabalhos de Brasil 

(2005), Paiva (2008), Ilogti (2009) e Soares (2011) e, por fim, há a exposição do texto 

Adverbial Grammaticalization, de Ramat (2011). 

Bomfim (1988) faz uma análise dos advérbios a partir do confronto entre uma visão 

tradicional do advérbio e os termos que usualmente são classificados como tais. A partir desta 
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observação, a autora constata que não existe uma concordância entre a conceituação de 

advérbio e o comportamento linguístico dos componentes desta classe. 

A autora faz um tratamento dos diferentes tipos semânticos dos advérbios. Contudo, 

nesta dissertação, deteremo-nos em analisar mais atentamente a classe dos advérbios de tempo 

por ser esse o nosso objeto de estudo. 

Bomfim (1988) inicia sua análise dos advérbios temporais assinalando que é 

necessário dividir esta classe em cinco grupos devido a uma afinidade semântica. Sendo 

assim, Bomfim agrupa os advérbios do seguinte modo: 1) cedo/ tarde; 2) ontem/ hoje/ 

amanhã; 3) antes/ depois; 4) antigamente/ atualmente/ futuramente; 5) nunca/ sempre/ às 

vezes. A seguir, apresentamos algumas características destas cinco classes. 

 

1) cedo/ tarde: são passíveis de intensificação; coocorrem com outros indicadores 

de tempo; ligam-se ao processo verbal ou a um elemento dêitico; 

2) ontem/ hoje/ amanhã: não são passíveis de intensificação; coocorrem com 

outros indicadores de tempo; são dêiticos, assim como os pronomes;  

3) antes/ depois: são passíveis de intensificação; coocorrem com outros 

indicadores de tempo; podem juntar-se à preposição “de” para formar locução 

prepositiva; 

4) antigamente/ atualmente/ futuramente: não são passíveis de intensificação; 

podem coocorrer com cedo/tarde, quando esses incidem sobre os verbos; 

relacionam-se a toda a frase; 

5) nunca/ sempre/ às vezes: não são passíveis de intensificação; não coocorrem 

com outros indicadores de tempo; podem relacionar-se com toda a frase ou são 

modificadores de verbo. 
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Como conclusões deste estudo, Bomfim assinala que: 

 

a) A maioria dos advérbios tem caráter subjetivo e se ligam com o sujeito da 

enunciação; 

b) Deve-se eliminar a classe dos advérbios de dúvida, afirmação e de negação, bem 

como os dêiticos de tempo e de lugar aqui, cá, lá, hoje, ontem e amanhã, que são, 

na verdade, pronomes, e os advérbios de intensidade, que devem ser incluídos na 

classe dos denotativos, como intensificadores. 

c) Há a necessidade de revisão dos elementos do léxico ora listados como 

advérbios, ora como palavras de classificação à parte, os quais estão presos à 

função textual e atuam na ordenação do texto e de suas partes. 

 

Martellota (1993) realiza um estudo sobre os circunstanciais temporais e os operadores 

argumentativos. Segundo ele, estes elementos possuem a mesma natureza, porém se 

encontram em pontos diferentes de um processo de gramaticalização espaço > (tempo) > 

texto, ou seja, os circunstanciais temporais podem sofrer gramaticalização e, desta forma, 

funcionar como um operador argumentativo, perdendo valor semântico e assumindo funções 

pragmático-discursivas mais específicas.  

Sendo assim, através da análise de entrevistas do Projeto NURC e CENSO, feitas com 

crianças e adultos, e através de textos do Português Arcaico (século XII até 1536) e Português 

Moderno (1536 até os dias de hoje), Martellota visa à demonstração de que a tendência de 

ordenação dos circunstanciais temporais propriamente ditos não é a mesma dos operadores 

argumentativos, uma vez que a colocação desses circunstanciais é motivada pela sua função 

dentro do discurso. 
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Na presente dissertação, discutimos e nos detemos apenas na exposição da análise e 

dos resultados encontrados com os circunstanciais temporais, uma vez que é este o nosso 

objeto de estudo. 

Segundo Martellota (1993):  

 

Circunstanciadores temporais são termos que expressam uma ideia ou 
uma circunstância de tempo e que tendem a modificar todo o 
enunciado, o que lhes confere uma maior mobilidade na sentença. 
Enquadram-se, neste tipo de circunstanciadores, elementos não-
oracionais, como, por exemplo, hoje, agora, sempre, nunca, durante a 
semana, uma vez por mês, ao mesmo tempo, e elementos oracionais, 
como, por exemplo, quando ele chegou, sempre que alguém queira 
etc. 
 

Tendo em mente que os circunstanciadores temporais, no que diz respeito à sua 

colocação na cláusula não podem ser compreendidos isolados de sua função discursiva, o 

autor se detém em observar seu comportamento dentro da estrutura discursiva em que 

aparecem. Como fatores utilizados em sua tese, Martellota (1993) analisou: 

 

a) A posição do item na sentença, ou seja, verificar se o advérbio se posiciona antes 

ou depois do verbo. Sendo antes do verbo, se ele vem antes do verbo e do sujeito, 

antes do sujeito e do verbo ou entre o sujeito e o verbo. Se for depois do verbo, se 

ele vem após o sujeito e o verbo, se ele vem entre o verbo e seu complemento ou 

predicativo ou se ele vem após o sujeito, o verbo e seu complemento ou 

predicativo; 

b) Os tipos de circuntanciadores temporais, ou seja, levou em consideração a sua 

semântica, analisando se esses itens indicavam tempo determinado, tempo 

indeterminado, se eram iterativos, se indicavam simultaneidade ou se eram 

delimitativos; 
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c) Tipos de discurso, ou seja, torna-se necessário avaliar se o texto é narrativo ou 

não-narrativo, bem como perceber se o texto é figura ou fundo, pois há uma 

relação intrínseca entre este fator, o tipo de circunstanciador e a ordem; 

d) Traços semântico-gramaticais, ou seja, avaliou traços como perfectividade, 

especificidade, cinese e pontualidade, pois estes traços caracterizam os discursos 

de figura e de fundo. 

 

A partir da análise quantitativa e qualitativa dos dados, Martellota chegou aos 

seguintes resultados (cf. tabelas em MARTELLOTA 1993): 

 

• Quanto aos circunstanciadores de tempo determinado, ou seja, aqueles que dão 

uma indicação mais precisa do tempo em que ocorre o evento, a tendência é se 

posicionarem sempre antes do verbo. Em discursos de figura narrativa, 78% dos 

advérbios ocuparam uma posição pré-verbal, já nos discursos de fundo narrativo, 

59,4% se posicionaram antes do verbo. Quanto aos discursos não narrativos, 

constata-se que em sequências de figura, 79,4% ocuparam posições pré-verbais e 

já quanto sequências não narrativas, o percentual é de 55,4%. Portanto, podemos 

perceber uma preponderância deste tempo nos discursos de figura. 

• Quanto aos circunstanciadores de tempo indeterminado, que são aqueles itens que 

dão a ideia de que os eventos perduram no tempo de forma indeterminada, 

Martelotta observou que há poucas ocorrências desse tipo de circunstanciador em 

discursos de figura, apenas 23 casos de um total de 166 dados. Quanto ao 

posicionamento, em discursos de figura narrativa, em 50% dos dados os advérbios 

estão em posição pré-verbal; em relação aos discursos de fundo narrativo, 85,4% 

se posicionam antes do verbo. No que tange a não narração, em discursos de 
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figura, 57% dos dados apresentam o advérbio em posição pré-verbal, e em 

discursos de fundo, o percentual é 78,9%. 

• No que se refere aos circunstanciadores de simultaneidade, que são os 

responsáveis por indicar concomitância entre eventos e situações, foram 

encontrados apenas 11 dados e todos eles em discursos de fundo, sendo 6 em 

sequências narrativas e cinco em sequências não-narrativas. Em todos os dados 

encontrados, o advérbio se posicionava antes do verbo. 

• Quanto aos delimitativos, ou seja, os que delimitam os eventos e as situações, 

indicando o início e/ou fim de sua permanência no tempo, percebemos que o 

advérbio apenas prepondera em posições pré-verbais em discursos de figura-

narrativa. Nas outras sequências discursivas, há uma tendência às posições pós-

verbais. Em discursos de fundo-narrativo, em 65,6% dos dados, o advérbio se 

posicionava depois do verbo, nos discursos de figura não-narrativa, o percentual 

era 61,6% em posições pós-verbais e nas sequências de fundo não-narrativo, esta 

tendência também se verificou em 55,4% dos dados. 

• No que concerne aos advérbios iterativos, itens estes que indicam a frequência 

com que os eventos não-específicos ocorrem ao longo do tempo, o autor verificou 

uma forte tendência às posições pré-verbais, uma vez que, em discursos de figura 

narrativa, 100% dos dados apresentavam o advérbio antes do verbo, já em 

discursos de fundo narrativo, o percentual do advérbio em posição pré-verbal é de 

78%. Quanto aos discursos não-narrativos, 93% dos dados em sequência de figura 

apresentavam o advérbio preposto ao verbo e em sequências de fundo, este 

percentual foi de 81,5%. 

 



 

 

50

A partir da análise dos resultados, Martellota (1993) constatou que os 

circunstanciadores tendem a ocorrer em posições pré-verbais quando trazem informações 

temporais análogas aos traços semântico-gramaticais do discurso em que ocorrem, pois esta 

relação semântica motiva o posicionamento do circunstanciador em contextos de ênfase ou 

topicalização. 

O trabalho de Martellota (1993) foi de fundamental importância para a presente 

pesquisa, pois parte do pressuposto que o advérbio pode assumir diferentes posicionamentos 

na cláusula, devido a fatores semânticos-gramaticais do discurso em que ocorre. Desta forma, 

percebemos uma relação intrínseca entre a sintaxe e o discurso. Ademais, o autor trabalha a 

questão da ordenação que é o nosso foco nesta presente dissertação. Procuramos, ao longo 

deste trabalho, estabelecer a posição não marcada das locuções adverbiais de tempo e de 

aspecto, tendo como base fatores de ordem estrutural e discursiva. 

Outro trabalho relevante é o de Brasil (2005). Neste estudo, a autora realizou uma 

análise da variação na ordem dos circunstanciais locativos e temporais na modalidade escrita 

do Português Europeu (PE) e Brasileiro (PB). Como corpus, Brasil utilizou diferentes gêneros 

textuais, como anúncios, entrevistas, notícias/reportagens, matérias assinadas/artigos de 

opinião extraídos de revistas e jornais de grande circulação no Brasil e em Portugal.  

Como objetivo principal deste trabalho, temos a identificação dos padrões de variação 

dos constituintes adverbiais (advérbios e locuções adverbiais), sua ordem não marcada em 

textos escritos das duas variedades e o estabelecimento dos fatores sintáticos, semânticos e 

discursivos que favorecem a instanciação de uma ordem mais marcada. Esta autora acredita 

que fatores de ordem gramatical como a realização do sujeito e fatores de ordem semântico-

discursiva como o escopo do circunstancial, a participação na organização tópica do discurso, 

a extensão do circunstancial e o gênero textual influenciam a variação das ordenações. 
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Em sua análise, Brasil estabelece 16 posicionamentos possíveis de ordenação, mas, em 

seguida, a nível metodológico, amalgama estes posicionamentos em 4 ordenações, a saber, 

margem esquerda, margem direita, posição medial 1 (entre o sujeito e o verbo) e posição 

medial 2 (entre o verbo e o complemento). Através de uma análise quantitativa, a autora 

constata que os circunstanciais locativos e temporais possuem tendências de posicionamento 

diferentes, ou seja, apresentam posições não marcadas distintas. 

Quanto à ordem não marcada dos locativos, Brasil constata que os sintagmas 

preposicionados tendem a se posicionar na margem direita tanto no PB quanto no PE. Nas 

outras ordenações, houve percentuais baixos tanto para a ME quanto para as posições mediais. 

No que tange à ordenação dos advérbios, percebeu-se que não houve preferência por uma 

margem em detrimento da outra e, além disso, há um maior índice de colocação desses 

circunstanciais nas posições intermediárias. 

Já quanto aos circunstanciais temporais, a posição não marcada de posicionamento do 

circunstancial é a margem esquerda, uma vez que a tendência de ordenação tanto para os 

sintagmas preposicionais quanto para os advérbios foi nesta posição em início absoluto de 

cláusula. 

Sendo assim, percebemos que a posição não marcada dos locativos é diferente da 

posição não marcada dos temporais, uma vez que os locativos tendem a se posicionar na 

margem direita, enquanto os temporais tendem a ocupar a margem esquerda da oração. A 

partir dos resultados encontrados, Brasil constrói escalas para demonstrar o comportamento 

dos advérbios e sintagmas preposicionais locativos e temporais no PB e no PE, como 

podemos ver abaixo: 
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Ordenação dos circunstanciais locativos 

 

- MARCADO ---------------------------------------------------------- + MARCADO 

Advérbios         posposição / anteposição       P. medial 2                   Posição medial 1 

SPrep                posposição / anteposição            P. medial 2                   Posição medial 1 

 

 

Ordenação dos circunstanciais temporais 

 

- MARCADO ------------------------------------------------------------------- + MARCADO 

Advérbios PB - margem esquerda     posição medial 1    posição medial 2    margem direita 

Advérbios PE - margem esquerda     posição medial 2    posição medial 1    margem direita 

SPreps               margem esquerda                     margem direita                 posição medial 

 

Tomando como ponto de partida o critério de frequência na noção de marcação, 

podemos observar que os circunstanciadores locativos e temporais apresentam, na variedade 

escrita do PB e do PE, ordens não marcadas distintas, já que a posição não marcada dos 

circunstanciais locativos é a margem direita e a dos circunstanciais temporais é a margem 

esquerda. 

O artigo “Ordem não marcada de Circunstanciais locativos e temporais”, de Paiva 

(2008) também é de suma importância para a presente pesquisa. Neste artigo, a autora retoma 

a discussão sobre o conceito de marcação a partir da análise da ordenação dos circunstanciais 

locativos e temporais na modalidade oral do português brasileiro. Tendo como base diferentes 

padrões de ordenação e a as diferentes funções discursivas que o adverbial pode assumir na 

cláusula, Paiva demonstra que o estatuto marcado ou não marcado de ordenação é diferente 
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nas categorias dêiticas consideradas nesta pesquisa, a saber, tempo e espaço. Enquanto os 

locativos se posicionam quase que categoricamente na margem direita da cláusula (41,16%), 

os temporais, que admitem uma maior variabilidade de ordenação, aterrissam 

preferencialmente na margem esquerda da oração (46,67%). 

Segundo Van Dijk (1982), Givón (1983) e Chafe (1984), os circunstanciais locativos e 

temporais não se limitam a fornecer as coordenadas temporais e espaciais dos estados de 

coisas descritos. Além disso, eles podem desempenhar diferentes funções na organização do 

discurso e constituem instrumentos imprescindíveis no gerenciamento da interação. Dessa 

forma, Paiva (2008), considerando a relação entre o circunstancial e a macro-estrutura textual, 

identificou sete funções discursivas possíveis para os itens adverbiais, são elas: 

 

a) Retomada anafórica – o circunstancial retoma uma referência locativa ou 

temporal já introduzida no discurso anterior; 

b) Especificação de predicação – o circunstancial especifica coordenadas dêiticas; 

c) Segmentação tópica – o circunstancial funciona como um instrumento de 

segmentação discursiva, assinalando a introdução de um subtópico no discurso; 

d) Mudança de plano discursivo – o circunstancial introduz uma mudança de 

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

e) Demarcação de pontos num continuum – o circunstancial demarca pontos 

distintos numa sequência temporal ou locativa; 

f) Focalização – o circunstancial se apresenta acompanhado de um elemento de 

focalização que lhe imprime um valor de destaque; 

g) Contraste – o circunstancial estabelece um contraste locativo ou temporal com 

alguma outra referência dêitica anteriormente mencionada. 
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A partir do cruzamento do fator ordenação com o fator função discursiva, Paiva 

constata que os circunstanciais temporais que introduzem mudança de plano discursivo 

assinalam segmentação tópica, demarcam pontos distintos de um continuum, são focalizados 

ou estabelecem contraste se posicionam preferencialmente na margem esquerda da cláusula. 

Já os circunstanciais que possuem uma função mais interna à oração, introduzindo 

coordenadas temporais, admitem maior variabilidade posicional, com ligeira predominância 

para a margem direita. Quanto aos locativos, percebemos que a sua anteposição está 

circunscrita a contextos bastante particulares como em situações de contraste locativo, de 

focalização e de retomada anafórica. A comparação entre o comportamento dos locativos e 

dos temporais nos permite concluir que os circunstanciais temporais são mais sensíveis à 

função discursiva do que os locativos.  

Outros dois trabalhos importantes para a presente pesquisa são os de Ilogti (2009) e 

Soares (2012), trabalhos do mesmo projeto da Profa Cezario. Ambas as autoras realizaram um 

estudo sobre a ordenação das locuções adverbiais de tempo e de aspecto em um corpus escrito 

formado por textos jornalísticos do Português Contemporâneo. Tendo como fim identificar a 

ordem mais frequente de ordenação das locuções adverbiais na cláusula, as autoras buscaram 

estabelecer fatores de ordem estrutural, discursiva e pragmática que motivam estes diferentes 

posicionamentos do adverbial. 

Ilogti (2009), a partir de um corpus formado por notícias, artigos e editoriais 

(diferentes gêneros textuais) da revista Época e dos jornais O Globo e A Folha de São Paulo, 

procurou identificar os fatores que motivam as diferentes ordenações. Quanto aos fatores 

analisados, podemos citar: a) a ordem da locução em relação ao verbo; b) o papel semântico 

da locução na oração; c) o caráter das locuções em diferentes gêneros textuais; d) a 

transitividade da oração; e) o tamanho da locução; f) o papel discursivo da locução. Quanto ao 

fator ordenação do item adverbial na cláusula, Ilogti constatou que 69% das locuções se 
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posicionaram nas margens da cláusula, ou seja, das 8 posições estudadas, a grande maioria 

das locuções se concentraram em apenas duas posições. A autora, porém, não conseguiu 

estabelecer a posição não marcada para os adverbiais de tempo e de aspecto, uma vez que a 

diferença entre as margens não foi significativa.  

No que se refere ao fator papel semântico, verificou-se que todos os tipos semânticos 

ocorrem mais nas margens das orações e que há uma maior tendência ao posicionamento na 

margem direita. A exceção vale para as locuções com um valor simultâneo, que ligam duas 

ações concomitantes e que, portanto, ocorrem mais na margem esquerda da cláusula.  

No que tange ao fator gênero textual, verificou-se que as notícias e os editoriais têm 

tendências opostas de ordenação das locuções. Naquelas, a locução ocupou preferencialmente 

a margem direita da oração, conforme o previsto, pois na notícia o foco não é o tempo e sim o 

fato narrado. Nos editoriais, a tendência foi o posicionamento na margem esquerda da 

cláusula, uma vez que o tempo é uma informação colocada em foco. Quanto aos artigos, Ilogti 

não encontrou diferenças significativas em relação ao posicionamento das locuções.  

Quanto ao fator tamanho da locução e sua relação com a ordenação, as hipóteses da 

autora foram confirmadas, uma vez que as locuções com um peso fonológico maior tenderam 

a ocupar as margens da oração, enquanto as posições mediais foram ocupadas principalmente 

por locuções pequenas. 

A análise do fator transitividade da oração também confirmou a hipótese de que, 

quando a oração possui uma alta transitividade, a locução tende a ocupar as margens da 

cláusula, pois quando há um alto grau de integração entre os constituintes, há pouca 

probabilidade de aparecer um item inserido entre eles. 

Por fim, Ilogti (2009), com base em Paiva (2008), verificou ainda a relação entre o 

papel discursivo dos adverbiais e a sua ordenação na cláusula. Este fator se mostrou bastante 

produtivo, uma vez que, conforme o esperado, as locuções com uma função anafórica, as 
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introdutoras de um novo assunto e as que marcavam uma sequência temporal ocuparam as 

posições pré-verbais, principalmente a margem esquerda da cláusula, por terem uma relação 

direta com o discurso antecedente. Já as locuções que apenas indicavam o tempo do evento, 

ocorreram na margem direita da cláusula.  

Soares (2012) analisou as locuções adverbiais temporais e aspectuais 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. Como corpus, a autora utilizou textos jornalísticos 

da seção de comportamento da revista Isto é, não fazendo, porém, a distinção entre os 

diferentes gêneros presentes neste veículo de comunicação. Quanto aos fatores analisados, 

podemos citar: a) posição do adverbial; b) tipo de sujeito; c) tamanho da locução; d) 

continuidade tópica do sujeito; e) função discursiva da locução. 

Seus objetivos são semelhantes aos de Ilogti, mas Soares trabalhou somente com 

locuções introduzidas pela preposição em (e contrações) junto com substantivos calêndricos 

(na semana, no dia, por exemplo). Ela trabalhou com outra distribuição de posições e quanto 

à frequência de ocorrência de cada posição estudada, Soares constatou que grande parte das 

construções adverbiais temporais apresenta-se às margens das orações, não sendo possível 

estabelecer qual é a margem predominante, pois a diferença apresentada é muito pequena. 

Quanto ao fator tamanho da locução, a autora observou que as locuções grandes 

ocorrem frequentemente nas posições marginais, porém constatou que as locuções médias e 

pequenas também privilegiaram as posições marginais.  

Por fim, quanto ao papel discursivo das locuções iniciadas pela preposição em, Soares 

(2012) chega às mesmas conclusões de Paiva e Ilogti: locuções que apenas localizam o evento 

no tempo tendem a ocorrer na margem direita, enquanto as que têm algum papel textual 
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maior, como um papel anafórico ou de mudança de assunto, tendem a ocorrer na margem 

esquerda. 

Assim como as supracitadas autoras, também procuramos estabelecer a ordem não 

marcada de posicionamento deste tipo de adverbial e, para isso, nos baseamos em fatores de 

ordem estrutural e discursiva. Quanto aos fatores analisados, temos: (i) a ordem da locução, 

(ii) o tipo de sujeito, (iii) o tamanho da locução, (iv) a função discursiva e (vi) o tipo verbal. 

Utilizamos um corpus composto por discursos políticos proferidos ao longo dos séculos XX e 

XXI. Sendo assim, procuramos estabelecer a ordem não marcada das locuções de tempo e de 

aspecto nos dados analisados. 

Por fim, é válido assinalar o artigo de Ramat (2011). Neste trabalho, o autor discute a 

definição da categoria advérbio e realiza um estudo sobre a gramaticalização desses itens. Na 

presente dissertação nos limitamos à discussão desta categoria gramatical, haja vista não ser a 

gramaticalização o foco da presente pesquisa. 

O autor inicia o seu estudo dizendo que apesar de a classe dos advérbios não estar 

presente em todas as línguas, pode ser dada a categoria linguística advérbio uma definição 

universalmente válida que se aplica a todas as línguas que possuem essa classe. 

A Literatura sobre advérbios estabelece diferentes acepções para esta categoria tendo 

como base diferentes critérios. A partir de um ponto de vista funcional, por exemplo, a 

categoria advérbio apresenta uma vasta gama de valores que vão de modo a tempo, espaço, 

grau e modificam outras categorias. Segundo critérios morfológicos, advérbio é uma classe 

gramatical de lexemas invariáveis e no que tange a critérios sintáticos, essa categoria é 

dispensável na cláusula. Levando-se em conta critérios discursivos, o advérbio é um elemento 

lexical que não pode representar uma sentença por si só, ao menos que seja usado em uma 

“situação comunicativa”. Por fim, a partir de um ponto de vista semântico funcional, existem 



 

 

58

advérbios que modificam o sentido de toda a sentença, como os advérbios do inglês “just” 

(Just – quase mal, somente) e “deeply” (profundamente). 

Segundo Ramat e Ricca (1994), o advérbio pode modificar um predicado, como “just” 

e “deeply” (Just – quase mal, somente; deeply– profundamente), outros modificadores, como 

“ rather deeply”  (muito profundamente), SNs, como “Even the Prime Minister was surprised”  

( Mesmo o primeiro-ministro ficou surpreso) e também unidades sintáticas mais altas, como 

“Unfortunately , He missed the goal” (Infelizmente, ele perdeu o gol). Contudo, Haser e 

Kortmann (2006) acham contraexemplos para os padrões morfossintáticos que segundo 

Ramat e Ricca (1994) caracterizam os advérbios prototípicos, a saber, (i) advérbios são 

invariáveis; (ii) eles são opcionais; (iii) eles podem ser modificados por outros advérbios; (iv) 

eles podem modificar outras categorias de palavras exceto nomes. Contudo, como 

contraexemplos, Haser e Kortmann assinalam que (i) Certos verbos requerem a presença de 

advérbio, como no exemplo “The job paid us handsomely”  X “The job paid us” (O trabalho 

nos pagou generosamente X O trabalho nos pagou); (ii) Advérbios não podem modificar 

nomes, mas modificam NPS, como em “Even the Prime Minister was surprised” X  “Even 

Minister was surprised”  (Mesmo o primeiro-ministro ficou surpreso X Mesmo ministro ficou 

surpreso). 

Ademais, Ramat (2011) estabelece que é necessário fazer uma distinção entre 

categorias linguísticas como nome, advérbio, verbo, adjetivo e entre tempo, evidencialidade, 

opção e adverbialização. Em muitas línguas, por exemplo, a “adverbialização” é expressa por 

meios diferentes, ou seja, não há advérbio expresso e, além disso, há línguas em que o 

advérbio concorda com o SN e não com o verbo que ele semanticamente modifica. Sendo 

assim, não possui comportamento de advérbio prototípico. 

Vale ainda assinalar que este autor também realiza um estudo sobre o local dos 

advérbios. De acordo com um princípio geral da morfologia natural, os sufixos derivacionais 
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ocorrem antes dos sufixos flexionais. Este é o caso não marcado, como exemplo, temos a 

palavra driv-er-s (motoristas). O Polonês tem um adjetivo ladny “Nice” (bom) e o advérbio 

ladnie “nicely” (bem, agradavelmente) com o sufixo adverbial derivativo –e. Já o 

comparativo é ladni-ej “nicer” (mais agradável), em que a marca morfológica de comparação 

vem após o sufixo derivacional –e. A maioria das línguas, portanto, apresenta essa ordem, a 

saber, ADJ+ marcador de ADV+ Marcador de comparação. 

Ramat (2011) conclui, com este estudo, que nem todo processo que produz um 

advérbio é um processo de gramaticalização. Sendo o advérbio uma categoria linguística que 

apresenta comportamentos morfológicos muito diferentes, existem línguas que não têm 

nenhuma expressão morfológica para expressar essa categoria ou usam lexemas que podem 

pertencer a outras categorias para expressar a função adverbial. 

Portanto, concluímos que a categoria adverbial é de difícil delimitação, 

principalmente, no que tange aos possíveis posicionamentos do adverbial na cláusula. Sendo 

assim, acreditamos que a análise de fatores estruturais e discursivos são primordiais ao se 

analisar esses itens. 

 



3 METODOLOGIA  

O corpus analisado é formado por trinta discursos políticos coletados do livro 100 

Discursos históricos brasileiros, organizado por Carlos Figueiredo. 

Como metodologia, utilizamos a coleta e análise de dados com locuções adverbiais 

temporais e aspectuais e, em seguida, após o levantamento dos dados, tendo todos os aspectos 

sido observados, criamos o banco de dados com o programa computacional access, presente 

no pacote do Office/Windows e, posteriormente, utilizamos o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 13, para a obtenção da frequência e para 

o cruzamento das variáveis em análise. Cabe ressaltar ainda que, apesar de utilizarmos uma 

metodologia variacionista, não entendemos os diferentes posicionamentos da locução na 

cláusula como uma variação, pois acreditamos que cada posição tem uma motivação 

discursiva específica.2 

Coletamos 258 dados de locuções de tempo e de aspecto e analisamos quantitativa e 

qualitativamente 221 locuções, pois locuções que estavam em orações reduzidas de particípio, 

gerúndio e infinitivo, que não se referem ao verbo, bem como as orações com voz passiva não 

foram analisadas, apesar de terem sido coletadas em nosso corpus num primeiro momento.  

Como fator primário, temos o posicionamento da locução. Dessa forma, 

estabelecemos a frequência de cada posição assumida e, em seguida, para tentarmos explicar 

as diferentes posições das locuções adverbiais, analisamos: 

 

a) posicionamento do sujeito 

b) tamanho da locução 

                                                 
2 Vale assinalar que não trabalhamos com peso relativo, mas sim com frequência. 
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c) função discursiva da locução 

d) tipo verbal 

 

No próximo capítulo, ao tratarmos da análise e interpretação dos dados, discutimos 

cada um dos fatores analisados na presente pesquisa, bem como nossas hipóteses em relação a 

cada fator trabalhado. 

Portanto, através de uma análise quantitativa e qualitativa das locuções adverbiais de 

tempo e de aspecto, buscamos comprovar a nossa hipótese de que o posicionamento dos 

adverbiais na cláusula é motivado por fatores de diferentes ordens, conforme listados acima. 

 

3.1. Gêneros, tipos textuais e nossa amostra 

 

Utilizamos como amostra na presente pesquisa o gênero textual discurso político. O 

estudo dos gêneros textuais não é recente e, no Ocidente, tem pelo menos vinte e cinco 

séculos, uma vez que sua observação sistemática iniciou-se com Platão. A expressão “gênero” 

esteve, na tradição ocidental, especialmente ligada aos gêneros literários, cuja análise se inicia 

com Platão, se firma com Aristóteles, perpassando pela Idade Média, Renascimento e 

chegando à Modernidade, até o início do século XX.  

Hoje, contudo, a noção de gênero não se vincula apenas à Literatura. Segundo Swales 

(1990) “hoje, gênero é facilmente usado para se referir uma categoria distintiva de discurso de 

qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações literárias”. Atualmente, diferentes 

ciências utilizam a noção de gênero textual, como a Sociologia, a Antropologia, a Retórica e a 

Linguística. 

Segundo Marchuschi (2008), os gêneros textuais são os textos que encontramos em 

nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
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composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na 

integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Os gêneros constituem uma 

listagem aberta. Como exemplos, podemos citar telefonema (fala), romance (escrita) e o nosso 

objeto de estudo neste trabalho, o discurso político (continuum fala e escrita). 

O gênero analisado na presente pesquisa, a saber, o discurso político, pertence ao 

domínio discursivo político. A noção de domínio discursivo diz respeito à reunião dos 

gêneros em “esferas de atividades humanas”, no sentido Bakhtiniano. Sendo assim, os 

domínios discursivos constituem práticas discursivas nas quais podemos identificar um 

conjunto de gêneros textuais que às vezes lhe são próprios ou específicos, como rotinas 

comunicativas institucionalizadas e instauradoras de relações de poder.  

Por fim, é válido assinalar que este gênero textual tem como modo de organização 

predominante a argumentação, haja vista ter como objetivo convencer, persuadir os seus 

leitores ou ouvintes. Modos de organização do discurso ou tipos textuais designam uma 

espécie de sequência linguística e não são textos materializados, propriamente ditos. Enquanto 

os gêneros são inúmeros, os tipos textuais abrangem cinco categorias: narração, 

argumentação, exposição, descrição e injunção. Apesar de haver, em geral, mais de um tipo 

textual, nos discursos políticos o predominante é a argumentação. 

Sumarizando as ideias, então, estabelecemos que, no domínio discursivo político, 

encontramos o gênero textual discurso político, que tem como modo de organização 

predominante a argumentação. O gênero textual analisado na presente pesquisa é um 

diferencial deste trabalho por duas razões. A primeira deve-se ao fato de o gênero discurso 

político pertencer ao domínio discursivo político, pois trabalhos anteriores cujo tema era 

ordenação das locuções adverbiais de tempo e de aspecto voltaram-se para a esfera 

jornalística, como as dissertações de Ilogti de Sá (2009) e Soares (2012), e familiar, como 

Machado (2012), e este trabalho dedica-se à análise da esfera, do domínio discursivo político. 
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Atentando ao fato de este trabalho analisar textos deste domínio, mais precisamente os 

discursos políticos, que possuem como tipo textual predominante a argumentação, 

assinalamos o seu forte caráter apelativo. Dessa forma, acreditamos ser esse um gênero 

interessante para o estudo do posicionamento das locuções adverbiais, pois, segundo nossa 

teoria, os diferentes posicionamentos possíveis dessas categorias são motivados pelas 

diferentes funções que elas podem adquirir no discurso. Seguem abaixo exemplos extraídos 

de nossa amostra. 

 

(9) “Peço a vossa atenção para as comunicações que vou fazer. Muita atenção, 

povo de Porto Alegre! Atenção Rio Grande do Sul! Atenção Brasil! Atenção 

meus patrícios, democratas e independentes, atenção para estas minhas 

palavras! 

Em primeiro lugar, nenhuma escola deve funcionar em Porto Alegre. Fechem 

todas as escolas. Se alguma estiver aberta, fechem e mandem as crianças para 

junto de seus pais. Tudo em ordem, tudo em calma. Tudo com serenidade e 

frieza. Mandem as crianças para casa. 

Quanto ao trabalho, é uma iniciativa que cada um deve tomar, de acordo com 

o que julgar conveniente. Quanto às repartições públicas estaduais, nada há de 

anormal. Os serviços públicos terão o seu início normal, e os funcionários 

devem comparecer como habitualmente, muito embora o Estado tolerará 

qualquer falta que, porventura, se verificar no dia de hoje. 

Hoje, nesta minha alocução, tenho os mais fatos graves a revelar [...]” (p. 358; 

l. 2) 
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(10) “Assim, meus amigos, meus conterrâneos e patrícios ficarão sabendo por que 

esta rádio silenciou. Foi porque ela foi atingida pela destruição e porque isso 

ocorreu contra a nossa vontade. E quero voz dizer por que penso que 

chegamos a viver horas decisivas. 

Muita atenção, meus conterrâneos, para esta comunicação. Ontem à noite o 

Sr. Ministro da Guerra, Marechal Odílio Denys, soldado no fim de sua 

carreira, com mais de 70 anos de idade, e que está adotando decisões das 

mais graves, as mais desatinadas, declarou através do “Repórter Esso” que 

não concorda com a posse do Sr. João Goulart, que não concorda que o 

Presidente Constitucional do Brasil exerça suas funções legais! Porque diz ele 

numa argumentação pueril e inaceitável, isso significa uma opção entre 

comunismo ou não. Isso é pueril, meus conterrâneos! Isso é pueril, meus 

patrícios! Não nos encontramos nesse dilema. Que vão essas ou aquelas 

doutrinas para onde quiserem. Não nos encontramos entre uma submissão à 

União Soviética ou aos Estados Unidos. Tenho uma posição inequívoca sobre 

isto. Mas tenho aquilo que falta a muitos anticomunistas exaltados deste País, 

que é a coragem de dizer que os Estados Unidos da América, protegendo seus 

monopólios e trustes, vão espoliando e explorando esta Nação sofrida e 

miserabilizada. Penso com independência. Não penso ao lado dos russos ou 

dos americanos. Penso pelo Brasil e pela República. Queremos um Brasil 

forte e independente. Não um Brasil escravo dos militaristas e dos trustes e 

monopólios norte-americanos. Nada temos com os russos. Mas nada temos 

também com os americanos, que espoliam e mantêm nossa Pátria na pobreza, 

no analfabetismo e na miséria.”  (p. 359; l. 1) 
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Ambos os trechos são extraídos do discurso de Leonel Brizola em defesa da posse de 

João Goulart. Este discurso foi uma exortação transmitida pelas emissoras de rádio da 

“Cadeia da Legalidade”, em 28 de agosto de 1961, denunciando o veto militar à posse de 

Jango e conclamando a população à resistência. Por fim, Goulart toma posse, mas somente 

após aceitar um regime parlamentarista. Como podemos observar, neste discurso, Leonel 

Brizola visa a convencer o povo das decisões absurdas que o governo militar tomou durante 

esse período e para atingir tal fim, Brizola utiliza uma forte argumentação. 

Em (9), Brizola inicia o seu discurso incitando o povo a escutá-lo e, logo em seguida, 

enuncia que possui fortes denúncias a fazer, ou seja, o político visa a convencer os seus 

interlocutores de que coisas erradas estão sendo feitas para impedir a posse de João Goulart. 

A locução “no dia de hoje” se posiciona na margem direita, pois tem uma função apenas na 

oração da qual faz parte. No trecho (10), Brizola visa a mostrar o quão pueril e inaceitável é o 

pensamento do Ministro da Guerra Marechal Odílio Denys. Esse ministro de guerra possuía a 

tese de que Jango é comunista e por essa razão não podia tomar o poder. Com isso, Brizola, 

utilizando seu forte poder de argumentação, defende a tese de que ele, Leonel Brizola, não 

pensa a favor do polo comunista (União Soviética) ou do polo capitalista (Estados unidos), 

mas sim seu pensamento é em benefício do nosso país. Para isso, ele apresenta o argumento 

de que o Brasil, Brasil este defendido pelo Marechal Odílio Denys, se submete ao poder 

capitalista, ao poder dos Estados Unidos e ele, Leonel Brizola, não é comunista, mas também 

não é a favor dos Estados Unidos, pois segundo ele, este país espolia e mantém o Brasil na 

pobreza, no analfabetismo e na miséria. No exemplo (10), a locução “à noite” se apresenta na 

margem esquerda, pois o autor visa a chamar atenção de que começará a falar de um evento 

específico dentro de um episódio maior, a saber, a entrevista do Marechal Odílio Denys ao 

repórter Esso. 
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A segunda contribuição é o fato de os discursos políticos constituírem um gênero que 

está no continuum fala e escrita, uma vez que são escritos, programados para serem lidos. 

 

(11) “Todos, todos os brasileiros, todos têm o direito à liberdade de opinião, de 

manifestar também sem temor seu pensamento. É um princípio fundamental 

dos direitos do homem, contido na própria Carta das Nações Unidas, e que 

temos o dever de assegurar a todos os brasileiros. Está nisso, trabalhadores, 

está nisso, povo brasileiro, o sentido profundo desta grande e incalculável 

multidão que presta, neste instante, sua manifestação ao Presidente, que vem 

também prestar-lhe conta de seus problemas, mas também de suas atitudes e 

de suas convicções nas lutas que vem enfrentando, luta contra as forças 

poderosas, mas confiando sempre na unidade do povo e das classes 

trabalhadoras, unidade que há de encurtar o caminho da nossa 

emancipação.”  (p. 345; l. 26) 

 

O discurso supracitado foi pronunciado por João Goulart no “Comício de Reformas”, 

realizado em frente à estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1964, e foi considerado 

o estopim do golpe militar. Conforme observamos, neste discurso, há marcas características 

da fala, justamente porque o discurso político é um texto escrito para ser proferido, lido. 

Sendo assim, este gênero está em um continuum entre fala e escrita. Em (11), podemos 

assinalar marcas da oralidade como a repetição do pronome “todos” na primeira linha e da 

expressão “está nisso”, presente na quarta linha desse trecho.  

 

 

 



4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Conforme anteriormente assinalado, coletamos e analisamos quantitativa e 

qualitativamente 221 orações com locuções adverbiais de tempo e de aspecto em 30 discursos 

políticos presentes no livro 100 Discursos históricos brasileiros. Como fator primário desta 

pesquisa, temos a ordenação do adverbial na cláusula, ou seja, buscamos identificar possíveis 

fatores que motivam o posicionamento da locução adverbial na sentença. Como possíveis 

fatores motivadores dos diferentes posicionamentos, temos: a ordenação do sujeito, o tamanho 

da locução, função discursiva do adverbial e o tipo verbal. 

Sendo assim, apresentamos, nesta seção, cada fator analisado, bem como exemplos 

ilustrativos de cada fator. 

 

4.1 Ordem da locução adverbial de tempo e aspecto em relação ao verbo 

 

Analisamos a ordenação do adverbial em relação ao verbo e, a partir disso, 

estabelecemos quatro posicionamentos possíveis para a locução na sentença: 

 

a) Margem esquerda da oração (ME): a locução ocorre em início absoluto de 

sentença ou depois de uma conjunção (integrante) ou pronome (relativo). 

 

(12) “Neste dia-21 de abril – consagrado ao Alferes Joaquim José da Silva Xavier, 

o Tiradentes, ao centésimo trigésimo oitavo ano da Independência e 

septuagésimo primeiro da República, declaro, sob proteção de Deus, 
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inaugurada a cidade de Brasília, Capital dos Estados Unidos do Brasil.” (p. 

319; l. 14) 

(13) “Diante de tais coisas, que serão facilmente refutadas pelo Ministro da Justiça 

– que nos últimos dias a alguns amigos já apresentou umas dez versões 

diferentes, e nenhuma verdadeira, de sua conversa comigo –, ficará a minha 

palavra, e só.”  

No exemplo (12), a locução adverbial “neste dia 21 de abril”  está em início absoluto 

de sentença, já a locução do exemplo (13), a saber, nos últimos dias, está após um pronome 

relativo que, o qual retoma o sintagma nominal “Ministro da justiça”. 

 

b) Margem Direita da oração (MD): a locução adverbial é o último item da 

oração, ou seja, posiciona-se em final absoluto da oração. 

 

(14) “É essa, aliás, a única revolução que os nossos políticos profissionais admitem 

como sendo popular, justamente porque sabem que é impraticável na época 

da metralhadora e do canhão de tiro rápido” (p. 278; l. 11) 

 

(15) “Estudante de Engenharia, ia visitar as obras então em início.” (p. 287; l. 30) 

 

No exemplo (14), a locução adverbial “na época da metralhadora e do canhão de tiro 

rápido” está em final absoluto de sentença. Em (15), o item adverbial, a saber, “em início”, 

também se apresenta no final da cláusula. 
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c) Posição pré-verbal não inicial (XadvV)3 : a locução se apresenta em uma 

posição anterior ao verbo, mas não é o primeiro constituinte da sentença. 

 

(16) “A partir de hoje, trabalhadores brasileiros, a partir deste instante, as 

refinarias de Capuava, Ipiranga, Manguinhos [...] passam a pertencer ao 

povo, passam a pertencer ao patrimônio nacional.”  (p. 352; l.18) 

 

(17) “Brasileiros, neste momento, alto da História, orgulhamo-nos de pertencer a 

um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o 

ódio.” (p. 449; l. 1) 

 

Em (16), a locução adverbial “a partir deste instante”  está antes da locução verbal 

“passam a pertencer”, porém não está em início de sentença, pois se apresenta depois da 

locução adverbial “A partir de hoje”  e do tópico “ trabalhadores brasileiros” . Em (17), o 

adverbial “neste momento”  se apresenta antes da locução “orgulhamo-nos de pertencer”, mas 

se posiciona após o tópico “Brasileiros”. 

 

d) Posição pós-verbal não final (VAdvX)44 : o item adverbial se apresenta após o 

verbo, mas não é o último constituinte da oração. 

 

(18) “Mobilizei, em pouco tempo, uma grande massa de brasileiros, desde os 

centros urbanos até os mais remotos sertões.”  (p. 290; l. 12) 

                                                 
3 Cabe assinalar que consideramos como posição pré-verbal não-inicial (XAdvV) diferentes casos, podendo X 
ser sujeito, um adjunto adverbial etc., ou seja, diferentes funções sintáticas. Amalgamamos estas estruturas numa 
só categoria, pois o nosso interesse principal é estudar as posições marginais, que eram mais frequentes nesta 
pesquisa e em outras, como em Brasil (2005), Paiva (2008), Ilogti (2009) e Soares (2012). 
4Esta posição se refere à estrutura  VAdvX, sendo X um complemento ou um outro adjunto adverbial. Mais uma 
vez, a razão por termos juntado estruturas tão diferentes numa mesma categoria deve-se ao fato de o nosso foco 
ser a análise das posições marginais esquerda e direita. Assim, englobamos vários tipos em apenas um VAdvX. 
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 (19) “Viramos, no dia de hoje, uma página do Brasil.” (p. 318; l. 1) 

 

Em (18), a locução adverbial em pouco tempo se apresenta depois da forma verbal 

“mobilizei”, mas antes do objeto direto “uma grande massa de brasileiros”. Em (19), o 

adverbial no dia de hoje também se apresenta em posição pós-verbal não final, haja vista que 

está depois da forma verbal “viramos”, mas antes do objeto direto “uma página do Brasil”.  

Segue abaixo uma tabela com os percentuais de cada posição da locução adverbial de 

tempo e aspecto em relação ao verbo. 

 

Ordenação Ocorrências/% 

ME 85 

38,5% 

MD 65 

29,4% 

XAdvV 30 

13,5% 

VAdvX 41 

18,6% 

Total 221 

100% 

 
Tabela 1: Posição da Locução em relação ao verbo 

 

Conforme o esperado, há uma forte tendência ao posicionamento dos adverbiais nas 

margens das cláusulas. Segundo a hipótese adotada na presente pesquisa, os adverbiais 

tendem a ocupar as posições marginais da cláusula para não afetar a integração, a coesão entre 
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os verbos e seus argumentos. Na amostra estudada, dos 221 dados analisados, 150 (67,9%) se 

apresentam nas margens da oração, sendo 85 (38,5%) na margem esquerda e 65 (29,4%) na 

margem direita. Assinalamos ainda que, nas posições mediais, houve 71 dados (32,1%), sendo 

30 na posição pré-verbal não inicial (13,5%) e 41 (18,6%) na posição pós-verbal não final. 

Levando-se em consideração o conceito de marcação assumido por Hume (2008), 

associamos a ordem não marcada à posição mais frequente. Sendo assim, a posição não 

marcada das locuções de tempo e de aspecto no gênero textual aqui analisado é a margem 

esquerda da oração (38,5%). Atribuímos este comportamento ao fato de que os adverbiais, 

nesta amostra, possuem outras funções na macroestrutura textual, como, por exemplo, 

demarcar pontos em uma escala de tempo e introduzir um novo assunto, ou seja, o fator 

função discursiva, que será analisado posteriormente, possui um peso relevante no 

posicionamento dos adverbiais na margem esquerda da cláusula. 

Em nossa amostra, percebemos que os itens adverbiais ocupam a margem esquerda 

para dar ênfase no tempo do evento ou para ligar as partes do texto. Sendo assim, segue 

abaixo um exemplo de locução adverbial ocupando a margem esquerda da oração. 

 

(20) “Ao chegar ao hotel, telefonei ao Ministro apenas para passar recibo e 

confirmar que o seu despejo fora para valer. O ministro compareceu ao hotel, 

onde me recusei a recebê-lo até que bateu à porta e não era possível desfeitá-

lo. E ali, numa atmosfera mais ou menos boêmia, como é a atmosfera em que 

se tratam essas coisas sérias no Brasil, até quatro e quarenta da manhã o 

Ministro tentou dissuadir-me quer da renúncia, quer da minha negativa em 

participar da sua maquinação. Informei-lhe, então, que traria a público essa 

maquinação. 
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Cerca de 7 horas da manhã, telefonei ao General Pedro Geraldo, Chefe da 

Casa Militar, e pedi-lhe que dissesse ao Presidente da República que, se eu 

fora a Brasília ainda na dúvida, voltava com a certeza de que não cabia mais 

no quadro político contemporâneo.”  (p. 332; l. 30) 

 

 

Como podemos observar, neste exemplo, a locução adverbial “cerca de 7 horas da 

manhã” tem como função enfatizar o tempo em que se deu a ação de telefonar para o General 

Pedro Geraldo, uma vez que o autor procura demonstrar uma nova ação que se deu naquele 

dia e, além disso, busca ligar as partes do texto, já que há a exposição de diferentes eventos 

ocorridos no decorrer daquele dia. 

 

4.2 Posição do sujeito 

 

Analisamos o sujeito da cláusula. Estabelecemos três possíveis estruturas, levando em 

consideração a posição do sujeito em relação ao verbo na cláusula, são elas: SV, VS ou V. 

Acreditamos que a posição do sujeito na cláusula influencia a ordenação do adverbial. 

Sendo assim, analisamos a posição do sujeito na oração, ou seja, verificamos se o sujeito está 

preenchido em posição pré-verbal (SV), se o sujeito está preenchido em posição pós-verbal 

(VS) ou se o sujeito não está preenchido (V) e, em seguida, cruzamos este fator com a 

ordenação do adverbial em relação ao verbo. 

Nossa hipótese é de que, quando o sujeito está preenchido em posição pós-verbal, a 

locução tende a ocupar a margem esquerda da oração. Neste caso, devido ao fato de o verbo 

não ser agentivo e o sujeito não ser tópico, o tópico pode ser a locução adverbial de tempo ou 

de aspecto. Contudo, nas cláusulas em que o sujeito está preenchido em posição pré-verbal ou 
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quando o sujeito não é preenchido (está incluso neste paradigma os casos com sujeito oculto, 

indeterminado e inexistente), as locuções adverbiais tendem a se posicionar após o verbo, pois 

o sujeito se apresenta na posição de tópico. 

A seguir, apresentamos dados em que o sujeito se manifesta em diferentes 

posicionamentos em relação ao verbo. 

 

a) Sujeito-verbo (SV) 

 

(21) “Os erros comportamentais vieram em safra abundante na década de 80, que, 

não por outra razão, foi chamada de ‘década perdida’.” (p. 503; l. 26)  

 

(22) “A nossa vitória não foi resultado apenas de uma campanha que começou em 

junho deste ano e terminou dia 27 de outubro” (p. 545; l. 15) 

 

Em (21), podemos observar que o sujeito “os erros comportamentais” se apresenta 

antes da forma verbal predicadora “vieram”. Percebemos ainda que, conforme o esperado, a 

locução adverbial se posiciona na margem direita da cláusula. 

Em (22), temos um “que” pronome relativo que retoma o sintagma “campanha”. Dessa 

forma, temos também o posicionamento do sujeito “campanha” antes da forma verbal 

“começou”. 

 

b) Verbo-Sujeito (VS) 

 

(23) “Neste ano de 50, foram de novo os moços do Recife – estudantes, 

comerciários, operários – que me arrastaram à luta eleitoral, certos de que o 
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excepcional das circunstâncias de novo exigia deles e de mim esse esforço e 

essa atitude.”  (p. 307; l. 10) 

 

(24) “Dentro em pouco chegavam ao Ministério da Guerra os presidentes das 

Casas Legislativas.” (p. 322; l. 10) 

 

 Conforme observamos, em (23), o sujeito “os moços do Recife – estudantes, 

comerciários, operários”  se apresenta após a forma verbal “foram”. Constatamos ainda que a 

locução adverbial “neste ano de 50”, conforme o esperado, se posiciona em início de 

sentença, pois, desta forma, o adverbial desempenha a função de tópico da sentença. Em (24), 

o sujeito “os presidentes das Casas Legislativas” está posposto à forma “chegavam” e à 

locução, dessa forma, se apresenta na margem esquerda da oração. 

 

c) Sujeito não-preenchido (V) 

 

(25) “Naquela etapa anterior, trocávamos a nossa produção pela dos países de 

padrão de vida muito mais elevado, e obtínhamos, proporcionalmente, 

proventos muito maiores do que hoje.” (p. 300; l. 11) 

 

(26) “O Rio de Janeiro exige um polinômio mais complexo, que lhe permita 

desenrolar seu elenco de variadas vocações: a vocação turística, [...] e a de 

diversificação de serviços, especialmente financeiros, que no passado foram 

apanágio do Rio.” (p. 518; l. 14) 
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 Em (25), podemos observar a presença da forma verbal “trocávamos” e de um sujeito 

não expresso, oculto, a saber, “nós”. Ademais, cabe assinalar que, conforme o esperado, a 

locução adverbial “naquela etapa anterior” se apresenta na margem esquerda da sentença. 

Em (26), isto também se verifica. A locução adverbial “no passado”  vem após o “que” 

pronome relativo, ou seja, está na margem esquerda da oração e, em seguida, temos a forma 

verbal “foram” e o predicativo “apanágio”. Verificamos, dessa forma, que, conforme o 

esperado, quando o sujeito não está preenchido, o item adverbial tende a vir na margem 

esquerda da oração. 

Buscamos, nesta pesquisa, verificar se o fator posição do sujeito influencia o 

posicionamento das locuções adverbiais na cláusula. Sendo assim, cruzamos este fator com o 

posicionamento dos adverbiais. Segue abaixo a tabela que verifica a relação entre esses dois 

fatores. 

 

 

Tabela 2: Sujeito X Posição da locução 

 

 Segundo a nossa hipótese, esperávamos que, quando o sujeito se posiciona após o 

verbo, há uma tendência de a locução se apresentar na margem esquerda, pois, dessa forma, o 

tópico da oração é a própria locução. Contudo, ao analisar os dados, constatamos uma 

 ME MD    XAdvV   VAdvX Total 

Presente: SV 
27 
 

333,7% 

26 
 
32,5% 

 

17 

21,3% 

 

10 

12,5% 

 

80 

100,0% 

Presente: VS 13 
 

440,6% 

11 
 

34,4% 

3 

9,4% 

5 

15,6% 

32 

100,0% 

  Não preenchido: V 45 
 

441,3% 

28 

25,7% 

10 

9,1% 

26 

23,9% 

109 

100,0% 

Total 85 
 

338,5% 

65 

29,4% 

30 

13,5% 

41 

18,6% 

221 

100,0% 
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diferença muito pequena de posicionamento dos adverbiais nas margens da cláusula quando o 

sujeito é preenchido pós-verbal. Dos 221 dados coletados e analisados, 32 estão na posição 

VS. Destes 32 dados, 13 (40,6%) se posicionam na margem esquerda, enquanto 11 (34,4 %) 

estão na margem direita da oração. Com isso, percebemos que, apesar de o percentual de 

dados na margem esquerda ser maior do que na margem direita, não há uma diferença 

significativa e, desse modo, nossa hipótese para este fator não foi corroborada. 

 Já quando o sujeito é preenchido e pré-verbal (SV) ou quando não é preenchido (V), 

esperávamos que a locução se posicionasse nas posições pós-verbais, pois, neste caso, o 

sujeito seria o tópico da oração. Contudo, verificamos que esta tendência também não se 

constata, uma vez que dos 80 dados com sujeito preenchido e pré-verbal (SV), 27 (33,7%) 

estão na margem esquerda e 26 (32,5) na margem direita e, em relação ao sujeito não 

preenchido, há 45 (41,3%) na margem esquerda e 28 (25,7%) na margem direita da oração.  

Esses percentuais revelam que nossa hipótese em relação a esse fator não se constata, 

uma vez que a tendência é o posicionamento do adverbial na margem esquerda da cláusula, 

independente do tipo de sujeito. Acreditamos, dessa forma, que o fator estrutural posição de 

sujeito não possui uma relevância tão significativa no posicionamento do adverbial na 

cláusula e atribuímos isso, principalmente, ao gênero textual estudado, já que os discursos 

políticos têm um forte caráter argumentativo, as funções discursivas possuem um peso maior 

e, dessa forma, estas funções influenciam o posicionamento das locuções nas margens da 

cláusula.  

 

4.3 Tamanho da locução5 

                                                 
5 Existem outras formas para se medir a complexidade das locuções, como a verificação do número de sílabas ou 
mesmo o tipo de estrutura da locução – com vários encaixamentos ou não, mas preferimos fazer uma análise 
mais simples – assim como a feita por  SOARES (2012),  pois nosso enfoque geral não é dar relevo à estrutura. 
Como se trata de um gênero com características da escrita (pois, antes, foram escritos) e da fala (pois foram 
escritos para serem lidos), no caso das locuções que possuem data (como em 1945, por exemplo), 
encontraríamos um problema, uma vez que a data é vista como uma unidade (tamanho pequeno na escrita), mas 
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O tamanho da locução é outro fator que acreditamos que influencia a ordenação do 

adverbial na cláusula. Em nível metodológico, dividimos as locuções em pequenas, médias e 

grandes e, a partir disso, buscamos comprovar a hipótese de que as locuções médias e, 

principalmente, as grandes tendem a ocupar as margens das cláusulas, pois, dessa forma, não 

interrompe o fluxo de informação da cláusula, a ligação entre os constituintes da oração. Já 

em posições mediais, haveria uma tendência de colocação das locuções adverbiais pequenas. 

Cabe ressaltar ainda que as locuções foram classificadas em pequenas, médias e grandes de 

acordo com o número de palavras, ou seja, não levamos em consideração o número de sílaba 

ou a estrutura que constitui o item adverbial. Segue abaixo a classificação utilizada: 

 

a) Locução grande: a locução adverbial é formada por quatro ou mais palavras. 

 

(27) “Milhares de vezes declarei, em cinco anos de propaganda: meu objetivo 

último não é o poder, mas a formação da consciência nacional e o início de 

uma obra civilizadora no Continente.”  (p. 295; l. 8) 

 

Como podemos observar, neste exemplo temos uma locução grande, formada por 

cinco palavras. Nossa hipótese é a de que essas locuções grandes apareçam nas margens para 

não quebrar o elo entre sujeito e predicado e entre verbo e complemento. 

 

b) Locução média: o adverbial é composto por três palavras. 

 

                                                                                                                                                         
demanda uma grande quantidade de massa fônica (tamanho grande na fala) e grande parte de nossos dados 
possuem data. 
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(28) “Naquela etapa anterior, trocávamos a nossa produção pela dos países de 

padrão de vida muito mais elevado, e obtínhamos, proporcionalmente, 

proventos muito maiores do que hoje.”  (p. 300; l. 11) 

 

Neste exemplo, observamos uma locução adverbial média, ou seja, formada por três 

palavras. Conforme o esperado, esta locução ocupa uma margem da oração. Nossa hipótese é 

a de que esse tipo de locução apareça mais nas margens, mas numa frequência um pouco 

menor do que a frequência das locuções grandes. 

 

c) Locução pequena: a locução é composta por duas palavras. 

 

(29) “Prosseguindo a obra construtiva, os integralistas fundaram nesse período 

mais de 4.000 núcleos de nacionalismo e irradiação de princípios novos;” (p. 

292; l. 10) 

 

 Como podemos observar, nesse exemplo, temos uma locução formada apenas por 

duas palavras e ela está entre o verbo e o objeto direto. Esperamos encontrar uma maior 

tendência desse tipo de locução em posição medial na oração. 

Nesta pesquisa, acreditamos que o fator tamanho da locução influencia o 

posicionamento da locução adverbial na cláusula. Sendo assim, cruzamos o fator tamanho da 

locução com o fator ordenação do adverbial. Segue abaixo uma tabela com o percentual 

encontrado para o tamanho das locuções e, em seguida, há uma tabela que relaciona os fatores 

ordenação e tamanho da locução. 
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Tabela 3: Tamanho da locução 

 

Conforme podemos observar nesta tabela, na amostra analisada há uma predominância 

de locuções grandes (43,0%), seguidas pelas locuções pequenas (36,6%) e, por fim, as médias 

(20,4%). Ao comparar estes resultados com os trabalhos de Ilogti de Sá (2009) e Soares 

(2012), percebemos que a amostra aqui estudada, de fato, apresenta características únicas, 

uma vez que encontramos uma maioria de dados com locuções grandes, fato este que não 

ocorre nas pesquisas citadas. Ilogti de Sá encontrou em seu corpus 17,6% de locuções grandes 

e Soares tinha 23% de seus dados com locuções com quatro ou mais palavras. Na presente 

pesquisa, o percentual de locuções grandes é de 43,0%. 

 

 

Tabela 4: Tamanho X Posição da locução 
 

  Tamanho da locução Ocorrências/% 

Grande 95 

43,0% 

Média 45 

20,4% 

Pequena 81 

36.6% 

Total 221 

100% 

 ME MD   XAdvV    VAdvX Total 

   Grande 35 

36,8% 

35 

36,8% 

13 

13,7% 

12 

12,7% 

95 

100,0% 

   Média 23 

51,2% 

5 

11,1% 

6 

13,2% 

11 

24,5% 

45 

100,0% 

   Pequena 27 

33,3% 

25 

30,9% 

11 

13,6% 

18 

22,2% 

81 

100,0% 

   Total 85 

38,5% 

65 

29,4% 

30 

13,5% 

41 

18,6% 

221 

100% 
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 Conforme o esperado, as locuções tendem a ocupar as margens da cláusula 

independente do seu tamanho. Ao analisar as locuções grandes, vimos que de um total de 70 

locuções, somando-se margem esquerda e margem direita, (73,6%) ocupam as margens da 

oração, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

(30) “Em abril de 1998, no jornal Folha de São Paulo, Eduardo Prado Coelho 

comentou lacunas no conhecimento de quase todos os campos da produção 

artística e, em especial, da literatura, entre Brasil e Portugal.” (p. 534; l. 1) 

 

(31) “Foi preciso, assim, que surgisse uma crise dessas proporções, para que a 

assessoria do Presidente da República desengavetasse um decreto que o 

Ministro da Fazenda lá deixara, na véspera de sua partida para a 

conferência de Punta Del Este.” (p. 324; l. 29)  

 

Quanto às locuções médias, percebemos que a tendência também é o posicionamento 

nas margens da oração. Dos 45 dados com locução média, 28 se posicionam nas margens da 

oração, o que corresponde a 62,2% dos dados, como observamos nos exemplos abaixo: 

 

(32) “Algum tempo depois, soube que o Dr. Carlos Luz, o deputado Carlos 

Lacerda, o Almirante Pena Botto e outras figuras ligadas ao Governo tinham 

seguido para bordo do cruzador ‘Tamandaré’, ou do ‘Barroso’, não se sabia 

bem.” (p. 321; l. 9)  

 

(33) “Pediu-me então que não fosse a vitória no dia imediato, atendendo a convite 

que pouco antes me fizera o Presidente.” (p. 331; l. 30) 
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Contudo, contrariamente às locuções grandes, as médias apresentam uma diferença 

grande entre as margens, uma vez que encontramos 23 dados na margem esquerda (51,1%) e 

apenas 5 (11,1%) na margem direita. Em relação às locuções pequenas, 52 dados (64,2%) se 

apresentam nas margens da cláusula, sendo 27 (33,3%) na margem esquerda e 25 (30,9%) na 

margem direita, como observamos em: 

 

(34) “Em 1948 passou a constituir direito universal.” (p. 367; l. 24)  

 

(35) “Poucas pessoas sabem que o último projeto apresentado ao Congresso pelo 

referido Presidente, e que foi arquivado rapidamente, tratava da participação 

nos lucros, que eu ressuscitei no meu primeiro discurso no Senado, em 1983.” 

(p. 506; l. 11)  

 

Segundo nossa hipótese, nas posições inseridas, a saber, pré-verbal não inicial e pós-

verbal não final, a tendência seria o posicionamento de locuções pequenas ou médias, pois as 

locuções grandes, por serem maiores, interromperiam o elo entre o sujeito e o predicado ou 

entre o verbo e o complemento, ou seja, entre o verbo e seus argumentos. Essa hipótese é 

confirmada uma vez que nas posições inseridas há a predominância de locuções pequenas e 

médias. Dos 45 dados com locuções médias, 17 (37,5%) encontram-se em posições mediais, a 

saber, pré-verbal não inicial e pós-verbal não final. Seguem abaixo exemplos: 

 

(36) “A vitória da revolução, em tal momento, mais depende da segurança com 

que orientarmos a luta, do que das resistências que nos possam ser opostas 
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pelos dominadores atuais, em franca desorganização e ineptamente dirigidos” 

(p. 274; l. 6)  

 

(37) “As honras com que coroamos os nossos soldados e os nossos marinheiros 

exprimiram o nosso apreço pelo seu papel no resguardo da integridade do 

Brasil e da civilização cristã e constituíram, ao mesmo tempo, uma imponente 

afirmação da solidariedade nacional.” (p. 287; l. 26).  

 

Quanto às locuções pequenas, 29 dados (35,8%) encontram-se distribuídos em 

posições entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e seu complemento, como podemos 

observar em: 

 

(38) “Por causa do grande número de líderes comunitárias e mães analfabetas, a 

Pastoral da criança iniciou, há 12 anos, o programa de alfabetização de 

jovens e adultos que, em 2002, conta com mais de quarenta mil alunos.” (p. 

532; l. 7)  

 

(39) “Prosseguindo a obra construtiva, os integralistas fundaram nesse período 

mais de 4.000 núcleos de nacionalismo e irradiação de princípios novos” (p. 

292; l. 10) 

 

No que se refere às locuções grandes, este percentual diminui significativamente. 

Encontram-se em posições internas à cláusula 25 dados, o que corresponde a 26,4% dos itens 

analisados, como exemplos podemos citar: 
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(40) “Ave, Câmara anticésar; os que morreram nas eleições de 3 de outubro te 

saúdam!” (p. 312; l. 13)  

 

(41) “A Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil completa, neste 

mês de março, o seu segundo aniversário.” (p. 391; l. 6) 

 

 Cabe assinalar ainda que, na análise deste fator, mais uma vez, a presente pesquisa 

apresenta diferença em relação ao trabalho de Soares (2012). Na presente dissertação, 

encontramos mais dados em posições inseridas do que Soares. Analisando o trabalho de Ilogti 

de Sá (2009), percebemos que a autora também encontrou percentuais mais elevados de dados 

em posições internas, assim como ocorreu nesta dissertação. Atribuímos esta diferença aos 

gêneros textuais analisados, uma vez que Soares analisou textos jornalísticos diversos da parte 

destinada a tratar de comportamento, ou seja, não delimitou os gêneros presentes nesta seção, 

enquanto Ilogti, ao estudar diferentes gêneros, como artigos, notícias e editoriais levou em 

consideração textos informativos e textos com um caráter mais argumentativo, como os 

editoriais, por exemplo. Em nossa pesquisa, ao analisarmos discursos políticos, textos estes 

argumentativos por excelência, acreditamos que o posicionamento do adverbial é mais fluído, 

devido às características deste gênero textual. 

 

4.4 Função discursiva 

 

A análise da função discursiva do item adverbial na cláusula tem sido um fator de 

suma importância ao se analisar o posicionamento das locuções adverbiais. Autoras como 

Brasil (2005) e Paiva (2008) acreditam que fatores de ordem semântico-discursiva, como o 

escopo do circunstancial, por exemplo, influenciam na ordenação do item adverbial.  
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Paiva (2008), considerando a relação entre o circunstancial e a macro-estrutura textual, 

identificou sete funções discursivas possíveis para os itens adverbiais, ou seja, as locuções 

além de identificar coordenadas temporais, podem exercer outras funções no discurso. A 

hipótese defendida por estas autoras, bem como por Ilogti de Sá (2010) e Soares (2012), é a 

de que as locuções com função anafórica, as introdutoras de um novo assunto e as que 

marcavam uma sequência temporal ocupam as posições pré-verbais, principalmente a margem 

esquerda da cláusula, por terem uma relação direta com o discurso antecedente. Já as locuções 

que apenas indicam o tempo do evento ocorrem na margem direita da cláusula. 

Na presente pesquisa, analisamos o fator função discursiva e visamos a comprovar 

esta hipótese no gênero aqui estudado, a saber, discurso político. Seguem abaixo exemplos de 

adverbiais nas diferentes posições e funções discursivas. Cabe ressaltar ainda que utilizamos a 

nomenclatura e as funções discursivas adotadas por Soares (2012). 

 

a) Especificação de coordenadas temporais: a locução situa o evento no tempo 

sem fazer referência a outras partes do texto. 

 

(42) “Milhares de vezes declarei, em cinco anos de propaganda: meu objetivo 

último não é o poder, mas a formação da consciência nacional e o início de 

uma obra civilizadora no Continente.” (p. 295; l. 8) 

 

(43) “Viramos, no dia de hoje, uma página do Brasil.” (p. 318; l. 1) 

 

Em (42) e em (43), as locuções em cinco anos de propaganda e no dia de hoje apenas 

especificam o tempo do evento, tendo um escopo restrito, ou seja, desempenham um papel 

apenas na oração em que se encontram. Conforme o esperado, estas locuções por não 

possuírem uma ligação com o discurso anterior, tendem a se apresentar em posições pós-
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verbais, preferencialmente a margem direita da cláusula. 

 

b) Retomada anafórica: o adverbial retoma uma referência já apontada no discurso 

e dessa forma, possui uma função coesiva importante. 

 

(44) “Em 1945, a Convenção Nacional do Negro lançou seu Manifesto à Nação 

Brasileira, com reivindicações que foram encaminhadas à Assembleia 

Constituinte pelo Senador Hamilton Nogueira [...] Ou seja: já naquela época, 

o movimento negro organizado preocupava-se não só com dispositivos 

legislativos como também com a articulação de políticas públicas capazes de 

reduzir as desigualdades raciais e atender às necessidades específicas da 

população negra.” (p. 475; l. 20) 

 

(45) “É chegado o momento de atualizar essas instituições às circunstâncias do 

século XXI. Neste começo de século, enfrentamos de novo a oposição entre 

barbárie e civilização.” (p. 524; l. 12) 

 

Em (44), observamos que a locução adverbial naquela época retoma outra locução de 

tempo, a saber, “em 1945”. Em (45), o adverbial em destaque neste começo de século se 

refere à expressão século XXI. Conforme o esperado, em ambos os casos, a locução adverbial 

está na margem esquerda da cláusula, pois, segundo nossa hipótese, quando a locução faz 

referência a um termo anteriormente citado, ela tende a se posicionar na margem esquerda da 

cláusula. 

 

c) Introdução de assunto: a locução encontra-se numa oração que introduz um 
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novo assunto ou um episódio dentro de um assunto mais geral. 

 

(46) “Na oposição, também não há candidato, pois não pode haver candidato a 

lugar de antemão provido. A 15 de janeiro próximo, com o apelido de eleição, 

o Congresso Nacional será palco de cerimônia de diplomação, na qual 

senadores, deputados federais e estaduais de agremiação majoritária 

certificarão investidura outorgada com autoridade.”  (p. 438; l. 5) 

 

(47) “A Comissão Mista que analisa o Projeto de Anistia criou uma subcomissão 

para visitar os presos em greve de fome em todo o País. Infelizmente a 

Bancada governista, embora tenha aprovado a indicação, não acompanhou os 

Membros da Oposição. Apenas o nobre Senador Dinarte Mariz, por iniciativa 

própria, visitou os presos políticos do Rio de Janeiro, e convém aqui frisar, 

que ao sair, S. Exa declarou aos jornalistas que não encontrara lá terroristas. 

Segunda-feira passada, em companhia do Deputado Ulysses Guimarães, 

visitei os presos políticos em greve de fome.” (p. 447; l. 1) 

 

Como podemos observar em (46) e em (47), a locução introduz um novo episódio 

dentro de um assunto mais geral. Em (46), o assunto é o contexto eleitoral em si e ao se 

utilizar a locução, o autor passa a falar sobre o dia em que ocorrerá a suposta eleição. Em 

(47), o autor do discurso discursa sobre a situação dos presos políticos à época e dentro desse 

assunto mais geral, o autor introduz um novo assunto, a saber, a sua visita aos presos políticos 

segunda-feira passada. Cabe assinalar ainda que, conforme o esperado, estes adverbiais se 

apresentam na margem esquerda da cláusula, pois possuem um elo com o que foi dito 

anteriormente. 
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d) Sequência temporal: a locução demarca pontos temporais que se sucedem ao 

longo de um evento, episódio. 

 

(48) “Para nós, o espanto dessa sociedade diante da hipótese de candidaturas 

negras consignava o próprio racismo brasileiro, contra o qual organizamos o 

Congresso Afro-Campineiro em 1938, o Teatro experimental do negro em 

1944, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro em 1945, a Convenção Nacional 

do Negro em 1945-46, o 1º Congresso do Negro Brasileiro em 1950.” (p. 475; 

ls. 4-7) 

 

(49) “Em 1991, tivemos a alegria de participar do histórico Congresso Nacional 

do ANC aqui em Durban e também receber o herói e futuro presidente da 

África do Sul, Nelson Mandela, em nosso país.” (p. 485; l. 16) 

 

“Até o ano de 2012, dizia o ilustre diplomata, não haveria mais negros nem 

mestiços” (p. 485; l. 29) 

 

Em (48), podemos observar que há uma sequência temporal entre anos, ou seja, os 

circunstanciais em 1938, em 1944, em 1945, em 1945-46, em 1950 demarcam pontos de um 

evento e o referente é o mesmo, a saber, “nós”. Este exemplo, porém, não ratifica nossa 

hipótese, pois os adverbiais vêm depois da forma verbal “organizamos”. Contudo, podemos 

observar que o objetivo de Abdias Nascimento foi enfatizar, destacar os eventos realizados e 

não a data em que ocorreram. Em (49), observamos que ambas as sentenças se referem ao 

ícone sul-africano Nelson Mandela e os adverbiais em 1991 e até o ano de 2012 estão em uma 
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sequência temporal, ou seja, demarcam o tempo de um evento. Ademais, verificamos que 

estes exemplos confirmam a nossa hipótese, haja vista que os adverbiais ocupam a margem 

esquerda da cláusula. 

 

e) Focalização: o circunstancial apresenta-se junto de um elemento de focalização 

que lhe imprime valor de destaque, como as partículas só, somente, apenas, 

dentre outras. 

 

(50) “Quando eu lhe falei da conversa com o Sr. Ministro da Justiça, disse-me ele 

que não estava preparado para tê-la comigo então e que somente daqui a 

trinta a quarenta e cinco dias poderia conversar sobre esse assunto.” (p. 331; 

l. 13) 

 

(51) “Se preferirem o testemunho idôneo, dir-lhes-ei que ao longo deste episódio 

em contato não apenas com civis de todas as categorias, como com militares 

de variadas patentes, tenho ouvido insistente e ansiosamente repetida a 

afirmação de que não sobrarão outras oportunidades para que o Poder 

legislativo manifeste sua independência.”  (p. 405; l. 12) 

 

Em nosso corpus, dentre os dados codificados, encontramos apenas estes dois dados 

com um elemento de focalização. Consideramos elementos de focalização, partículas como 

só, somente, apenas e nem, elementos estes que vêm junto ao circunstancial e, dessa forma, 

conferem-lhe um valor de focalização. Conforme o esperado, tanto em (50) como em (51), as 

locuções adverbiais se posicionam na margem esquerda da cláusula. Em (50), a locução daqui 

a trinta a quarenta e cinco dias se apresenta imediatamente após o “que” conjunção 
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integrante e ao “somente”, elemento de focalização. Em (51), o circunstancial ao longo deste 

episódio se apresenta em início absoluto de sentença e o elemento de focalização “apenas” 

aparece mais adiante em uma estrutura correlata, a saber “não apenas com” (cf. ROSÁRIO, 

2012). 

 Ademais, cabe assinalar ainda que, em ambos os dados, há uma função de 

focalização, contudo em (50), além desta função, há uma sequência temporal, ou seja, a 

função é mista e em (51), o adverbial também apresenta uma função mista, a saber, 

focalização e anafórica. Desta forma, observamos que em nosso corpus não há nenhum 

exemplo com adverbial desempenhando uma função discursiva de focalização apenas. 

 

f) Mista: o circunstancial pode apresentar mais de uma função, como por exemplo, 

fazer uma referência anafórica e estar em uma sequência temporal ou aliar as 

funções de demarcar sequência temporal e introduzir um novo assunto. 

 

(52) “Nos tempos atuais, os que detêm o poder econômico e político, agindo como 

homens práticos, julgam-se habilitados a conduzir o mundo para um brilhante 

futuro.”  (p. 418; l. 23) 

 

(53) “Em abril de 1998, no jornal Folha de São Paulo, Eduardo Prado Coelho 

comentou lacunas no conhecimento de quase todos os campos da produção 

artística e, em especial, da literatura, entre Brasil e Portugal. Em outubro 

daquele ano, no ciclo de palestras intitulado Nossa Língua-Nossa Literatura, 

[...], Alçada Batista também se manifestou, entendendo a língua não como 

reflexo da realidade, mas como produtora da cultura.”  (p. 534; l. 3) 
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 No exemplo (52), a locução nos tempos atuais possui uma função discursiva mista, 

pois além de introduzir um novo tópico de um assunto maior, o adverbial está em uma 

sequência temporal, já que neste discurso Villas Boas está falando da situação dos indígenas 

no Brasil. Sendo assim, este político já havia se referido ao período republicano e ao início do 

século XX e, nesse trecho, o autor fala sobre a situação dessa população nos tempos atuais, ou 

seja, no período em que o discurso foi proferido. Em (53), há uma mescla entre as funções 

anafórica e sequência temporal, uma vez que o adverbial em outubro daquele ano retoma o 

ano de 1998, que havia sido citado anteriormente, e ao mesmo tempo está em uma sequência 

temporal com a locução em abril de 1998. 

Além disso, observamos que, ao cruzar o fator ordenação com o fator função 

discursiva, nossa hipótese foi confirmada, uma vez que as locuções supracitadas se 

posicionam na margem esquerda da oração, já que elas estabelecem uma relação na 

macroestrutura discursiva. 

Seguem abaixo duas tabelas analisando este fator. A primeira apresenta os percentuais 

encontrados para cada função discursiva da amostra analisada e a segunda mostra os 

resultados encontrados ao cruzar o fator função discursiva com a ordem da locução adverbial 

na oração. 
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Função Discursiva Ocorrências/ % 

Especificador 95 

43,0% 

Anáfora 25 

11,3% 

Introdutor de assunto 24 

10,9% 

   Marcador sequência temporal 57 

25,8% 

Contraste _ 

Focalização _ 

Mista 20 

9,0% 

Total 221 

100% 

Tabela 5: Função discursiva 

 

 Conforme expresso na tabela acima, houve uma predominância de dados com a 

função de especificador de coordenadas temporais (43,0%), que é a função básica de uma 

locução adverbial de tempo e aspecto. Em seguida, a função mais frequente foi a demarcador 

de sequência temporal (25,8%), fator este relevante nessa amostra, pois trabalhos anteriores 

não apresentavam um percentual tão significativo para esta função. Ilogti de Sá (2009) 

apresentou 9,4% dos dados com a função de demarcar sequência temporal e Soares (2012) 

possuía 3,1% dos dados com essa função. Vale assinalar ainda que, apesar de não haver dados 

cuja função do adverbial é focalização, algumas locuções com função mista apresentam como 

uma das funções a de focalizar, conforme assinalado acima. Ademais, o percentual de dados 

com função anafórica é de 11,3%, o de introduzir assunto 10,9% e o de função mista 9,0%. 
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 ME MD     XAdvV     VAdvX Total 

Especificador 17 

1  17,8% 

45 

4  47,4% 

12 

12,7% 

21 

22,1% 

95 

100,0% 

Anáfora 8 

3  32,0% 

6 

2  24,0% 

4 

     16,0% 

7 

28,0% 

25 

100,0% 

    Introdutor de assunto 19 

7  79,2% 

1 

4,2% 

4 

16,6% 

- 

- 

24 

100,00% 

     Marcador sequência temporal 26 
45,7% 

10 
7,5% 

8 
14,0% 

13 
22,8% 

57 
100,0% 

Contraste - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Focalização - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Mista 15 
75,0% 

3 
15,0% 

2 
10,0% 

- 
- 

- 
- 

Total 85 
38,5% 

65 
29,4% 

30 
13,5% 

41 
18,6% 

221 
100,0% 

Tabela 6: Função Discursiva X Posição da Locução 
 
 

Conforme esperávamos, este fator é fundamental na análise de nossa amostra. 

Segundo a nossa hipótese, quando o adverbial tem apenas a função de especificar o tempo ou 

o aspecto, ele tende a vir na margem direita, entretanto quando possui um papel na 

macroestrutura textual, ou seja, retoma itens já expressos, introduz um novo assunto, liga 

partes do texto, a locução tende a vir na margem esquerda da oração. 

 Nossa hipótese foi confirmada. Dos 95 dados com função de especificador de tempo, 

47,4 % ocupam a margem direita da cláusula, como no exemplo abaixo: 

 

(54) “Estou informado de que todos os aeroportos do Brasil, onde pousam aviões 

internacionais de grande porte, estão guarnecidos e com a ordem de prender 

o Sr. João Goulart no momento da descida.” (p. 359; l. 26). 
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Quanto à análise dos dados com as outras funções, a tendência foi o posicionamento 

na margem esquerda da oração. Com a função de anáfora, como no exemplo (55) abaixo, 

obtivemos 32,0% dos dados na margem esquerda, com a função de introdutor de assunto, 

como podemos ver no exemplo (56) abaixo, o percentual foi de 79,2%, a função de marcador 

de sequência temporal, como no exemplo (57) abaixo, o percentual foi de 45,7%, e, por fim, 

com função mista, exemplo (58), o percentual de adverbiais na margem esquerda foi de 

75,0%. 

 

(55) “Naquela etapa anterior, trocávamos a nossa produção pela dos países de 

padrão de vida muito mais elevado, e obtínhamos, proporcionalmente, 

proventos muito maiores do que hoje.”  (p. 300; l. 11) 

 

 (56) “No dia da reunião dos governadores, o Presidente da República manifestou-

me a sua profunda inquietação com as dificuldades de funcionamento do 

regime [...]”  (p. 328; l. 19) 

 

(57) “No 3º Congresso de Cultura negra das Américas, realizado em São Paulo em 

1982, tivemos a honra de receber uma representante das forças de resistência 

sul-africanas, Sra. Sathima Ibrahim.”  (p.485;l.15);  

“Em 1991, tivemos a alegria de participar do histórico Congresso Nacional 

do ANC aqui em Durban e também receber o herói e futuro presidente da 

África do Sul, Nelson Mandela, em nosso país.” (p. 485; l. 16)  

 

(58) “A 15 de janeiro próximo, com o apelido de eleição, o Congresso Nacional 

será palco de cerimônia de diplomação, na qual senadores, deputados 
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federais e estaduais de agremiação majoritária certificarão investidura 

outorgada com autoridade.” (p. 438; l.5). 

 

Cabe assinalar ainda que atribuímos o elevado número de locuções com função de 

marcar sequência temporal ao gênero textual em análise, conforme nos deteremos no item 

4.5.1 do presente trabalho. Quanto à função mista, o percentual elevado de dados na margem 

esquerda deve-se ao fato de esta função agrupar funções que já apresentam tendência a ocupar 

a margem esquerda, como a de retomada anafórica e a de introdução de novo assunto. 

 

4.4.1 A relevância da função discursiva marcador de sequência temporal 
 
 

O fator função discursiva tem sido muito produtivo em diversas pesquisas, como nos 

trabalhos de Paiva (2008), Ilogti de Sá (2009) e Soares (2012).  

 A hipótese defendida por estas autoras, a saber, quando o adverbial possui a função 

discursiva de especificar coordenadas de tempo, ele tende a vir na margem direita da cláusula 

e quando a locução possui uma função na macroestrutura textual, ela tende a se posicionar na 

margem esquerda da cláusula. Esta hipótese foi, mais uma vez, corroborada com a análise do 

gênero textual discurso político. 

Contudo, o relevante percentual de dados com a função de demarcar sequência 

temporal (25,8%) foi um diferencial da presente pesquisa, pois em estudos anteriores 

apontaram um baixo índice de dados com esta função. Paiva (2008) analisou 842 dados de 

circunstanciais temporais e apenas 23 possuíam esta função. Já Ilogti de Sá (2009), possuía 

9,4% de dados com a função de marcar sequência temporal e em Soares (2012) apenas 3,1% 

dos dados apresentavam essa função discursiva. 

Acreditamos que o elevado número de dados com esta função deve-se ao fato de o 

gênero textual analisado possuir características bem peculiares. Além de seu forte caráter 
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argumentativo, este gênero é fortemente marcado por referências às marcas históricas, uma 

vez que, em geral, apresenta discursos políticos de pessoas de fundamental importância no 

panorama política brasileiro. Sendo assim, em muitos discursos, percebemos emprego de 

descrições minuciosas de datas, horários, e os mesmos, muitas vezes, são relacionados em 

uma sequência de tempo, tendo como fim, de fato, convencer o ouvinte ou leitor sobre o 

assunto ou tema em pauta. 

Como uma sequência temporal significativa da presente amostra, podemos citar: 

 

(59) “Para nós, o espanto dessa sociedade diante da hipótese de candidaturas 

negras consignava o próprio racismo brasileiro, contra o qual organizamos o 

Congresso Afro-Campineiro em 1938, o Teatro experimental do negro em 

1944, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro em 1945, a Convenção Nacional 

do Negro em 1945-46, o 1º Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Direita e 

esquerda nos consideravam um bando de radicais racistas ao reverso cujas 

ideias não se sustentavam na realidade social do País. 

Em 1945, a Convenção Nacional do Negro lançou seu Manifesto à Nação 

Brasileira, com reivindicações que foram encaminhadas à Assembleia 

Constituinte pelo Senador Hamilton Nogueira [...] 

Cinco anos depois, em 1951, foi promulgada uma inócua lei que definia a 

discriminação racial de forma bastante restrita como contravenção penal. 

Em 1983, tive oportunidade de retomar a proposta do movimento negro 

organizado, apresentando à Câmara dos Deputados um projeto de lei que 

caracterizava o racismo como crime de lesa-humanidade e outro propondo 

programas de ação compensatória.”  (p. 474; ls. 4-7,10, 25, 28) 
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Abdias Nascimento, político que sempre defendeu a causa do negro e que durante um 

período da história foi Deputado Federal, proferiu, em 2001, um discurso durante o 1º 

Encontro Nacional de Parlamentares Negros em Salvador. Neste discurso, Abdias faz questão 

de sinalizar todas as suas iniciativas em relação à causa do negro em nosso país. Sendo assim, 

assinala nesse trecho diferentes momentos de sua trajetória política em prol da causa negra. 

Portanto, neste trecho, percebemos que as locuções adverbiais estão em uma sequência 

temporal. 

Exemplificamos com um trecho específico apenas, mas sequências temporais como 

esta são recorrentes na amostra em estudo e conforme assinalado anteriormente, atribuímos 

este fato à relevância da referência a fatos históricos em muitos discursos proferidos ao longo 

de nossa amostra. 

 

4.5 Tipo verbal 

 

Na maioria das pesquisas realizadas até o presente momento eram analisados apenas 

dados com verbos predicadores. Nesta dissertação, a nível metodológico, optamos por coletar 

e também analisar os dados com verbos de ligação. Acreditamos que com verbos de ligação 

há uma menor possibilidade de o adverbial ocupar diferentes posições, pois o predicativo do 

sujeito possui uma forte relação com o verbo de ligação. Contudo, quando o verbo é 

predicador, as locuções adverbiais possuiriam uma maior mobilidade dentro da cláusula. 

 

(60) “Vejo, nesta fase da vida nacional, a grande oportunidade histórica de nosso 

povo.” (p. 455; l. 23) 
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(61) “Ao fim do 50 anos, infelizmente, o Brasil estava na bancarrota.” (p. 507; l. 

15) 

 

Como podemos observar em (60), temos a forma verbal predicadora “vejo” e em (61), 

temos a forma “estava”. Estes exemplos ilustram a nossa hipótese, pois em (60), a locução 

está entre o verbo e o argumento, o objeto direto, e em (61) a locução se apresenta na margem 

esquerda. 

Segue abaixo uma tabela com o cruzamento do fator ordem da locução com o tipo 

verbal. 

 

 

Tabela 7: Tipo verbal X Posição do sujeito 

 

Conforme o esperado, a tendência dos adverbiais é o posicionamento nas margens da 

oração, independente do tipo verbal analisado. Com verbo predicador, 38,3% dos dados se 

posicionaram na margem esquerda e 27,8% dos dados na margem direita. Portanto, 

observamos que há uma tendência ao posicionamento em margem esquerda quando o verbo é 

predicador. Já com verbo de ligação, 40,0% dos dados se apresentam na margem esquerda e 

45,0% na margem direita e apenas 15,0% está em posição pós-verbal não final. Dessa forma, 

podemos perceber que, quando o verbo é de ligação, não encontramos nenhum dado com 

 ME MD   XAdvV VAdvX   Total 

   Verbo predicador 77 

38,3% 

56 

227,8% 

30 

15,0% 

38 

18,9% 

201 

1100,0% 

  Verbo de ligação 8 

40,0% 

9 

445,0% 

- 

- 

3 

15,0% 

20 

1100,0% 

Total 85 

38,5% 

65 

229,4% 

30 

13,5% 

41 

18,6% 

221 

1100,0% 
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locução pré-verbal não inicial, ou seja, com o adverbial entre o sujeito e o verbo. Esta 

constatação é relevante, pois em línguas como o inglês não é possível o adverbial vir antes do 

verbo de ligação e, neste trabalho, não encontramos nenhum dado com a locução entre o 

sujeito e o verbo. Sendo assim, essa tendência precisa ser verificada em outros estudos, 

principalmente em estudos comparativos. 

 Estes resultados confirmam, portanto, a nossa hipótese de que com verbos de ligação 

há uma menor probabilidade de ocorrência de posições diferentes das margens, pois o 

predicativo do sujeito possui um elo coesivo forte com o verbo de ligação.  

Ressalta-se ainda que o objeto direto, que se apresenta com verbos predicadores, 

também possui uma relação coesiva forte com o verbo predicador, ocorrendo, portanto, 

poucos adverbiais entre o verbo e o objeto; contudo, essa relação é mais tênue do que a que 

ocorre entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. 

 Portanto, nesta seção, buscamos demonstrar que há fatores de ordem estrutural e 

discursiva que influenciam o posicionamento do adverbial na cláusula, tais como: tipo do 

sujeito, tamanho da locução, função discursiva e tipo verbal. Após a análise quantitativa e 

qualitativa de 221 dados extraídos de discursos políticos dos séculos XX e XXI, concluímos 

que no gênero discursivo analisado o fator mais relevante é o discursivo, a saber, a função 

discursiva da locução adverbial na cláusula. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, buscamos comprovar a nossa hipótese de que o posicionamento dos 

adverbiais na cláusula não é aleatório, ou seja, há fatores de ordem estrutural e discursiva que 

motivam a colocação do item adverbial na cláusula. 

Quanto ao posicionamento da locução na oração, constatamos que há uma forte 

tendência ao posicionamento dos adverbiais nas margens das cláusulas, com uma preferência 

pela margem esquerda, devido a fins discursivos, principalmente, pela função discursiva do 

adverbial. 

 Partindo de nossa hipótese de que esse posicionamento é motivado por fatores de 

diferentes ordens, analisamos fatores de cunho estrutural como posicionamento do sujeito na 

cláusula, tamanho da locução e tipo verbal e de cunho discursivo como a função discursiva do 

adverbial. 

Quanto aos resultados, vimos que há uma diferença muito pequena de posicionamento 

dos adverbiais nas margens da cláusula quando o sujeito é preenchido pós-verbal (VS) e que 

quando o sujeito é preenchido e pré-verbal (SV) ou quando não é preenchido (V): a tendência 

é o posicionamento na margem esquerda da cláusula. Portanto, a análise desse fator não foi 

produtiva. 

Quanto a analise do fator tamanho da locução, percebemos que, diferentemente de 

outros estudos, como o de Soares (2012) e Ilogti de Sá (2009), na amostra utilizada neste 

estudo houve a predominância das locuções grandes.  

Quanto às posições inseridas, a presente pesquisa apresenta diferença em relação ao 

trabalho de Soares (2012). Na presente dissertação, encontramos mais dados em posições 

inseridas do que Soares. Analisando o trabalho de Ilogti de Sá (2009), percebemos que a 
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autora também encontrou percentuais mais elevados de dados em posições internas, assim 

como ocorreu nesta dissertação.  

Quanto ao fator tipo verbal, a tendência dos adverbiais é o posicionamento nas 

margens da oração, independente do tipo verbal analisado. Contudo, com verbos de ligação, 

há uma menor probabilidade de ocorrência de posições diferentes das margens, pois o 

predicativo do sujeito possui um forte elo coesivo com o verbo de ligação.  

 Quanto à análise do fator discursivo função discursiva, observamos que este fator é 

extremamente produtivo, já que, quando o adverbial tem apenas função de especificar o 

tempo ou o aspecto, ele tende a vir na margem direita; já quando possui um papel na 

macroestrutura textual, a locução tende a vir na margem esquerda da oração. Cabe assinalar 

ainda que atribuímos o elevado número de locuções com função de marcar sequência 

temporal ao gênero textual em análise. 

Desse modo, percebemos que o fator mais produtivo na presente análise foi o fator 

discursivo função discursiva do adverbial na cláusula. Acreditamos que a relevância deste 

fator neste trabalho deve-se ao gênero textual analisado, pois estes textos possuem um forte 

caráter argumentativo e, dessa forma, o locutor molda a sua fala de acordo com sua intenção 

comunicativa, com seu fim discursivo. Diversas funções discursivas como a função de 

introduzir assunto e marcar sequência temporal tiveram um percentual elevado nesse trabalho, 

o que ratifica a relevância do fator discursivo no gênero textual em análise. Assinalamos ainda 

que um significativo percentual de dados com função discursiva de marcar sequência 

temporal é uma contribuição da presente pesquisa, pois trabalhos anteriores não apresentavam 

um percentual tão significativo para esta função. No trabalho de Ilogti de Sá (2009), 9,4% dos 

dados têm a função de demarcar sequência temporal e, no trabalho de Soares (2012), 3,1% 

dos dados apresentam essa função, enquanto na presente pesquisa o percentual é de 25,8%. 
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Portanto, os resultados de nossa amostra corroboram várias das pesquisas realizadas 

sobre o uso de locuções adverbiais numa visão voltada para o uso, mais precisamente a 

pesquisa de Brasil (2005), Paiva (2008), Ilogti de Sá (2009) e Soares (2012). Nossa 

contribuição principal foi fazer uma análise detalhada das funções das locuções num tipo 

específico de gênero, o gênero discurso político. Verificamos a relação entre fatores de 

diferentes ordens, a posição das locuções adverbiais temporais e aspectuais e o gênero. Vimos 

que no gênero textual analisado na presente pesquisa a função de demarcar sequência 

temporal é relevante e, dessa forma, é uma contribuição deste trabalho. 
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