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ADVÉRBIOS TEMPORAIS: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO SINTÁTICO E SEMÂNTICO NOS JORNAIS A TARDE, 

DA BAHIA, E O GLOBO, DO RIO DE JANEIRO. 

 

RESUMO 

 

O trabalho descreve e analisa o comportamento sintático e semântico de 

advérbios temporais em notícias comuns veiculadas nos jornais A Tarde, da 

Bahia, e O Globo, do Rio de Janeiro, no intuito de evidenciar que esses 

advérbios não constituem uma classe homogênea, como é pressuposto, 

normalmente, nas definições das gramáticas de orientação normativa. Na 

investigação, foram considerados apenas os advérbios temporais não-

oracionais que dispunham de maior liberdade na sentença, mesmo estando 

posicionados em diferentes lugares (posição inicial, medial e final). Essas 

posições foram analisadas em função dos seguintes fatores: forma do advérbio 

(simples – uma só palavra - e composta – mais de uma palavra), tempo do 

verbo (passado, presente e futuro) e função semântica do advérbio 

(localizadora, durativa, reiterativa, simultânea). Os resultados revelaram: os 

advérbios se posicionam variavelmente na sentença, sendo a periférica inicial a 

preferida do Jornal A TARDE, e a periférica final, do Jornal O GLOBO; os 

advérbios em suas formas compostas foram mais recorrentes nas posições 

periféricas; o tempo verbal passado foi influenciador das três posições; o 

advérbio é usado para expressar noções semânticas diferenciadas, sendo a 

função localizadora a mais recorrente, influenciada pelos seguintes fatores: 

tamanho do sujeito, posição em relação ao verbo e peso da locução. Esses 

resultados confirmam o que outras pesquisas (Martelotta (1994), Neves (1999), 

Andrade (2004) e Costa Nunes (2009)) já revelaram sobre os advérbios 

temporais: eles são elementos de comportamento diversificado, tanto em 

termos sintáticos quanto semânticos. 

Palavras-chave: advérbios temporais; sintaxe; semântica; usos. 
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TEMPORAL ADVERBS: DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE 

SYNTACTIC AND SEMANTIC BEHAVIOR IN THE NEWSPAPERS A TARDE, 

FROM BAHIA, AND O GLOBO, FROM RIO DE JANEIRO 

 

         ABSTRACT 

 

This study describes and analyses the syntactic and semantic behavior of the 

temporal adverbs in daily news shown in the newspaper A TARDE, from Bahia, 

and O GLOBO, from Rio de Janeiro, aiming to display that these adverbs are 

not a homogeneous class, as it is usually assumed in prescriptive grammatical 

definitions. In this investigation, it was taken into consideration only the 

temporal adverbs not-sentenced that show more freedom in the sentence, even 

being placed in different position (initial, middle and final position). These 

positions were analyzed in accordance with the following factors: the adverb 

form (simple – a single word – and composed adverb – more than one word), 

tense of the verb (past, present and future) and the semantic function of the 

adverb. The result showed that the adverbs varied their position in the 

sentence, being the initial peripheral the A TARDE favorite, and the final 

peripheral, the O GLOBO favorite; the adverbs in their composed forms 

appeared more in the peripheral position; the past tense influenced more the 

three positions; the adverb is used to express different semantic notions, being 

the placing function the most used one, influenced by the following factors: the 

noun size, the position in relation to the verb and the weight of the phrase. 

These results confirm what other researches (Martelotta, 1994; Neves, 1999; 

Andrade, 2004 and Costa Nunes, 2009) have revealed about the temporal 

adverbs: they are elements that vary their behavior both in syntactic and 

semantic ways. 

 

Key-words: temporal adverbs, syntax, semantic, uses 
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INTRODUÇÃO 

   

Pesquisas de cunho funcional (cf. Ilari  et al (1990), Martelotta (1994), 

Neves (1999), Andrade (2004), Costa Nunes (2009), entre outros) têm revelado 

que os advérbios de língua portuguesa ostentam propriedades sintático-

semânticas bastante particulares, permitindo afirmar que as descrições 

apresentadas pelas gramáticas de orientação normativa são  muito limitadas. 

Essas, ao descreverem a categoria advérbio, normalmente, pressupõem que 

ela corresponde a uma classe bastante homogênea: o advérbio é definido, 

basicamente, como uma palavra invariável, que apresenta um domínio 

bastante restrito: é um modificador de verbo, adjetivo e advérbio, como ilustram 

respectivamente os exemplos em (1):  

 

(1)       a. José compreendeu bem a questão.  

 

b. José  está muito animado.  

 

c. José escreve muito bem. 

 

Além dessa propriedade básica, os advérbios são classificados 

conforme as circunstâncias ou ideias acessórias que expressam (modo, 

intensidade, dúvida, afirmação, negação, lugar, tempo, ordem, exclusão, 

inclusão etc.), podendo, na sentença, desempenhar a função de adjunto 

adverbial. Isso é confirmado por Bechara (2009, p. 287): “advérbio é a 

expressão modificadora que por si só denota uma circunstância (...) e 

desempenha na oração a função de adjunto adverbial”. 

Quanto ao posicionamento nas sentenças, a descrição tradicional 

aponta que, dependendo do advérbio, ele pode colocar-se antes ou depois da 

palavra que modifica. Conforme Cunha e Cintra, “os de tempo e de lugar 

podem colocar-se antes ou depois do verbo” (cf. p. 534), como indicam os 

exemplos abaixo: 

 

             (2)    a. De manhã, acordei cedo. (Machado de Assis, OC, II, 537.). 
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b. Hei de atirar com esse tipo de cá para fora. (J. Paço d`Arcos,                       

CVL, 683.). 

 

c. Cá fora era noite. (Luandino vieira VVDX, 73.). 

 

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

 

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

 

Analisando esses casos, percebemos, claramente, que a afirmação de 

que o advérbio se posiciona antes ou depois do verbo não dá conta do tipo de 

adjacência que um elemento mantém com o outro: antes ou depois não 

significa adjacência imediata com o verbo, o que nos permite questionar quanto 

à noção básica de modificação. Afinal, em posição pré ou pós-verbal o 

advérbio modificaria o verbo? Que tipo de modificação ocorre nas sentenças de 

(2)? Um advérbio que ocorre no início ou meio de uma sentença tem o mesmo 

estatuto de um advérbio que ocorre no final? Um advérbio simples tem o 

mesmo comportamento de uma locução adverbial? Todo e qualquer advérbio 

de tempo denota apenas um tipo de circunstância temporal? Questionamentos 

como esses, por exemplo, suscitam uma investigação mais detalhada do 

comportamento dos advérbios, no sentido de revelar funções assumidas por 

eles em diferentes estruturas sentenciais da língua portuguesa. 

No intuito de ampliar o que as descrições tradicionais apresentam à 

classe dos advérbios, bem como o que as pesquisas linguísticas já revelaram 

sobre essa classe gramatical, decidimos pesquisar aspectos sintáticos e 

semânticos que envolvem, particularmente, os usos dos advérbios de tempo 

em jornais veiculados em duas regiões diferentes do Brasil, por notar que ainda 

são limitadas as descrições que contemplam esse tipo de advérbio. Assim, 

elegemos como corpus de nossa pesquisa o gênero notícia, particularmente a 

que é comum nos jornais A TARDE, da Bahia, e O GLOBO, do Rio de Janeiro, 

por se tratar de um uso real de língua.  A escolha desse gênero se deu pelo 

fato de ser comum a especificação do tempo em que ocorre o fato que é 

divulgado na notícia. 
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Para alcançar a nossa meta, estabelecemos como objetivos específicos: 

verificar em que posições sintáticas os advérbios temporais são licenciados; 

analisar a influência de fatores linguísticos na sua ordenação; constatar se há 

ou não diferenças de usos quanto à ordem dos advérbios nos dois jornais. 

Considerando o pressuposto de que as estruturas linguísticas devem ser 

analisadas dentro de uma real situação comunicativa, pois é no interior dela 

que as estruturas adquirem funções específicas, um dos postulados básicos 

dos estudos funcionalistas, acreditamos que os advérbios temporais, no gênero 

analisado, terão comportamento bastante particularizado.  

Nessa perspectiva, hipotetizamos: os advérbios temporais devem se 

posicionar variavelmente em diferentes lugares de uma sentença, devendo 

ocorrer, preferencialmente, nas posições periféricas, às margens das 

sentenças, uma vez que eles não têm a propriedade exata de modificar, mas 

apenas indicar circunstâncias temporais específicas; que as posições dos 

advérbios não são determinadas aleatoriamente, e sim influenciadas por 

fatores como: forma do advérbio, tempo do verbo e função semântica do 

advérbio. Dentre as funções analisadas, faremos uma descrição mais 

pormenorizada do comportamento daquela que for mais recorrente, 

considerando fatores como: tamanho do sujeito, posição em relação ao verbo e 

peso da locução. 

Esperamos, com a referida investigação, demonstrar peculiaridades que 

caracterizam o comportamento do advérbio temporal. Também, destacar que a 

descrição e análise de aspectos sintáticos e semânticos, a partir de usos reais 

de língua, se constituem em inovação, que poderão subsidiar e melhorar, em 

particular, a prática do ensino de sintaxe, um dos níveis de análise linguística 

considerado, muitas vezes, como um “bicho de sete cabeças”, dada a postura 

metodológica assumida por aqueles que têm como suporte apenas as 

gramáticas de orientação normativa. Além disso, esse tipo de pesquisa 

pretende contribuir para a ampliação dos estudos de descrição do português 

contemporâneo.  

Visando atender aos objetivos traçados, organizamos a dissertação em 

três capítulos. No primeiro, apresentamos uma descrição do tratamento dado à 

categoria advérbio por gramáticas de orientação normativa, descritiva e por 

alguns estudos linguísticos já realizados sobre o comportamento de diferentes 



 

16 

advérbios no português do Brasil. No segundo, expomos alguns pressupostos 

básicos da corrente funcionalista, no intuito de esclarecer o quadro teórico em 

que se insere o nosso trabalho; depois, apresentamos alguns resultados de 

pesquisas linguísticas já realizadas sobre advérbios temporais. No terceiro, 

descrevemos e analisamos, nos dois jornais pesquisados, o comportamento 

sintático e semântico dos advérbios temporais em função dos fatores 

estabelecidos. Por fim, as conclusões e as referências encerram o trabalho.  
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CAPÍTULO 1: ADVÉRBIOS: DA ABORDAGEM TRADICIONAL ÀS 

DESCRIÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

          O presente capítulo tem como finalidade descrever, de maneira breve, o 

tratamento dado à categoria advérbio por gramáticas de orientação normativa, 

descritiva e por alguns estudos linguísticos já realizados sobre o 

comportamento de diferentes advérbios no português do Brasil, no intuito de 

destacar propriedades sintático-semânticas relevantes para uma descrição 

mais significativa desses itens linguísticos. 

 

 

   1.2 ADVÉRBIO: UMA CLASSE HOMOGÊNEA? 

 

Tradicionalmente, nas gramáticas de orientação normativa, o advérbio é 

descrito de forma muito simplificada, fazendo-nos pressupor que se trata de um 

elemento linguístico com comportamento bastante homogêneo. Basicamente, é 

tratado como palavra invariável1 e definido como um modificador de verbo, 

sendo a etimologia da própria palavra um reflexo dessa propriedade: ad 

verbum - adjunto do verbo.  Por exemplo, para Cunha e Cintra (1985, p. 529), 

“o advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo”; para Lima (1994, 

p. 164), “advérbios são palavras modificadoras do verbo”; para Bechara (2009, 

p. 288), “o advérbio é constituído por palavra de natureza nominal ou 

pronominal e se refere geralmente ao verbo”. 

A essa propriedade básica, uma outra é acrescentada: o advérbio pode 

reforçar o sentido de um adjetivo e de um advérbio. Essa é a noção 

apresentada na maioria das gramáticas de orientação normativa, o que faz 

                                                           
1
Segundo Neves (2000, p. 234), há casos, no entanto, que colocam em xeque o pressuposto 

de que o advérbio é invariável: “É que ela está meia doente, já não tem vontade”;  “...não tem 
por lá enxada assim meia velha pra ceder para a gente?” Tratam-se de casos em que o falante 
flexiona o advérbio em gênero, e que, segundo a gramática normativa, se constituem em erros 
gramaticais. Há, também, casos em que os advérbios são empregados com sufixo diminutivo, 
mas que, em geral, assume o valor não de diminuição de tamanho, mas de intensificação (p. 
234): agorinha mesmo; os castigos vinham depressinha; o povo esquece loguinho.  
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pressupor que o advérbio tem um domínio sintático bastante restrito. No 

entanto, Cunha e Cintra (1985) e Bechara (2009) sinalizam que alguns 

advérbios podem ter seu domínio ampliado, em função da sua capacidade de 

modificar uma oração inteira.  Além dessa propriedade semântica, os advérbios 

são classificados em diferentes classes, dadas as circunstâncias ou ideias 

acessórias que expressam: modo, intensidade, dúvida, afirmação, negação, 

lugar, tempo, ordem, exclusão, inclusão etc.  

Quanto ao posicionamento nas sentenças, a descrição tradicional 

também é muito simplista, pois destaca o comportamento de alguns advérbios, 

em particular. Por exemplo, Cunha e Cintra afirmam que os modificadores de 

adjetivos, de particípios isolados e de advérbios, colocam-se via de regra antes 

dessas palavras; os de modo que modificam o verbo se colocam normalmente 

em posições pós-verbais; os de tempo e de lugar podem ser colocados antes 

ou depois do verbo; o de negação sempre antes do verbo (1985, p. 533-534). 

Bechara (2009), por sua vez, defende que determinados advérbios têm certa 

flexibilidade de posição, principalmente aqueles que modificam a sentença 

inteira.  

A propósito da descrição normativa, Ilari (2007) afirma que os critérios 

adotados por ela são claros e não contraditórios para apenas um pequeno 

número de casos. E acrescenta: 

 
Na prática, o gramático defronta-se com inúmeros exemplos 
em que eles levam a classificações conflitantes; e às 
dificuldades de aplicação dos próprios critérios a gramática 
tradicional tem acrescentado as de um tratamento até certo 
ponto inconseqüente, pelo hábito de enquadrar entre os 
advérbios uma quantidade enorme de palavras que apenas em 
algumas ocorrências particulares e em alguns ambientes 
sintáticos, atendem àqueles critérios. Tratar do ‘advérbio’ é, 
antes de mais nada, tomar consciência desses equívocos, 
constatando a diversidade de emprego dessas expressões 
(ILARI, 2007, p. 152). 
 

Segundo esse autor, numa análise mais apurada do comportamento do 

advérbio, o primeiro critério a ser revisto diz respeito ao tipo de constituinte com 

o qual o advérbio estabelece o seu domínio; o segundo envolve as funções que 

os advérbios desempenham: “essas funções são bastante diferenciadas, o que 

tende a ser escamoteado quando se reconhece uma única função 
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extremamente genérica de ‘modificação’” (ILARI, 2007, p. 154). Seguindo essa 

linha de pensamento, Costa e Costa (2001, p. 33-34) também destacam 

algumas das propriedades dos advérbios: 

 

Os advérbios não formam uma classe semântica homogénea, 
existindo diferentes tipos de classes semânticas de adverbiais 
(...) Os advérbios podem ser polissêmicos, pertencendo a mais 
que uma classe semântica consoante o seu significado (...) Os 
advérbios pertencentes a uma mesma classe semântica podem 
exibir comportamentos sintáticos diferentes (...) 
 

 

Pelas palavras tanto de Ilari quanto de Costa e Costa, percebemos a 

necessidade de se considerar o advérbio como um elemento de 

comportamento diversificado, tanto em termos sintáticos quanto semânticos. A 

propósito, isso já vem sendo destacado nas chamadas gramáticas descritivas 

do português. 

Uma dessas gramáticas é a de Neves (2000), onde a autora aponta a 

importância de se levar em conta os diferentes domínios de um advérbio, e não 

apenas aqueles tipicamente tradicionais. Segundo ela, “de um ponto de vista 

sintático ou relacional, o advérbio é uma palavra periférica, isto é, ele funciona 

como satélite de um núcleo (...)” podendo atuar “nas diversas camadas do 

enunciado” (p. 234).  E, para demonstrar essa propriedade, a autora apresenta 

vários exemplos, dos quais destacamos alguns abaixo (cf. p. 234-235):  

 

(1) a. Lembrava-se claramente. 

 

 b. Seus sentimentos são muito delicados. 

 

 c. Agonia era uma coisa muito sem graça. 

 

 d. Não passa tão cedo, não (...). 

 

 e. Novamente no táxi, ele me chama a atenção (....). 

 

 f. O destino do Hospital do ex-IAPI também mudou, só que    para    pior 

para a contrariedade de seus quase 1.500 habitantes. 

 g. Não diz bobagem. Greve agora não vai nada bem. 
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h. E quem sabe se de tudo que pudesse fazer, se entre  todas as 

reações possíveis, não era justamente isto – ceder, pagar. 

 

i. Alguns inquéritos solicitados pelo Saps à polícia arrastam-se 

morosamente sem chegar à apuração policial dos crimes, muito 

embora as autoridades da mais alta hierarquia se empenham nisso.  

 
Como se pode ver, além de o advérbio incidir sobre um verbo (1a), um 

adjetivo (1b) ou sintagma com valor adjetivo (1c), um advérbio (1d) ou sintagma 

com valor adverbial (1e), pode incidir também sobre um numeral (1f), um 

substantivo (1g), um pronome (1h) e a conjunção embora (1i).  Segundo a 

autora, nesses casos, o advérbio atua de forma periférica no sintagma, 

incidindo sobre um núcleo (um constituinte) em particular. Mas além dessa 

situação, há também aquelas em que o advérbio pode incidir sobre unidades 

maiores, a própria oração, como em (2) (cf. p. 235):  

 

(2) a. Provavelmente você não gostará da resposta. 

 

 b. Realmente, sentia fome. 

 

Esse tipo de advérbio, em particular, faz parte de uma classe que não 

está prevista nas descrições normativas: advérbios modalizadores, que 

modalizam o conteúdo de uma asserção. Ilari (2007) aborda a respeito desse 

tipo de advérbio, apresentando, para tanto, os seguintes exemplos (cf. p. 155-

156): 

 
(3) a. Realmente, deve ser maravilhoso ter uma família grande. 

  

b. Há pessoas que  dificilmente perdem a calma, perdem o controle. 

 

  c. Diariamente (...) eles chegam atrasados. 

 

d. Humanamente, é impossível fazer tanto processo ao mesmo tempo. 
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Denominados de advérbios sentenciais, esses itens não modificam um 

constituinte em particular, mas a sentença inteira. Em (3a) e (3b), os advérbios 

expressam a opinião/expectativa do falante em relação ao que está sendo 

afirmado: deve ser maravilhoso ter família grande; há pessoas que perdem a 

calma, perdem o controle. Em (3c), “diariamente” indica a frequência com que 

reitera o evento; em (3d), “humanamente” limita o ponto de vista do qual pode 

ser considerada correta a afirmação: é do ponto de vista humano e não de 

qualquer outro. 

Os casos apresentados em (2) e (3) demonstram, também, que esses 

advérbios em -mente não denotam a circunstância modo, como nos fazem 

pressupor, normalmente, as gramáticas de orientação normativa. Kanthack 

(2012), ao analisar o comportamento de advérbios terminados em -mente, no 

gênero entrevista, constatou que os falantes usam esse tipo de advérbio 

comumente como modalizador, servindo de estratégia para marcar a atitude do 

falante em relação ao que ele próprio diz. Vejamos alguns dos casos 

analisados pela autora (cf. p. 6): 

 

(4) Quando acusadas de tráfico de influência, advocacia administrativa, 

superfaturamento ou sobrepreço, defendem-se na pessoa física usando 

o cargo. Obviamente, está errado. 

 

(5) Se produzirmos um alimento resistente à seca, por exemplo,  

seguramente estaremos fazendo um favor à humanidade em tempos 

de aquecimento global. 

 

(6) Ahmadinejad é o líder de um regime teocrático, violento e isolado 

internacionalmente. 

 

(7) Mas sei da existência de certos grupos na universidade que, 

tradicionalmente, não vêem com bons olhos nenhuma iniciativa 

baseada no mérito para avaliar a produtividade. 

 

(8) Curiosamente, são aqueles que se dizem mais conhecedores do 

sofrimento dos brasileiros menos favorecidos os primeiros a agitar a 

bandeira do ensino superior gratuito para todos. 
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(9) Claro que, infelizmente, num lugar com as especificidades do Rio de 

Janeiro, ainda é preciso que parte da tropa trabalhe munida de fuzis. 

 

Em (4) e (5), “obviamente” e “seguramente”, advérbios epistêmicos, 

expressam uma alta adesão do falante em relação ao que diz. Em (6) e (7), os 

advérbios delimitadores “internacionalmente” e “tradicionalmente” demarcam os 

limites dentro dos quais o advérbio deve ser interpretado: do ponto de vista 

internacional; do ponto de vista tradicional. Em (8) e (9) “curiosamente” e 

“infelizmente”, advérbios afetivos, verbalizam as reações emotivas do falante 

frente ao que enuncia. Esses exemplos evidenciam, portanto, que esses 

advérbios apresentam propriedades semânticas diferenciadas dos chamados 

tradicionalmente advérbios de “modo”.  

Além dos advérbios sentenciais, Ilari (2007) também apresenta os 

chamados advérbios de discurso, que se aplicam a “unidades cujas dimensões 

ultrapassam não só os limites dos constituintes, como também das sentenças” 

(p. 156). O autor ilustra tal caso com o advérbio agora: 

 

(10) A – Agora que estão todos maiores, quer dizer, cada um fica mais  ou 

menos responsável por si. B- Já se cuidam. A – de higiene, de trocar de 

roupa, todo esse negócio. Quer dizer, já é alguma coisa que eles fazem 

porque... B – Ajuda demais, né? A – Já ajudam bem. A – Agora, tem 

sempre [...] numa família grande há sempre um com tarefa de 

supervisor... por instinto, não é por obrigação. 

 

Classificado como dêitico, o advérbio agora, inicialmente, estabelece 

uma referência temporal ao momento de enunciação; depois, esse item 

introduz uma nova situação no discurso, que se diferencia do caso anterior, 

pois se constitui numa mudança de tópico e de orientação discursiva. No 

primeiro trecho, a atitude das crianças é descrita com otimismo; entretanto, no 

trecho seguinte, iniciado com agora, esse otimismo sofre uma restrição. 

Segundo o autor, o item agora funciona como um articulador de segmentos 

temáticos ou discursivos, e não como modificador de uma categoria específica.  
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 Os casos apresentados por Neves (2000), Ilari (2007) e Kanthack (2012) 

evidenciam que os advérbios podem assumir propriedades além daquelas 

previstas pelas descrições tradicionais. Neves corrobora isso, afirmando que os 

advérbios apresentam um estatuto particular que a tradição gramatical não 

avalia. Na visão da autora, as funções sintático-semânticas exercidas pelos 

mesmos vão além do que está posto nas gramáticas de orientação normativa. 

E, com o intuito de apresentar uma descrição mais coerente aos advérbios, a 

autora os distribui, quanto à função semântica, em duas grandes subclasses: 

advérbios modificadores (noção esta que está pressuposta nas gramáticas 

normativas) e não modificadores. 

São modificadores aqueles advérbios que modificam o significado do 

elemento sobre o qual incidem.  São eles: 

 

● Os de modo ou qualificadores: atribuem qualidades a uma ação, a um 

processo ou a um estado evidenciado num verbo ou num adjetivo, como 

ilustram (11a) e (11b) respectivamente (cf. p. 236):  

 

(11)   a. Nos momentos de aflições em que buscava apoio materno  nunca  

encontrou palavras, mas apenas dois braços que o enlaçavam 

amorosamente.  

          

b. Os dedos encarquilhados exibiam pedras escandalosamente  falsas. 

 

● Os de intensidade ou intensificadores: dão intensidade ao conteúdo de um 

adjetivo (12a), um verbo (12b) ou um advérbio (12c) (cf. p. 236-237):  

 

(12) a. (José) Julgava-se pouco inteligente, porque nunca dera para           

           os estudos.    

 

 b. O delegado é muito intrometido, fala muito. 

                                                                       

c. Os paulistanos e seus vizinhos sabem muito pouco a respeito da    

acidez das chuvas que caem sobre suas cidades.   
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● Os modalizadores: são aqueles que modalizam o conteúdo de uma 

afirmação, ou seja, expressam alguma intervenção do falante na definição da 

validade e do valor do discurso que ele próprio profere. Como essa intervenção 

pode ocorrer de maneira variada, essa classe de advérbios se destaca como 

heterogênea, podendo ser distribuidos assim: 

 

a) Epistêmicos ou asseverativos: expressam uma crença, uma opinião ou uma 

expectativa do falante sobre determinada afirmação. O objetivo real dos 

modalizadores epistêmicos é asseverar, ou melhor, é marcar a partir do 

conhecimento do falante uma adesão ao que ele diz. A asseveração pode ser 

de marcada de maneira positiva, negativa ou relativa, e assim são 

subclassificados:  

 

Asseverativos afirmativos: indicam que o conteúdo do que se afirma ou do que 

se nega é apresentado pelo falante como verdadeiro, factual, como fora de 

dúvida, como ilustram (13a), (13b) e (13c) (cf. p. 246): 

 

(13) a. Logicamente, temos diferentes capacidades na compreensão                   

de    aspectos da religião. 

   

b. A experimentação em animais é reconhecidamente falha quando 

seus resultados são extrapolados para os seres humanos. 

 

c. A separação, de qualquer modo, é inegalvelmente mais saudável 

que um casamento capenga. 

 

Asseverativos negativos: revelam que o conteúdo do que se diz é apresentado 

pelo falante como algo não-factual, que não se pode duvidar (cf. p. 247): 

 

(14) a. Não deixaria de ir ao cinema aquela noite, de jeito nenhum. 

 

b. Não saberia de forma alguma distinguir o que fora feito por minhas 

próprias mãos ou que fora resposto por mãos inimigas. 
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Asseverativos relativos: expressam que o conteúdo do que se diz é algo 

eventual, que o falante acredita que seja possível ou impossível, provável ou 

improvável, não se comprometendo com a verdade do que é enunciado (cf. p. 

247): 

 

(15) a. Provavelmente havia um certo exagero no julgamento. 

 

b. Agora aqui há um sossego cinzento e frio que talvez seja meio triste, 

mas me faz bem. 

 

c. O nu poderá possivelmente não ser casto, no restrito sentido do 

termo, mas jamais é imoral. 

  

b) Delimitadores ou circunscritores: marcam o ponto de vista a partir do qual 

uma afirmação pode ser considerada verdadeira. Não afirmam e nem negam 

propriamente o valor de verdade do que é enunciado, e sim estabelecem 

condições de verdade, delimitando o âmbito das afirmações e das negações, a 

partir de dois modos:  

 

- Delimitando-se a validade do enunciado conforme a perspectiva do 

falante (cf. p. 251): 

 

(16) a. Pessoalmente não vejo nenhuma vantagem para eles que eu      

assine. 

 

b. Eu, particularmente, sou a favor do Estado exato, que tenha 

independência, inclusive para intervir no mercado, caso seja necessário. 

 

- Fixando a validade do enunciado dentro de um domínio do 

conhecimento (cf. p. 251): 

  

(17)  a. No que se refere à cultura, embora geograficamente distante da 

Europa, O Brasil nunca esteve alheio às mudanças aí ocorridas. 

.  

b. As mulheres são biologicamente iguais aos homens?  
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A propósito desses advérbios, Neves esclarece que eles podem indicar 

uma delimitação de forma generalizada (18a), (18b) ou restrita (19a) e (19b) 

(cf. p. 251-252): 

 

(18)  a. Sempre, do pouco que obtinha, sobrava um mínimo que ela 

geralmente empregava em ajudar os mais pobres. 

 

b. Celeste quase2 não agradece. 

 

 (19)  a. É antiga e perversa a pretensão da espada substituindo a lei,          

ainda que se impondo, pelo menos teoricamente, para fazer prevalecer 

a lei e a ordem. 

 

b. É a barra que vai preparar fisicamente e tecnicamente um bailarino.  

 

c) Deônticos: demarcam o enunciado apresentado pelo falante como algo que, 

necessariamente, deve ocorrer, dada uma obrigação de alguém. Esse tipo de 

modalizador pode ter a oração e o constituinte como âmbito de incidência, 

como ilustram, respectivamente, os casos (20a) e (20b) (cf. p. 252-253):  

 

(20)  a. Vamos incluir apenas aqueles pequenos produtores que organizam a 

produção com base no trabalho da família e que têm necessariamente 

de se assalariar fora certas épocas do ano para conseguir sobreviver. 

 

b. Porque é preciso sair, como todo aquele que vem aportar num hotel, - 

lugar obrigatoriamente de passagem. 

 

d) Afetivos ou atitudinais: apontam a manifestação emotiva do falante em 

referência ao conteúdo da afirmação, podendo ocorrer de duas formas: 

 

Subjetiva: quando envolve, apenas, sentimentos como, por exemplo, felicidade, 

curiosidade, surpresa, espanto (cf. p. 253):  

                                                           
2
  A generalização pode abranger  não-atingimento (com aproximação) de limite. Esse é o valor 

de quase (NEVES, 2000, p. 251).        
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(21)  a. Infelizmente não podemos nos divertir na cidade em que moramos 

 

b. O cerrado é espantosamente rico em plantas acumuladoras. 

 

c. O problema, lamentavelmente, vem de muitos anos. 

 

Intersubjetiva, interpessoal: quando envolve sentimentos estabelecidos pelas 

relações entre falante e ouvinte, como, por exemplo, sinceridade e franqueza 

(22a) e (22b) (cf. p. 254):  

 

 (22)  a. Não sei, sinceramente não sei o que teria sucedido, o que Dona 

Leonor me teria respondido. 

 

b. Eu, francamente, não achava lá muita graça nas piadas de tio 

Angelim. 

 

c.Honestamente não sei o que faria. 

 

 Ao contrário dos modificadores, os não-modificadores são aqueles que 

não alteram o significado do elemento sobre o qual incidem, podendo ser:  

 

● De afirmação e de negação: atuam sobre o valor de verdade da oração, 

como em (23a) e (23b) (cf. p. 238): 

 

(23)    a. Aquele rapaz do retrato apareceu sim no posto dizendo que acabara 

a gasolina do seu carro ali perto, se não podia vender um galão. 

 

b. Não faltam crianças, adolescentes e até adultos incapazes de 

aceitarem situações de colaboração. 

                         

● De tempo e de lugar: aqueles que não atuam sobre o valor de verdade da 

oração, como em (24a) e (24b) (cf. p. 239): 

 



 

28 

(24) a. O que antes não era problema, e em certos casos foi até motivo de 

orgulho, passa agora a ser obstáculo à superação do 

subdesenvolvimento e do atraso.     

 

b. Havia uma densa penumbra lá dentro. 

 

● De inclusão, exclusão e de verificação: também são advérbios que não 

atuam sobre o valor de verdade da oração, mas exercem a função de focalizar   

o enunciado subsequente, destacando-o como o centro da mensagem. Nos 

exemplos abaixo, temos evidenciado, respectivamente, a inclusão (25a), a 

exclusão (25b)  e a verificação (25c) (cf. p. 240): 

 

(25)  a. Emocionalmente o indivíduo também amadurece durante a 

adolescência.   

 

b. Wj = índice diário de remuneração média, sendo  “j” cada dia entre as 

datas-base “m”, inclusive, e  “n”, exclusive.   

 

c. Pessoas e bichos saíam desesperados para a rua engasgados com a 

fumaça, sem saberem exatamente o que estava acontecendo. 

 

A descrição apresentada por Neves, além de ser pautada em usos 

efetivos, reais, contempla aspectos semânticos diversificados dos advérbios, 

como é o caso dos modalizadores, usados para marcar uma avaliação do 

falante em relação ao valor de verdade, ao dever, à restrição de domínio, à 

definição de atitude e até mesmo à formulação linguística do enunciado que ele 

próprio profere.  

Uma outra gramática descritiva que destacamos, aqui, é a de Perini 

(2010), que descreve algumas propriedades comportamentais dos advérbios, 

por exemplo, as posições em que eles ocorrem nas sentenças. Segundo ele, a 

ordenação de um elemento adverbial depende da função que ele exerce numa 

sentença, se complemento ou adjunto; da relação sintática que pode 

estabelecer com um verbo ou nominal; e também do seu escopo (p. 318).    
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Quando exerce a função de complemento verbal, o advérbio ocorre em 

regra imediatamente depois do verbo, como exemplificado em (26a), (26b), 

(26c) e (26d) (cf. p. 318):  

 

  (26) a. O Tomás morava em Campinas. 

 

 b. A reunião durou uma hora. 

 

 c. Eles já estavam sentindo bem. 

 

  d. O Tomás mora com os quatro filhos. 

  

 O pressuposto é que, com essa função, o advérbio tem um 

comportamento mais fixo, embora, em alguns casos, ele possa ser 

topicalizado, isto é, ocorrer no início da sentença.  Também demonstra um 

posicionamento mais fixo o advérbio que forma unidade com um nominal 

qualitativo (27a)  ou um nominal  referencial (27b) ( cf. 319):  

 

(27) a. O muro está bem pintado. 

 

  b. Somente um gênio vai conseguir salvar este time. 

 

Quando exerce a função de adjunto, por sua vez, o posicionamento do 

advérbio é mais livre, como se pode notar em (28) e (29) (cf. 318 e 320): 

 

(28) a. O Tomás comprou no Natal um carro novo. 

 

  b. O Tomás no Natal comprou um carro novo. 

 

  c. No Natal o Tomás comprou um carro novo. 

 

  d. O Tomás comprou um carro novo no Natal. 

 

 

(29) a. Agora a professora passou a palavra ao visitante. 
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 b. A professora agora passou a palavra ao visitante. 

 

   c .A professora passou agora a palavra ao visitante. 

 

 d. A professora passou a palavra agora ao visitante. 

 

Tanto em (28) quanto em (29) o sentido da sentença não é alterado, ou 

seja, a posição não interfere no escopo do advérbio. No entanto, há advérbios 

que têm liberdade sintática, mas que, dadas as posições ocupadas, o seu 

escopo é alterado, como ilustra (30) abaixo (cf. 319): 

 

(30) a .Somente a professora passou a palavra ao visitante. 

 

 b. A professora somente passou a palavra ao visitante. 

 

 c. A professora passou somente a palavra ao visitante. 

 

 d. A professora passou a palavra somente ao visitante. 

 

Como se pode notar, a diferença posicional faz com que o advérbio 

modifique uma porção de cada frase em particular, estabelecendo, dessa 

forma, significados diferentes entre elas: em (30a), o escopo é o substantivo 

professora, indicando que apenas a professora passou a palavra ao visitante, e 

ninguém mais; em (30b), o verbo passou, revelando que a única atitude da 

professora foi passar a palavra ao visitante; em (30c), o substantivo palavra, 

que evidencia que a professora passou ao visitante apenas a palavra e nada 

mais; e em (30 d), visitante, significando que ela passou a palavra apenas ao 

visitante, e a ninguém mais.  Em vista disso, o autor afirma que “o escopo de 

um adverbial é parte do seu significado” (p.319).  

Tem liberdade de posicionamento, também, os advérbios que tomam 

toda a sentença como escopo, como ilustram (31) e (32) (cf. 320):   

 

(31)  a.  Felizmente, a inundação não atingiu a biblioteca. 
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  b. A inundação, felizmente, não atingiu a  biblioteca.  

 

  c. A inundação não atingiu a  biblioteca, felizmente. 

 

 

(32) a. Francamente, a sua tese não traz nada de novo. 

 

b. A sua tese, francamente, não traz nada de novo.   

 

c. A sua tese não traz nada de novo, francamente. 

 

Como já vimos em Neves (2000), esse tipo de advérbio tem a função de 

expressar o comportamento do falante em relação ao conteúdo da oração. Em 

qualquer posição que ocorre, o sentido é o mesmo. 

 Da descrição apresentada por Perini (2010), destacamos: há advérbios 

que têm mais mobilidade posicional do que outros, dependendo da função 

sintática que assume na sentença; que nem sempre seu posicionamento é 

indiferente, pois pode afetar o seu escopo. Propriedades como essas, bem 

como as que vimos em Neves (2000), nos permitem afirmar que advérbios não 

são elementos com comportamentos homogêneos; ao contrário, são 

heterogêneos, tanto em relação a propriedades sintáticas quanto semânticas. 

Como exemplo desse comportamento heterogêneo, temos os advérbios 

de tempo, os quais, tradicionalmente, são classificados como elementos 

circunstanciais que expressam, tão somente, a indicação do tempo em que 

ocorre determinada situação, bem como modificam o sentido de um verbo, 

adjetivo ou mesmo do advérbio. Na visão de Neves (1999), a função de 

modificação, porém, não se aplica aos elementos temporais, pois são 

“advérbios que não operam sobre o valor de verdade da oração” (p. 239). São 

advérbios que, num quadro teórico como o que apresentaremos no próximo 

capítulo, tem seu comportamento justificado em face dos usos e das intenções 

comunicativas dos falantes.  

 

 

 



 

32 

CAPÍTULO 2: DA CORRENTE FUNCIONALISTA ÀS PESQUISAS SOBRE 

ADVÉRBIOS TEMPORAIS: PRESSUPOSTOS E DESCRIÇÃO 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

  

No intuito de explicitar o enfoque teórico adotado no presente trabalho, 

apresentamos, neste capítulo, alguns pressupostos básicos da corrente 

funcionalista, bem como resultados de algumas pesquisas linguísticas sobre o 

comportamento de advérbios temporais. 

   

      

2.2 A CORRENTE FUNCIONALISTA: ALGUNS PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

 

No intuito de explicar o funcionamento dinâmico da linguagem, nos anos 

20 do século XIX, a partir das ideias do Círculo Linguístico de Praga ou Escola 

de Praga (grupo de linguistas que elaboraram as primeiras “teses de Praga”, 

como resultado do primeiro Congresso Internacional de Linguística de Haia, em 

de 1928), foi criada a corrente funcionalista, abrindo um novo caminho para 

uma linguística que se opunha àquela defendida pela chamada corrente 

formalista (NEVES, 1997) 3. 

Nessa nova corrente de estudos, linguagem é concebida como um 

instrumento de interação social; logo, a língua é compreendida como um 

produto da atividade humana, um sistema funcional orientado para uma 

finalidade. “Não se pode compreender nenhum fato da língua sem considerar 

cuidadosamente o sistema ao qual ele pertence” (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 

                                                           
3
Ao falar em funcionalismo, costuma-se remeter às vertentes europeia e norte-americana. A 

primeira surge dentro do estruturalismo, dando ênfase às funções das unidades linguísticas. 
Função, aqui, não é resultante das relações estruturais, como se preconizava no 
estruturalismo, mas das relações advindas entre falantes e contexto sociocomunicativo.  As 
ideias propagadas nesse período serviram como base para o desenvolvimento de trabalhos 
posteriores, entre eles, os de Jakobson e Martinet, que se destacaram como os divulgadores 
mais importantes do pensamento linguístico internacional da Escola de Praga. Nessa vertente, 
também se destacam, na década de 70, autores como Halliday e Dik. Quanto a segunda 
vertente, Bolinger é apontado como um dos precursores, mas é por volta de 1975 que as 
análises linguísticas começam a se proliferar, como reação às impropriedades constatadas nos 
estudos estritamente formais. Destacam-se como autores funcionalistas norte-americanos: 
Sankoff, Givón, Thompson e Hopper (CUNHA, 2008). 
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119). Ou seja, a língua não pode ser investigada de maneira isolada, 

independente do comportamento social, uma vez que a linguagem é uma 

atividade sociocultural que se realiza a partir da relação com o outro. 

Diferentemente, a corrente formal concebe a língua como um objeto 

autônomo e defende que as estruturas linguísticas devem ser descritas 

independentemente dos usos efetivos que os falantes fazem delas. Para essa 

vertente teórica, a língua tem como função primária a expressão dos 

pensamentos; estudá-la implica reconhecer as estruturas em si e por si, 

separadas, portanto, dos contextos em que são produzidas. 

Para os estudiosos da vertente funcional, explicar fatos da língua 

significa considerar dados produzidos em condições discursivas reais, pois o 

pressuposto é que o falante adapta os usos linguísticos às intenções 

comunicativas. Segundo Cunha (2008, p. 157), o interesse “vai além da 

estrutura gramatical, buscando na situação comunicativa – que envolve 

interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo – a motivação para os 

fatos da língua”.   

A propósito disso, Neves (1997) afirma que o objetivo, numa análise de 

cunho funcional, é verificar como a comunicação se estabelece e como as 

circunstâncias efetivas de interação verbal influenciam os usos e os sentidos 

das expressões linguísticas usadas pelos falantes. Há, dessa forma, uma certa 

pragmatização do componente sintático-semântico do modelo linguístico, que 

não se distancia de suas peças e funções, à medida que reconhece na relação 

entre estrutura e função uma certa instabilidade que se evidencia por meio do 

constante dinamismo que acompanha o desenvolvimento da linguagem.   

É na atividade dinâmica que se analisam as relações sistemáticas entre 

forma e função, pois a forma da língua deve refletir de alguma maneira a 

função que exerce dentro de uma estrutura. Como afirma Cunha (2008, p. 

158), “a língua desempenha funções que são externas ao sistema linguístico 

em si” e “as funções externas influenciam a organização interna do sistema 

linguístico”. Assim, uma língua não deve ser interpretada como um sistema 

autônomo, independente do comportamento social, do contexto comunicativo. 

O contexto, nessa abordagem, assume papel relevante, pois é um dos 

elementos que determinam as escolhas linguísticas dos falantes, que, a partir 

da sua competência comunicativa, podem negociar e adaptar funções e formas 
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para atender seus propósitos comunicativos. A competência, aqui, é entendida 

“como a capacidade que os indivíduos têm não apenas de codificar e 

decodificar expressões, mas também de usar e interpretar essas expressões 

de uma maneira satisfatória” (NEVES, 1997, p.41).  Por isso, a importância 

atribuída ao contexto, em particular o social, pois é exatamente nele que o 

falante manifesta a sua competência comunicativa; logo, é no espaço 

sociocomunicativo que a gramática da língua é constituída. 

A propósito, gramática é concebida como um fenômeno sociocultural, 

um conjunto de escolhas feitas pelo falante durante o processo de interação 

verbal, pois, segundo Dik (1989, apud Neves, 1997), é na interação que o 

falante determina o que vai ou não usar de instrumentos linguísticos para 

atender suas intenções comunicativas. Ela não deve ser entendida como uma 

estrutura fechada, pois, como fenômeno sociocultural, está sujeita às 

interferências do meio, à dinamicidade de que se constitui a sociedade e ao 

próprio sujeito. Nesse sentido, as estruturas linguísticas são interpretadas 

como objetos não-autônomos, pois estão, o tempo todo, a serviço do falante. 

Os pressupostos apresentados acima diferem a corrente funcional da 

formal que, firmada na lógica e na filosofia, assume uma direção sintagmática à 

medida que interpreta a língua como um conjunto de estruturas entre as quais 

podem ser estabelecidas relações sistemáticas. A ênfase nos aspectos 

universais da língua também é uma característica peculiar do formalismo que, 

diferente do funcionalismo, coloca a sintaxe como base da língua, determinado-

a como uma gramática arbitrária que deve ser organizada em torno da frase 

(NEVES, 1997). 

Na corrente funcional, por sua vez, frase é compreendida como unidade 

comunicativa que veicula informação, estabelecendo, ao mesmo tempo, 

ligação entre a situação de fala e o próprio texto. Conforme Neves, “o que se 

analisa são as frases efetivamente realizadas, para cuja interpretação se atribui 

especial importância ao contexto, tanto verbal como não-verbal” (p. 17). Ou 

seja, compreender a frase, a função dos itens nela contidos significa extrapolar 

os seus limites, avançar para além de sua forma.  

Para explicar, por exemplo, a relação entre forma e função, os 

funcionalistas defendem que “a estrutura linguística revela o funcionamento      

da mente, bem como as propriedades da conceituação humana do mundo” 
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(CUNHA, 2008, p. 167). Uma dessas propriedades é explicada por meio do 

princípio da iconicidade, que consiste na “correlação natural e motivada entre 

forma e função, isto é, entre código linguístico (expressão) e seu significado 

(conteúdo)” (p. 167).  

Em sua primeira versão, considerada radical, o princípio da iconicidade 

se pauta numa relação isomórfica, de um para um, entre forma e conteúdo. Ou 

seja, para cada forma da língua há uma função correspondente a se realizar.4 

Já em sua forma menos radical, esse princípio “se manifesta a partir de três 

subprincípios, que se relacionam à quantidade de informação, ao grau de 

integração entre os constituintes da expressão e do conteúdo e à ordenação 

seqüencial dos segmentos” (p. 168). São eles: 

Subprincípio da quantidade: prevê que, quanto maior a quantidade de 

informação, maior a quantidade de forma, de maneira que “a estrutura de uma 

construção gramatical indica a estrutura do conceito que ela expressa” (p. 168). 

Significa dizer que a complexidade do pensamento tende a refletir-se na 

complexidade daquilo que o falante expressa; ou seja, o que é mais simples e 

previsível é representado por itens linguísticos menos complexos, enquanto 

aquilo que é pouco previsível é representado por itens mais complexos. 

Subprincípio da integração: prevê que aquilo que se encontra próximo 

mentalmente tende a se colocar próximo sintaticamente. Em outras palavras,  

esse subprincípio “correlaciona a distância linear entre expressões à distância 

conceptual entre as ideias que elas representam” (p. 169).  

Subprincípio de ordenação sequencial: prevê que a ordenação dos 

elementos na estrutura sintática revela a sua ordem de importância para o 

falante. Subdivide-se em subprincípio linear, quando a ordem dos elementos 

tende a refletir a sequência temporal das ocorrências dos eventos; subprincípio 

da relação entre ordem sequencial e topicalidade, quando a ordem de um 

elemento indica a sua conexão com o tipo de informação veiculada, por 

exemplo, informações velhas, ou seja, já mencionadas, tendem a ocorrer no 

início da oração e as novas, no final. 

  

                                                           
4
  Os estudos de variação e mudança contestam o princípio da iconicidade em sua versão 

original, tendo em vista a constatação da existência de duas ou mais formas alternativas de 
dizer a mesma coisa (CUNHA, 2008, p. 167). 
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 Dado o que foi exposto, fica claro que analisar um fato da língua implica  

reconhecer a importância de toda a situação comunicativa: as intenções, os 

participantes e o contexto discursivo. Portanto, para compreender as 

verdadeiras funções dos itens linguísticos, deve-se levar em consideração a 

língua em atividade, em sua real função comunicativa. E é com base nesse tipo 

de pressuposto que autores como Martelotta (1994), Neves (1999), Andrade 

(2004) e Costa Nunes (2009) descrevem e analisam o comportamento de 

advérbios temporais, como veremos a seguir. 

 

 

2.3 ADVÉRBIOS TEMPORAIS À LUZ DE PRESSUPOSTOS FUNCIONAIS: 

ALGUMAS PESQUISAS 

 

Pesquisas de cunho funcional, como as de Martelotta (1994), Neves 

(1999), Andrade (2004) e Costa Nunes (2009), revelam que os advérbios 

circunstanciais de tempo ostentam propriedades diversas que só podem ser 

compreendidas se levadas em consideração os usos efetivos que os falantes 

fazem deles em situações comunicativas reais. 

 

2.3.1 MARTELOTTA (1994) 

 

Martelotta (1994), por meio de entrevistas orais concedidas por crianças 

e adultos para os projetos Censo de Variação Linguística, Competências 

básicas do Português e o projeto NURC, investigou a ordenação dos 

circunstanciadores temporais a fim de identificar aspectos discursivos que a  

justificasse. Para efetivação da análise, considerou, como temporais, termos 

que indicam ideia de tempo, que têm como propriedade básica certa 

mobilidade dentro da estrutura em que ocorre. Fazem parte desses elementos, 

segundo o autor, os termos não-oracionais como: hoje, agora, sempre, nunca, 

durante a semana, uma vez por mês, ao mesmo tempo; e as expressões 

oracionais, como: quando ele chegou, sempre que alguém queira etc.  

 Ao analisar os dados, o autor constatou características semântico-

gramaticais bastante distintas envolvendo as estruturas com os 

circunstanciadores temporais, permitindo-lhe afirmar “que a noção de 
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circunstância é algo maleável que se adapta aos aspectos pragmático- 

discursivos que caracterizam o ato da comunicação” (p. 21). Os exemplos em 

(1), (2), (3) e (4) ilustram essa propriedade:  

 

(1)  aí chegou um rapaz... começou a tirar retrato de costa, de frente, de 

lado esse negócio todo. Eu estou pensando que é negócio aqui do 

bairro, essa coisa toda. E quando chegou o dia seguinte, que eu 

desço aqui, o jornaleiro me chama ali na banca, não é? E eu vejo o meu 

retrato lá. Depois que saiu aquilo, apareceu um senhor lá na praça...   

(p. 39-40). 

 

Nesse exemplo, os circunstanciadores em destaque expressam a ideia 

de tempo determinado, relativamente preciso do momento em que ocorre a 

sequência de eventos. São, por isso, classificados como circunstanciadores de 

tempo determinado, podendo ocorrer tanto em sequencialidade de ações 

específicas quanto não-específicas.   

      Diferentemente de (1), o exemplo em (2), com o advérbio temporal 

sempre, ilustra outras características semântico-gramaticais: 

 

(2) Olha, o meu irmão, desde garotinho, ele sempre lá no quarto dele, ele 

gostava de brincar de altar, botava o santinho, fazia altar, ele sempre 

gostou de negócio de igreja... (p. 40). 

 

Nesse caso, o elemento temporal não especifica de maneira precisa o 

momento em que ocorrem as ações, uma vez que transmite a ideia de que os 

eventos perduram de forma indeterminada no tempo. Por isso, o autor o 

classifica como circunstanciador de tempo indeterminado, pois se relaciona a 

fatos ou situações não-específicas e não-sequenciais. 

 Em (3), por sua vez, o circunstanciador denota a frequência com que o 

evento acontece ao longo do tempo: 

 

(3) É adubo mesmo. Essas fezes são colocadas num lugar  apropriado ou 

num canto do quintal e deixa-se ficar um certo tempo para curtir, não é? 

Apanhando chuva... Quando a época é de estiagem, então  costuma-se 
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molhar de vez em quando... Aquilo depois fica bem curtido, então é 

colocado misturando com a terra. (p. 40). 

 

 Por indicar essa propriedade, o autor classifica o item em destaque 

como circunstanciador iterativo. No caso em questão, não se trata de um 

evento específico ocorrido de uma só vez, mas de um evento não-específico 

que ocorre de vez em quando.  

             Já, em (4), temos em destaque a ideia de simultaneidade: 

 

(4) ... aí, quando chega lá pra meia-noite, eu dou um toque no garção... 

enquanto eles vão comendo o meu pastel, eu vou tomando a cerveja 

deles... no fim dava tudo certo... (p. 41). 

 

Aqui, o circunstanciador temporal está sendo usado numa situação 

estática não-específica, expressando simultaneidade temporal entre um evento 

e outro. Também, em (5), o circunstanciador faz referência à situação estática 

e não-específica, porém, diferentemente do caso ilustrado em (4), denota uma 

delimitação temporal: 

 

(5) Sempre foi boa. Desde o primeiro dia de casado. Até hoje nunca 

brigamos. (p 41). 

 

As ações retratadas estão situadas num espaço temporal delimitado, 

onde se percebe o início e o fim da permanência da situação no tempo. A essa 

função, Martelotta denominou de circunstanciador de tempo delimitativo, que, 

semelhantemente aos indicadores de tempo determinado, especificam o tempo 

de ocorrência de um evento ou situação.  Mas, diferentemente do determinado, 

que está relacionado a eventos específicos ou não-específicos, o delimitativo 

se refere a eventos apenas específicos. 

Tendo constatado que a noção de circunstância não é homogênea, o 

autor investigou a ordenação dos advérbios temporais nas estruturas 

oracionais. Para tanto, considerou a colocação do advérbio antes e depois do 

verbo, tendo o sujeito oracional, o complemento verbal e o predicativo do 

sujeito também como referências específicas:  
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1. Antes do verbo: 

 

a) Início de orações com sujeito inexistente, indeterminado e elíptico, ou seja, 

em que não há sujeito antes do verbo: 

 

(6) Depois daquela muda se adaptar à mudança de local, fazia-se o 

enxerto. (p. 69). 

 

b) Antes do sujeito: 

 

(7) Quando eu olhei no boletim, meu nome estava lá. (p.70). 

 

c) Entre o sujeito e o verbo: 

 

(8) A gente às vezes se cansa. (p. 70). 

 

2. Depois do verbo: 

 

a) Nos casos em que não há ocorrência de complemento ou predicativo depois 

do verbo: 

 

(9) Ela chegou quatro horas. (p.70). 

 

b) No meio da sentença, entre o verbo e o complemento ou predicativo: 

 

(10) (...) então, ali boto logo depois o pijama.  (p.70). 

 

c) No final da oração, depois do complemento ou predicativo: 

 

(11)  Eu deixo vocês falarem com ele segunda-feira. (p.70). 

 

 Segundo Martelotta, existe uma tendência determinada para a colocação 

do circunstanciador temporal na sentença:   
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(...) tende a ocorrer em posições pré-verbais quanto traz informações 
temporais análogas aos traços semântico-gramaticais do discurso em 
que ocorre. Esta relação semântica empurra o circunstanciador para 
as posições pré-verbais, enfatizando-o ou topicalizando-o. Ao 
contrário, se não há esta relação semântica, o circunstanciador 
tenderá a ocupar as posições pós-verbais, ou mesmo a não ocorrer 
em tipos de discurso cujos traços semântico-gramaticais são não-
análogos ou incompatíveis com a informação temporal por ele 
expressa (p. 213).  

 
 

 Assim, os circunstanciadores de tempo determinado e indeterminado, 

bem como os de simultaneidade tendem a assumir as posições pré-verbais, 

uma vez que a força informativa que desempenham nos contextos os leva a 

serem topicalizados e enfatizados. Quanto aos elementos temporais iterativos, 

sua tendência, também, é se posicionar antes do verbo quando inseridos em 

discursos que estimulam a existência de iteratividade. Já os circunstanciadores 

delimitativos apresentam tendências gerais de ordenação, ou seja, podem se 

posicionar antes ou depois do verbo, pelo fato de apresentarem duas 

características distintas: expressam o momento específico de um evento e 

indicam a duração do mesmo.  

 Dado o que foi observado, o autor concluiu que a noção de circunstância 

temporal é realmente maleável, podendo a mesma assumir diferentes valores: 

tempo determinado, indeterminado, simultâneo, iterativo e delimitativo. Além 

disso, as posições dos advérbios temporais são determinadas, portanto, pelas 

funções circunstanciais assumidas.  

 

2.3.2 NEVES (1999) 

 

Seguindo também princípios funcionalistas, Neves (1999) analisou o 

comportamento dos circunstanciais de tempo e de lugar em inquéritos do 

projeto NURC, considerando as suas naturezas fórica (quando um elemento 

propicia a busca ou a recuperação de informação por remissão , dentro ou fora 

do enunciado) e não-fórica (quando não possibilita recuperação de informação 

no enunciado ou na situação de enunciação).  

Para a autora, apesar de os advérbios fóricos de tempo expressarem 

circunstância por definição semântica, eles apresentam uma certa mobilidade 

na esfera dos participantes do discurso, falante/ouvinte, referindo-se, 
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especificamente, ao momento exato da enunciação, a partir de uma escala de 

proximidade temporal, exercendo, assim, uma circunstanciação apoiada no  

circuito da comunicação. Um advérbio desse tipo é o hoje, como ilustra o 

exemplo em (12): 

 

(12) Hoje isso não existe.  (p. 266). 

  

       Aqui, o advérbio indica um período de tempo próximo ao momento da 

enunciação, sem nenhuma relação com o calendário (o falante e o momento 

agora). Mas também pode ser usado para representar um período demarcado, 

como em (13), onde o hoje indica “neste dia específico”, em que o falante emite 

o enunciado. O tempo em questão é cronológico e está ligado ao calendário: 

 

(13)  Hoje vou dar uma introdução. (p. 266). 

 

Segundo a autora, esse período precisamente marcado pode se 

apresentar, também, em contraste com um período distante do momento da 

enunciação, como indicado em (14a) e (14b) (cf. p. 266):  

 

(14) a.  (...) não tinha fiscalização direta do BNH como hoje tem o Sistema 

Financeiro de Habitação.  

 

b.  (...) o que se  fazia escondido hoje se faz publicamente porque dá 

ibope.   

   

Quanto aos advérbios temporais não-fóricos, Neves (p. 267) explicou 

que eles expressam a noção de tempo, movendo-se 

 

na esfera das relações e processos, no sentido de que efetuam 
conjugação temporal: cedo/tarde: relação de um momento ou período 
inicial/ final com um período includente;  antes/depois: relação de 
anterioridade/posterioridade de um momento ou período com outro.   

 

Os exemplos abaixo (cf. p. 274) ilustram essa propriedade: 

 

(15) a. Botar a criança o mais cedo possível na escola. 
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b. Nós falamos, inicialmente, em instrumentos de avaliação 

  

Além de explicar os advérbios frente a seu comportamento fórico e não-

fórico, a autora também descreveu as suas funções sintático-semânticas. 

Foram elas (cf. p. 268 - 269):   

 

● Função argumental – quando preenche uma casa da valência do verbo, 

pertencendo ao sistema de transitividade, funcionando, portanto, como 

complemento do verbo:         

           

 (16)   a. Eu gosto demais de lá.  

        

b. Sua mulher está aí junto. 

  

c. Moro dentro de Recife.  

  

d. Isso ocorreu ontem.                   

 

● Função adverbial – quando está relacionado exclusivamente com verbo ou 

com adjetivo: 

 

(17) a.   Nós comemos lá.  

 

b.  É oca dentro. 

         

● Função adnominal – quando está relacionado com nomes:   

 

(18)        a.  É uma cidadezinha lá que inclusive me ofereceu hospedagem. 

   

    b. Uma pesquisa agora da ONU determinou.       

  

Pela descrição da autora, percebemos que os advérbios temporais 

exercem funções além daquela que a tradição gramatical apresenta: podem 
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corresponder a um argumento de um verbo ou pode ocorrer relacionado com 

nomes. Entende-se que a relação estabelecida entre o advérbio e as palavras 

com as quais formam unidade sintática não é de modificação, como se 

pressupõe tradicionalmente: “De fato, se o advérbio se define como 

‘modificador’ do verbo (ou, ainda, do adjetivo e do advérbio) (...), os 

circunstanciais não pertencem à classe, já que nenhum advérbio de tempo ou 

de lugar realmente modifica o expresso no verbo” (NEVES, 1999, p. 263). 

 

2.3.3 ANDRADE (2004) 

 

Andrade (2004), tendo como corpus textos formais do português 

brasileiro, analisou propriedades comportamentais de locuções temporais, 

considerando aspectos como: posição da locução em relação ao verbo, função 

da locução, posição da locução quanto à distribuição na sentença (inicial, 

medial ou final), tamanho da locução, função textual da mesma e estrutura da 

oração. 

Quanto às posições, considerou, primeiro, o fato de o advérbio ocorrer 

antes ou depois do verbo, como ilustram respectivamente os exemplos abaixo 

(cf. p. 2):  

 

(19)      a. Naquela época montou-se um modelo tripartite...  

 

b. ...esses doentes malham o dia todo  nos aparelhos de musculação. 

 

 Depois, observou a sua distribuição na sentença: se inicial (20a), medial 

(20b) ou final (20c): 

 

(20)     a. Esta noite, João viajará. 

 

              b. João, esta noite, viajará. 

 

            c. João viajará esta noite.  
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Com relação às funções semânticas, a autora as definiu assim: 

localizadora, que apresenta a função básica de localizar um evento/situação, 

podendo determiná-lo ou não (21); durativa, que expressa a duração inicial, 

final e/ou total de uma situação, delimitando-o ou não (22); reiterativa, que 

aponta a repetição de um evento/situação, determinando-o ou não (23); e a 

simultânea, que indica situação de simultaneidade (24) (cf. p. 2 e 3): 

 

(21) É seu primeiro investimento  na candidatura a presidente em 2002.  

 

(22) Ao longo dos anos abriram-se eixos (...) e começou-se a construção    

de  um anel viário...         

                                                                                     

(23) Todos os anos, portanto, as autoridades se omitem diante de 

providências que deveriam ser tomadas automaticamente.  

 

(24) O ministro José Dirceu e o secretário-geral Luiz Dulci cuidam do 

assunto ao mesmo tempo.  

 

Quanto à posição em relação ao verbo, Andrade constatou que as 

locuções se apresentam, em sua maioria, na posição pós-verbal, pois, dos 225 

dados coletados, 137 ocorreram na posição pós-verbal, enquanto apenas 88 se 

apresentaram antes do verbo. Entre as funções analisadas, a de maior 

ocorrência foi a localizadora (136 de 225 dados), seguida da durativa (71 de 

225 dados). As funções menos frequentes foram a reiterativa (com 14 dados) e 

a simultânea (com, apenas, 4 dados). 

No que diz respeito às posições inicial, medial ou final das locuções nas 

sentenças, Andrade analisou-as tomando como referência o tamanho da 

locução (pequena - 2 palavras, média - 3 palavras, grande - mais de três 

palavras), para, assim, verificar se o peso das mesmas influenciava no seu 

posicionamento. Seus resultados apontaram que as locuções adverbiais 

grandes se apresentaram em maior número no corpus coletado (85 dados) e 

que a sua disposição predomina no final da oração (42 de 85). Logo após as 

locuções grandes aparecem, respectivamente, as pequenas (78 dados) e as 

médias (62 dados), as quais se encontram bem distribuídas nas três posições. 
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É um fato que permite afirmar que o tamanho da locução não interfere e nem 

influencia o seu posicionamento na sentença. 

No que concerne à função textual, Andrade observou as locuções que 

desempenhavam ou não a função anafórica, as quais estabelecem um elo 

entre o que já havia anunciado e o que ainda seria dito num texto. Para essa 

análise, hipotetizou que as locuções com função anafórica se apresentariam na 

posição pré-verbal, uma vez que funcionam como um elemento coesivo no 

texto. Assim, para fazer a análise de maneira precisa, interligou a categoria 

função textual com a categoria posição da locução, e constatou que 11 dos 19 

dados das locuções com função anafórica se dispõem na posição pré-verbal, 

enquanto que as não-anafóricas predominam na posição pós-verbal. Com esse 

resultado, a hipótese de Andrade não pode ser comprovada, possivelmente 

porque o número de dados coletados de orações exercendo a função anafórica 

não fora suficiente. Ela também interligou a categoria função da locução com a 

categoria função textual, com o intuito de verificar que tipo de locução exercia 

função anafórica. Observou que apenas as locuções localizadoras e 

simultâneas desempenham a função anafórica.     

 Com respeito à estrutura da oração, Andrade verificou se as estruturas 

mais recorrentes, como SVCo (Sujeito, verbo e complemento), SV ( Sujeito e 

verbo) e VCo (Verbo e complemento) influenciavam a posição mais frequente 

da locução, a pós-verbal, e se as menos recorrentes, como VS, favoreciam a 

posição menos empregada, a pré verbal. A fim de investigar tal hipótese, ela 

cruzou as categorias estrutura sintática e posição da locução, meio pelo qual 

constatou que, na maioria das estruturas correntes, as locuções temporais se 

encontram em sua posição mais recorrente – a pós verbal. Excetuou a 

estrutura SVCo na qual verificou que a locução temporal se revela bem 

distribuída, pois, de 88 dados coletados, 46 ocorreram na posição pré-verbal e 

42 na pós-verbal. Porém, na estrutura menos recorrente, VS, a locução é 

licenciada em sua posição menos recorrente.  

Pelos resultados de Andrade, vemos, portanto, que fatores sintáticos e 

semânticos influenciam a ordenação das locuções temporais. Ou seja, a 

posição das locuções numa sentença não é determinada aleatoriamente, mas 

sim em função de fatores diversos. 
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2.3.4 COSTA NUNES (2009) 

 

Costa Nunes (2009), com base em um dos princípios centrais do 

funcionalismo norte-americano, a iconicidade, que pressupõe a existência de 

uma função correspondente para cada forma da língua, buscou analisar, em 

um corpus escrito, o conjunto de fatores que pode motivar as diferentes 

posições dos advérbios de tempo e aspecto terminados em –mente no 

português contemporâneo. Seu corpus foi constituído de editoriais, notícias de 

esportes e do mundo, veiculados em jornais (Folha de São Paulo e o Globo) e 

revista (Época), entre julho de 2006 e agosto de 2007. Considerou, na 

pesquisa, os advérbios de tempo/aspecto que modificavam, apenas, o verbo; e, 

dentre os aspectos analisados, destacaram-se: gênero textual, posição e noção 

semântica do advérbio.    

Constatou que, quanto ao gênero textual, os advérbios de tempo e 

aspecto apresentam uma frequência muito baixa na modalidade escrita, pois, 

para cada 1000 palavras dos diferentes textos jornalísticas pesquisados, 

encontrou uma média de um item adverbial.  

Com relação à ordem dos advérbios, foi verificado se eles ocorriam 

antes ou depois de um verbo principal e se existia ou não material interveniente 

(sujeito, locução adverbial ou outro advérbio) que distanciasse o advérbio do 

verbo. Assim, verificou que as ocorrências dos itens de tempo/aspecto se 

apresentaram em quatro posições diferentes:  

 

 A pré-verbal, não imediatamente antes do verbo, com a presença de 

material interveniente: 

 

(25)   Atualmente, a parcela de pessoas que vivem com até US$ 1 por  dia   

no Vietnã representa apenas 8% da população.  (p. 46). 

 

 A pré- verbal, imediatamente antes do verbo, sem a presença de 

material interveniente: 

 

(26) Uma dificuldade é que os EUA não parecem dispostos a remover tão 

cedo barreiras que atualmente protegem a indústria americana de 
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etanol contra competidores mais eficientes, como os usineiros 

brasileiros.  (p. 47). 

 

 A pós-verbal, não imediatamente após o verbo, com a presença de 

material interveniente: 

 

(27) Outras 200 pessoas ficaram feridas nos ataques, nos quais terroristas 

suicidas detonaram caminhões-bomba quase simultaneamente em 

duas vilas de maioria Yazidi – Al Jazeera q Qahataniya – cerca de 120 

km a oeste de Mossul, na região semi-autônoma curda no norte de país. 

(p.47). 

 

 A pós-verbal, imediatamente após o verbo, sem a presença de material 

interveniente: 

 

(28)  Cerca de três milhões de meninas sofrem anualmente a                    

mutilação do clitóris ou de outros órgãos sexuais, de acordo com a 

agência da ONU. (p. 47). 

 

       Quanto a essas posições, a autora observou que a maioria das 

ocorrências se apresentou imediatamente antes ou depois do verbo, sem a 

presença de material interveniente.  

No que se refere às funções semânticas dos advérbios, Costa Nunes, 

pautada na classificação de Freitas (2004), verificou que os circunstanciadores 

temporais podem ocorrer como: 

 

● Dêiticos: expressando o tempo de maneira real, fazendo referência ao 

passado, presente ou futuro a partir do momento da enunciação, como 

mostra o exemplo (29): 

 

(29) Mas o anúncio confirmou a previsão anteriormente dada pela editora, 

de resultados satisfatórios em 2007. (p.49). 
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 ● Polissêmicos (aspecto + modo): expressando tanto a noção 

aspectual quanto a de modo, com o predomínio de um ou outro: 

 

(30)   Os conservadores não tomam conhecimento disso. Apoiados por 70% 

dos eleitores britânicos,querem que o substituto de Blair convoque 

rapidamente novas eleições. (p. 51). 

  

● Sequenciais: exercendo, de certa forma, uma função coesiva, sendo 

classificados também como conectores.   

 

(31)   Em outra iniciativa para celebrar a diversidade de opiniões, convidamos 

os leitores do país inteiro a enviar suas questões aos principais 

candidatos à Presidência da República nas próximas eleições. As 

melhores perguntas, escolhidas por nossos editores, foram respondidas 

pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por Geraldo Alckmin, 

do PSDB, por Heloísa Helena, do P-SOL, e por Cristovam Buarque, 

candidato do PDT. Julgamos que, ao confrontar as diferenças de 

opinião entre os candidatos, você poderá ter um subsídio valioso na 

hora de escolher o melhor deles. Trata-se, também, de uma apologia à 

diversidade de visões e opiniões que caracteriza as melhores 

democracias. Finalmente, celebramos a diversidade com uma série de 

reportagens dedicadas às escolas mais inovadoras do Brasil. Em meio 

a um sem-número de correntes de ensino, o editor Alexandre Mansur 

garimpou as instituições que mais se destacaram. (p. 52). 

                          

 No intuito de sistematizar melhor os dados, a autora fez um cruzamento 

de fatores, o que lhe permitiu constatar que não há diferença em relação aos 

gêneros no que diz respeito à posição dos advérbios, pois a maior parte deles 

aparece nas posições imediatas ao verbo.  

Tendo em vista o que foi constatado por Martelotta (1994), Neves 

(1999), Andrade (2004) e Costa Nunes (2009), podemos afirmar que a 

ordenação dos itens temporais nas sentenças é determinada por fatores 

diversos. Esse tipo de constatação coloca em xeque o pressuposto 

apresentado pelas descrições de orientação normativa: de que o advérbio é um 

elemento de natureza homogênea.  
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 CAPÍTULO III: ADVÉRBIOS DE TEMPO NO GÊNERO NOTÍCIA: 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

 

          

3.1 INTRODUÇÃO  

 

 Neste capítulo, apresentamos, inicialmente, algumas características 

básicas do gênero notícia, no intuito de conceituar esse tipo de texto que serviu 

de corpus para a nossa pesquisa. Em seguida, descrevemos, de forma 

detalhada, a metodologia utilizada para efetivação da mesma, e, por fim, 

expomos os resultados quantitativos e qualitativos. Esclarecemos que o 

objetivo da análise quantitativa é demonstrar as frequências de usos dos 

advérbios em função de todos os fatores analisados. Quanto à análise 

qualitativa, ela será elaborada à medida que confirmamos ou não as hipóteses 

levantadas, bem como no momento que articulamos os nossos resultados com 

princípios funcionalistas adotados.  

 

 

3.2 O GÊNERO NOTÍCIA: algumas características 

 

O gênero notícia, bastante recorrente nos diversos meios de 

comunicação, se caracteriza como uma narrativa técnica que se distingue dos 

textos literários, por exemplo, pela imparcialidade, clareza, objetividade e 

precisão em relatar fatos de interesse do público em geral, deixando de lado 

qualquer possibilidade de múltiplas interpretações por parte do leitor.  Trata-se 

de uma narrativa que tem como domínio social a memória e a documentação 

das experiências humanas vividas, situadas no tempo e no espaço, como 

forma de assegurar seriedade à informação (BENASSI, 2007). 

O ambiente jornalístico tem a notícia como seu objeto principal de 

apuração, sendo que não é todo texto jornalístico que se destaca como 

noticioso, porém, toda notícia é essencialmente objeto de investigação 

jornalística. Segundo Benassi (2007), para um texto se configurar como  
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noticioso, ele deve abordar um fato ou situação que desperte  continuamente o 

interesse do público, além de disputar espaço com a televisão e os demais 

meios de comunicação. Concretude, expressão das aparências e não da 

sugestão, sinteticidade, limitação de repertório verbal e redação em terceira 

pessoa são aspectos típicos de uma notícia de jornal.  

Divulgar acontecimentos reais é a característica mais evidente da 

notícia, que não deve se limitar, apenas, em propagar um fato, mas informar o 

máximo de dados referentes ao mesmo, para que a situação relatada possa 

ser considerada como verdadeira. Para tanto, ao narrar um acontecimento, os 

dois primeiros parágrafos de um texto noticioso (espaço conhecido como lide 

ou cabeça) devem responder às perguntas: Quem? O que? Quando? Onde? 

Como? e Por que?, no intuito de situar o leitor quanto à notícia que se pretende 

divulgar (BENASSI, 2007).  

Após o lide, tem-se o corpo do texto, que deve contemplar informações 

secundárias referentes ao fato publicado, seguido de uma sequência de 

detalhes, no sentido de tornar a notícia confiável. Precisar o tempo e o espaço 

onde ocorre um fato é uma das características básicas desse tipo de texto; 

logo, pode-se inferir que a utilização de advérbios circunstanciais é uma marca 

linguística, indispensável, em textos noticiosos.  

Apesar de apresentar uma estrutura previamente determinada, a notícia 

pode apresentar peculiaridades resultantes da intenção de quem a escreve. Tal 

fato pode ser verificado, em específico, nas notícias veiculadas nos dois jornais 

em que pautamos nossa investigação, O Globo, do Rio de Janeiro, e  A Tarde, 

da Bahia. O primeiro apresenta a notícia de forma mais detalhada, destacando 

os pormenores e as especulações que surgem em torno dela; para tanto, 

recorre a estruturas sintáticas mais complexas, períodos mais extensos. Já o 

segundo apresenta a notícia de modo mais objetivo, direto, expondo, tão 

somente, o fato tal como ocorrido, sem muito detalhamento. Isso é evidente na 

extensão das frases, dos períodos, que, ao contrário do primeiro, são menos 

complexos estruturalmente. Consequentemente, o uso de elementos 

linguísticos, como os advérbios temporais, por exemplo, também se diferencia 

nos dois jornais, como será demonstrado em nossos resultados.  
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3.3 DESCREVENDO A METODOLOGIA 

 

Para pesquisar os aspectos morfossintáticos e semânticos que 

envolvem os advérbios de tempo, escolhemos notícias comuns veiculadas nos 

jornais A TARDE, da Bahia, e O GLOBO, do Rio de Janeiro. A escolha pelo 

gênero notícia se deu em função da prática de o falante recorrer a advérbios 

temporais para especificar, no momento da enunciação (momento em que o 

autor da notícia a divulga), o tempo em que ocorre um determinado fato. O 

interesse por pesquisá-los surgiu por conta de ainda não terem muitas 

pesquisas sobre o comportamento funcional desse tipo de advérbio, em se 

tratando de jornais de duas regiões diferentes do Brasil. Acreditamos que, 

dadas as especificidades de cada um dos jornais escolhidos, como, por 

exemplo, o alcance e o tipo de leitor, haverá diferenças significativas em 

relação aos usos dos advérbios temporais, mesmo sendo notícias que tratam 

dos mesmos acontecimentos. 

Com a definição dos jornais, passamos a selecionar as notícias comuns 

que eram divulgadas nos mesmos, num período de dois meses, janeiro e 

fevereiro de 2012, quando reunimos um total de 28 notícias (14 de cada jornal), 

de onde foram coletadas 138 ocorrências de advérbios temporais, um número 

significativo para a análise proposta. No levantamento, foram considerados 

apenas os advérbios temporais não-oracionais, constituídos por formas simples 

(uma só palavra) e composta (duas ou mais palavras, denominada 

tradicionalmente de locução adverbial), que dispunham de maior liberdade na 

sentença, mesmo estando posicionados em diferentes lugares. Usamos o 

critério da mobilidade (cf. Costa; Costa, 2001) para recortamos os casos que 

seriam analisados, bem como para demonstrar que esse tipo de advérbio tem 

um comportamento sintático-semântico diferenciado. Normalmente, ele não 

modifica uma categoria em particular, como é pressuposto nas definições das 

gramáticas de orientação normativa. Isso é confirmado, por exemplo, por 

Neves (2000), que trata esse tipo de advérbio como não-modificador: não afeta 

o significado do elemento sobre o qual incide, exercendo, tão somente, a 

função de indicar a circunstância temporal.    

A fim de ilustrar o teste adotado, demonstramos, a seguir, casos em que 

os advérbios ocorrem na posição inicial (1), medial (2) e final (3) das 
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sentenças. As variações apresentadas por a’ e a’’ indicam a flexibilidade de 

posicionamento desse advérbio: 

 

(1) a.   Ontem, mergulhadores encontraram mais cinco corpos  de quatro 

homens e uma mulher... (JORNAL A TARDE, 18.01.2012).    

 

a’ Mergulhadores encontraram ontem mais cinco corpos  de  quatro 

homens e uma mulher...  

 

a’’ Mergulhadores encontraram mais cinco corpos  de quatro homens e 

uma mulher, ontem...  

 

(2)  a. ...os EUA vão, até o fim deste ano, reduzir o   tempo de espera para 

a obtenção do visto... (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

 

a’. Até o fim deste ano os EUA vão reduzir o tempo de espera para a 

obtenção do visto... 

 

a’’ Os EUA vão reduzir o  tempo de espera para a obtenção do visto, 

até o fim deste ano. 

 

(3)   a. O conselho apreciará a indicação em reunião no próximo dia 9. 

(JORNAL A TARDE, 24.01.2012). 

 

a’ No próximo dia 9, o conselho apreciará a indicação em reunião. 

 

a’’  O conselho apreciará no próximo dia 9 a indicação em reunião. 

 

Além do critério da mobilidade, usamos, também, a pergunta “quando?”, 

cuja resposta permite a localização temporal do evento (cf. NEVES 2000): 

 

(4) a. Quando os mergulhadores encontraram mais cinco corpos  de  

quatro homens e uma mulher? Ontem. 

 

a’. Quando os EUA vão reduzir o tempo de espera para a obtenção do 

visto? Até o fim deste ano. 
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a”. Quando o conselho apreciará a indicação em reunião? No próximo 

dia 9. 

 

Seguindo esses critérios, estabelecemos, então, a nossa variável 

dependente: posição do advérbio na sentença5: início (I), meio (M) e fim (F) 6, 

como ilustram respectivamente os exemplos em (5), (6) e (7):  

 

(5) a. Pela manhã, [a Petrobrás informou] que o presidente do  conselho de 

administração da companhia e ministro da fazenda... (JORNAL A 

TARDE, 20.01.2012). 

                          

b. Em março do ano seguinte [o governo anuncia o PIB oficial do ano 

anterior]. (JORNAL O GLOBO, 17.01.2012). 

 

(6) a. ...[a Petrobrás é hoje uma empresa capitalizada]. (JORNAL A 

TARDE, 14.02.2012). 

 

b.  ... Entre os nomes citados como prováveis candidatos, [foram citados 

ontem o de Magda Chambriard, o do presidente da Petrobrás no 

Uruguai, Irani Varela, e do gerente-executivo da área internacional, 

Fernando Cunha]. (JORNAL O GLOBO, 24.01.2012). 

 

(7) a.  ...proposta do governo, [que prevê cortes de gastos de 3,3 bilhões 

este ano]. (JORNAL O GLOBO, 13.02.2012). 

          

b.   [Shettino foi ouvido judicialmente durante três horas]. (JORNAL A 

TARDE, 18.01.2012).   

      

A análise dessa variável nos permitirá visualizar se há diferenças em 

relação aos posicionamentos dos advérbios nos dois jornais investigados, e, 

                                                           
5
 Em todos os exemplos, delimitamos, por meio de colchetes, o domínio sentencial 

considerado, ou seja, o domínio em que atua o advérbio.   
6
 Esclarecemos: posição inicial - aquela antes do sujeito; meio da sentença - antes ou depois 

do verbo, podendo o advérbio estar imediatamente ao lado do mesmo, ou não (com algum 
elemento interveniente entre eles). Final da sentença – o último constituinte do domínio 
sentencial. 
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com isso, inferir sobre as intenções comunicativas dos autores das notícias. 

Por exemplo, se compreendem o advérbio temporal como um elemento de 

liberdade sintática, que pode ser licenciado em diversas posições de uma 

sentença; se dão relevância, primeiro, ao tempo ou ao fato ocorrido; se o 

advérbio temporal é um elemento periférico, ou não-periférico. Assim, para o 

posicionamento dos advérbios temporais, as nossas hipóteses são:  

 

● O posicionamento desse tipo de advérbio na sentença é variável, 

tendo em vista que se trata de um elemento sintático não modificador de 

uma categoria específica; 

 

● Eles devem ocorrer, preferencialmente, nas posições periféricas, às 

margens das sentenças, inicial e final, uma vez que são tipicamente 

elementos circunstanciais, e não modificadores; 

 

● Das posições periféricas, a final deverá ser a mais recorrente, pois o 

pressuposto é que os autores darão ênfase, primeiro, ao fato ocorrido; 

 

● No que se refere a essas preferências, os dois jornais apresentarão 

diferenças, uma vez que ambos têm públicos e alcances distintos, logo, 

com características particulares quanto à utilização da linguagem. 

 

 Após a identificação das posições dos advérbios, procuramos verificar 

se elas são influenciadas pelos seguintes fatores: forma do advérbio (simples – 

uma só palavra - e composta – mais de uma palavra), tempo do verbo 

(passado, presente e futuro) e função semântica do advérbio. Exemplificamos, 

primeiro, cada uma das posições dos advérbios em função de sua forma: 

 

● Advérbio simples no início da frase: 

 

(8) a. Ontem, [circulavam rumores sobre a dança das cadeiras na sede da 

empresa...] (JORNAL O GLOBO, 24.01.2012). 
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b.  [“Sempre batalhei para dirimir controvérsias”], disse o ministro. 

(JORNAL A  TARDE, 29.02.2012). 

 

● Advérbio simples no meio da frase: 

      

(9) a. [O tribunal de justiça de Gosseto ordenou, ontem, a prisão domiciliar 

de Francesco]. (JORNAL A TARDE, 18.01.2012). 

  

b. [O governador Jaques Wagner (...) agora me oferece a oportunidade 

de compor a sua equipe na Bahia]. (JORNAL O GLOBO, 14.02.2012). 

 

● Advérbio simples no fim da frase: 

 

(10) a ... [cerca de 400 pessoas se aglomeraram na frente do Fórum de 

Santo André (SP) ontem]... (JORNAL A TARDE, 14.02.2012). 

 

b. ... [o planejamento da nova estação Antártica, na ilha Rei George,  

deve começar hoje]... (JORNAL O GLOBO, 27.02.2012).  

 

● Advérbio não-simples no início da frase: 

 

(11) a. [Às 17h04, a ação preferencial da estatal subia 4,42%].                                                  

(JORNAL A TARDE, 24. 01. 2012). 

 

b. [Em março do ano seguinte o governo anuncia o PIB oficial do ano 

anterior]. (JORNAL O GLOBO, 17.01.2012). 

 

● Advérbio não-simples no meio da frase: 

 

(12) a.  [Eurozona finalmente aprovou, ontem de madrugada, um novo 

plano de resgate para a Grécia]... (JORNAL A TARDE, 22.02.2012). 

 

b. ... [os EUA vão, até o fim deste ano, reduzir o   tempo de espera 

para a obtenção do visto]... (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 
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● Advérbio não-simples no fim da frase: 

 

(13) a. [O programa econômico foi adotado por maioria dos votos, pouco  

antes das 23h] ...(JORNAL  A TARDE, 13.02.2012). 

 

b. [80% dos candidatos deverão ser entrevistados em menos de três 

semanas]. (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

 

 Para esse fator, hipotetizamos: por um lado, a posição final deverá ser 

favorecida pela forma composta, pois acreditamos que, se colocado no início 

da sentença, poderá interferir na apresentação objetiva do fato. Com isso, 

esperamos que os advérbios em sua forma simples sejam mais recorrentes no 

início e no meio da sentença.  

  A seguir, ilustramos cada uma das posições em função do tempo 

expresso pelo verbo: passado, presente e futuro: 

   

● Posição inicial e tempo verbal passado: 

 

(14) a.  Ontem, [mergulhadores encontraram mais cinco corpos de quatro 

homens e uma mulher]... (JORNAL A TARDE, 18.01.2012).                        

 

b.  Durante o dia, [houve pelo menos cinco confrontos entre as tropas e 

os manifestantes]... (JORNAL O GLOBO, 07.02.2012).  

 

● Posição medial e tempo verbal passado: 

 

(15) a. [O parlamento grego aprovou ontem o plano econômico de 

austeridade solicitado pelos credores do país] ... (JORNAL A TARDE, 

13.02.2012). 

 

b.  [Os ministros de Finanças da zona do euro acertaram, na 

madrugada de ontem, um resgate de 130 bilhões para a Grécia]... 

(JORNAL O GLOBO, 22.02.2012).  
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● Posição final e  tempo verbal passado: 

 

(16) a. ... [a guarda costeira ligou para o capitão... às 21h49].  (JORNAL O 

GLOBO, 18.01.2012).  

 

b.  ... [cerca de 400 pessoas se aglomeraram na frente do Fórum de 

Santo André (SP) ontem]. (JORNAL A TARDE, 17.02.2012). 

 

● Posição inicial  e  tempo verbal presente7: 

 

(17) a. A partir de agora, [Dilma mantêm  todos os artigos]...( JORNAL O  

GLOBO, 17.01.2012). 

 

 ● Posição medial e tempo verbal presente: 

 

(18)    a. [Graça Foster ocupa, hoje, a diretoria de gás e energia]. (JORNAL O 

GLOBO, 24.01.2012).   

  

b... [a Petrobrás é hoje uma empresa capitalizada]... (JORNAL A 

TARDE, 14. 02. 2012).  

  

● Posição final e tempo verbal presente: 

 

(19) a. [O Produto Interno Bruto apurado... passa por revisões periódicas 

nos anos seguintes]... (JORNAL A TARDE, 17.01.2012). 

 

b.  ...países [onde a classe média cresce  ano a ano]. (JORNAL O 

GLOBO, 20.01.2012). 

 

● Posição inicial  e  tempo verbal futuro: 

 

(20)   a. ...[em dezembro de 2012 haverá uma segunda revisão].  (JORNAL 

O GLOBO, 17. 01. 2012).   

                    

                                                           
7
 Apresentamos um único exemplo nas situações em que apenas um caso fora encontrado. 
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  b.   ... e   [em novembro de 2013, haverá outra reunião]. (JORNAL A O 

GLOBO, 17.01.2012).  

 

● Posição medial e tempo verbal futuro: 

 

(21)    a. ... [os EUA vão, até o fim deste ano, reduzir o tempo de espera para 

a obtenção do visto]... (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

                 

● Posição final e  tempo verbal futuro: 

 

(22) a... [80% dos candidatos deverão ser entrevistados em menos de três 

semanas]. (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

 

b.  [A operação da troca de títulos da dívida grega com os credores será 

realizada no dia 12 de março]. (JORNAL A TARDE, 22.02.2012). 

 

Quanto a esse fator, acreditamos que todas as posições deverão ser 

influenciadas pelo tempo passado, pois o uso desse tempo verbal é o mais 

comum no gênero notícia.   

Para analisar as funções semânticas dos advérbios temporais, 

consideramos a proposta de Andrade (2004). Vejamos cada uma delas abaixo:  

  

● Função localizadora, que, como o próprio nome diz, localiza um evento 

no tempo: 

 

 (23) a. Pela manhã, [a Petrobrás informou] que... (JORNAL A TARDE, 

24.01.2004).               

 

b. [Graça Foster ocupa, hoje, a diretoria de Gás e Energia]. (JORNAL O 

GLOBO, 24.01.2012).                     

 

c. [Os dois membros do conselho ficaram de retornar na manhã de         

hoje]. (JORNAL O GLOBO, 07.02.2012). 
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● Função durativa, aquela que indica o tempo de duração de um fato ou 

acontecimento: 

 

(24) a. Durante a tarde, [os soldados do exército e a multidão formada por 

parentes e amigos dos policiais grevistas voltaram a entrar em conflito]. 

(JORNAL A TARDE, 07.02.2012). 

  

b. No edital  001/2012, [que estava até a manhã de ontem no portal da 

Secult]...(JORNAL O GLOBO, 24.02.2012). 

 

c.  [Schetino foi ouvido judicialmente durante três horas]. (JORNAL A 

TARDE, 18.01.2012). 

 

● Função reiterativa, a que indica a repetição de um evento ou situação: 

 

(25) a.  “ - Todos os anos [milhares de turistas de todo o mundo vem visitar 

os Estados Unidos”]. (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

 

b.  Com 15 vetos , a presidente Dilma Roussef sancionou (...) a lei 

complementar [que fixa os recursos mínimos a serem investidos 

anualmente por União, estados e municípios em saúde]. (JORNAL A 

TARDE, 17.01.2012). 

 

c. [O produto Interno Bruto (...) passa por revisões periódicas nos anos 

seguintes]. (JORNAL A TARDE, 17.01.2012).  

                               

● Função simultânea, aquela que indica uma situação em que dois 

eventos ocorrem simultaneamente: 

 

(26)  a. [A Petrobrás (...) extrai e produz, ao mesmo tempo, seu maior e 

mais importante mercado]. (JORNAL O GLOBO, 14.02.2012). 

 

A propósito das funções semânticas, acreditamos que, das três 

analisadas, a mais recorrente será a localizadora, por ser a mais apropriada  
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para situar, de forma direta, o momento exato do evento. Acreditamos que a 

mesma terá influência sobre todas as posições dos advérbios temporais. 

Com esses fatores estabelecidos, passamos, então, ao levantamento 

dos dados, cujos resultados serão apresentados na seção seguinte. 

 

 

3.4 DEMONSTRANDO OS RESULTADOS 

 

 Com os advérbios temporais localizados, procuramos, primeiro, verificar 

os seus respectivos posicionamentos nas sentenças; depois, analisar cada um 

deles em função dos fatores estabelecidos. Feito esse procedimento, 

realizamos um levantamento quantitativo cujos resultados são apresentados 

em tabelas específicas, demonstrando efetivamente a frequência de uso dos 

advérbios de tempo nos dois jornais, bem como de cada propriedade 

analisada.  

Comecemos com o cômputo geral dos advérbios em função das três 

posições investigadas8, primeiro, no Jornal A TARDE, e, depois, no Jornal O 

GLOBO9:  

 

TABELA I: Cômputo geral dos advérbios temporais em função da posição 

no Jornal A TARDE 

  

I M F 

OC % OC % OC % 

21 37,5 18 32,1 17 30,4 

      

 

Como se pode perceber, no Jornal A TARDE, os advérbios de tempo se 

posicionam variavelmente nas três posições, confirmando a nossa expectativa 

e corroborando as constatações de Martelotta (1994): uma das características 

básicas desse tipo de advérbio é o posicionamento variável. Essa mesma 

                                                           
8
 I (Início), M (Meio) e F (Fim). 

9
 A título de destaque, marcaremos, com a cor verde, os valores mais significativos das tabelas. 
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variação também se observa no Jornal O GLOBO, como se pode notar na 

tabela II: 

 

TABELA II: Cômputo geral dos advérbios temporais em função da 

posição no Jornal O GLOBO 

  

I M F 

OC % OC % OC % 

22 26,9 17 20,7 43 52,4 

      
 

No entanto, as duas tabelas revelam resultados distintos quanto à 

frequência dos advérbios nas três posições. No Jornal A TARDE, a preferência 

é pela posição periférica inicial (37,5%), enquanto que no Jornal O GLOBO é 

pela periférica final (52,4%). Esses resultados confirmam as nossas 

expectativas de que o advérbio temporal seria licenciado preferencialmente em 

posições periféricas e que haveria diferenças entre os dois jornais quanto a 

essas preferências. Quanto à posição medial, também observamos diferenças 

acentuadas entre os dois jornais: em A TARDE, o advérbio foi licenciado mais 

nessa posição (32,1%) do que no Jornal O GLOBO (20,7%). 

Portanto, esses resultados nos permitem inferir que os autores das 

notícias tiveram intenções diferenciadas quando usaram os advérbios 

temporais. Por serem mais frequentes nas posições iniciais, no Jornal A 

TARDE, os advérbios sinalizam que os autores das notícias deram ênfase à 

localização temporal do fato ocorrido; já, no jornal O GLOBO, pelo fato de os 

advérbios serem mais frequentes nas posições finais, a preocupação primeira 

dos autores foi com a apresentação do fato.  

Essas diferenças entre os dois jornais podem ser explicadas pelo 

subprincípio de ordenação linear, o qual prediz que a ordem dos elementos 

numa determinada estrutura sintática corresponde a sua ordem de importância 

para o falante (COSTA NUNES, 2009, p. 29). Ou seja, para os autores das 

notícias do Jornal A TARDE, colocar o advérbio preferencialmente logo no 

início da sentença significa dizer que eles atribuíram mais relevância à 
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circunstância temporal, diferentemente dos autores das notícias do jornal O 

GLOBO.  

Feito o primeiro levantamento, passamos, então, à análise dos fatores 

que podem influenciar os posicionamentos dos advérbios. Comecemos pela 

forma do advérbio10:   

 

Tabela III: Posição dos advérbios temporais em função de sua 

forma no Jornal A TARDE  

 

I M F 

S C S C S C 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

04 19 17 81 15 83,3 03 16,7 02 11,8 15 88,2 

 

 

 

Constatamos que, no jornal A TARDE, as posições inicial e final foram 

influenciadas pela forma composta: 81% e 88,2% respectivamente, 

confirmando, em parte, a hipótese levantada: os advérbios formados com mais 

elementos informacionais ocorreriam no final da sentença. Para a posição 

inicial, o previsto seria que o advérbio fosse representado mais por estruturas 

simples. Isso ocorreu, apenas, com a posição medial (83,3%). 

 Comportamento semelhante também se observou no Jornal O GLOBO, 

como pode ser notado na tabela abaixo: 

   

Tabela IV: Posição dos advérbios temporais em função de sua 

forma no Jornal O GLOBO 

 

                     I M F 

       S         C        S         C       S      C 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

06 27,2 16 72,8 11 64,7 06 35,3 06 15,8 32   84,2 

 

                                                           
10

 S (Simples); C (Composta). 
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Ou seja, a forma composta influenciou os posicionamentos inicial 

(72,8%) e final (84,2%), e a forma simples, o posicionamento medial (64,7%). 

No entanto, comparando os números referentes às posições inicial e medial, 

observamos uma pequena diferença entre os dois jornais, o que reflete 

intenções diferentes por parte dos autores. No Jornal O GLOBO, verificamos 

um maior uso de forma simples no início da sentença (27,2%) do que no Jornal 

A TARDE (19%). Por outro lado, neste último jornal, a posição medial foi mais 

influenciada pela forma simples (83,3) do que no Jornal O GLOBO (64,7%).   

Esses resultados indiciam que os autores das notícias, quando localizam 

temporalmente o fato com formas que apresentam maior quantidade de 

informação, recorrem, consequentemente, a estruturas mais complexas. Isso 

está de acordo com o subprincípio da quantidade: quanto maior a quantidade 

de informação, maior a quantidade da forma. Por serem maiores, o autor 

prefere colocar as formas compostas em posições periféricas, de tal modo que 

não interfiram na apresentação objetiva do fato. As estruturas menos 

complexas, no interior da sentença, revelam que elas interferem menos na 

apresentação do fato. 

Apresentamos, a seguir, os resultados referentes à posição dos 

circunstanciadores temporais em função do tempo verbal11: 

 

Tabela V: Posição dos advérbios temporais em função do tempo 

verbal no Jornal A TARDE 

 

I M F 

PA PR FU PA PR FU PA PR FU 

OC  % OC % OC  % OC  % OC  % OC  % OC  % OC  % OC  % 

20 95,2 - - 1 4,8 14 77,8 02 11,1 02 11,1 11 64,7 01 5,9 05 29,4 

 

Como era esperado, o tempo verbal passado influenciou os três 

posicionamentos: inicial (95,2%), medial (77,8%), e final (64,7%), sendo a 

inicial a mais favorecida. Quanto à final, vemos que ela também foi  

                                                           
11

 PA (Passado), PR (Presente) e FU (Futuro). 
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influenciada pela forma verbal futura (29,4), indiciando que esse tempo exerce 

influência, embora pequena, sobre essa posição, em particular. Quanto ao 

Jornal O GLOBO, vejamos os números: 

 

Tabela VI: Posição dos advérbios temporais em função do tempo verbal 

no  Jornal O GLOBO 

 

I M F 

PA PR FU PA PR FU PA PR FU 
OC  

% 
OC  

% 
OC %  OC  % OC  % OC  % OC  % OC  % OC  % 

11 50 09 41 02 9 11 64,7 03 17,7 03 17,6 23 59 11 28,2 05 12,8 

     

Verifica-se também que, assim como no outro jornal, o tempo passado 

foi influenciador das três posições no Jornal O GLOBO: inicial (50%), medial 

(64%) e final (59%). Esses resultados confirmam, portanto, a nossa hipótese da 

influência do tempo verbal passado sobre as posições dos advérbios, pois, 

normalmente, o autor se refere a notícias que já ocorreram. 

 Embora tenhamos constatado isso, há algumas particularidades a serem 

destacadas: diferentemente do Jornal A TARDE, que teve a posição inicial 

mais influenciada pelo tempo passado, em O GLOBO foi a posição medial: 

95,2% e 64,7%, respectivamente. Percebemos também que, neste último 

Jornal, o tempo presente também teve influência, embora menor, nas posições 

inicial e final, uma vez que apresentou, respectivamente, um percentual de 

41% e 28,2%. Portanto, no Jornal O GLOBO, temos evidente uma influência 

mais variada dos tempos verbais sobre as colocações dos advérbios nas 

sentenças do que no Jornal A TARDE.   

  Apresentados esses resultados, passamos, a seguir, a demonstrar a 

influência da natureza semântica do advérbio12 quanto ao seu posicionamento. 

Comecemos pela posição inicial: 

 

 

 

 

                                                           
12

 L (Localizadora), D (Durativa), R (Reiterativa) e S (Simultânea). 
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Tabela VII: Posição inicial dos advérbios temporais em função da sua 

propriedade semântica 

 

                                                 POSIÇÃO INICIAL 

             JORNAL A TARDE           JORNAL O GLOBO 

L D R S L D R S 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % OC % OC   %  

18 85,7 2       9,5 1 4,8 - - 15 68,2 5 22,8 1 4,5 1     4,5  

 

Observamos que, tanto no jornal A TARDE como no Jornal O GLOBO, o 

tipo de advérbio mais recorrente na posição inicial foi o localizador: 85,7% e 

68,2%, respectivamente, o que confirma a hipótese inicial de que seria essa a 

função mais usada. Quanto ao advérbio em sua função durativa, notamos que 

ele foi mais recorrente no Jornal O GLOBO (22,8%) do que no Jornal A TARDE 

(9,5%). No jornal O GLOBO, apesar da pouca frequência de advérbios com a 

função reiterativa e simultânea, percebe-se um uso mais variado de advérbios 

do que no Jornal A TARDE.  

Quanto à posição medial, eis os resultados: 

 

Tabela VIII: Posição medial dos advérbios temporais em função da sua 

propriedade semântica 

 

                                                 POSIÇÃO MEDIAL 

             JORNAL A TARDE           JORNAL O GLOBO 

L D R S L D R S 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

17 94,4 - - 1 5,6 - - 13 76,4 2 11,8 2 11,8 - - 

  

Essa tabela confirma também a recorrência do advérbio em sua função 

localizadora e reafirma o padrão da tabela anterior quanto ao uso mais variado 

das funções semânticas exercidas pelo advérbio, no jornal O GLOBO, o qual 

não apresentou ocorrências adverbiais, apenas, na função simultânea. No 

Jornal A TARDE, por sua vez, temos evidente um uso mais limitado de 

funções. 
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Para a posição final, obtivemos os seguintes resultados: 

 

Tabela IX: Posição final dos advérbios temporais em função da sua 

propriedade semântica 

 

                                                 POSIÇÃO FINAL 

             JORNAL A TARDE           JORNAL O GLOBO 

L D R S L D R S 

OC      %  OC      %  OC    % OC % OC   % OC    %  OC   % OC % 

12 70,6 4 23,5 1 5,9 - - 30 77 8 20,5 1 2,5 - - 

 

Assim como ocorreu com as outras posições, a final também foi mais 

frequente com a função localizadora. No entanto, vemos que a função durativa 

teve uma frequência acentuada nos dois jornais: 23,5% e 20,5%, indicando que 

há, também, preocupação por parte do falante em ressaltar a duração ou 

permanência do fato anunciado. 

 Pelas constatações feitas nas três tabelas, confirmamos que a 

predominância da função localizadora nos dois jornais se deve ao fato de que 

em notícias jornalísticas há uma preocupação em localizar temporalmente, de 

forma específica, o momento exato do evento ou situação. O nosso resultado 

corrobora os de Andrade (2004), que também constatou a preferência da 

função localizadora em editoriais do Jornal do Brasil. Apesar de ela ser a mais 

recorrente, notamos que os advérbios denotam outras circunstâncias 

temporais, uma propriedade que, segundo Martelotta (1994), se dá porque a 

noção de circunstância é algo maleável que se adapta às intenções 

comunicativas dos falantes. 

Portanto, esses resultados nos permitem afirmar que a ordenação dos 

advérbios temporais, nas sentenças, não ocorre de forma aleatória. Dadas as 

intenções comunicativas dos falantes, os advérbios são alocados em diferentes 

lugares. Além disso, esses posicionamentos são influenciados por diferentes 

fatores, os quais nos permitem compreender a organização e o funcionamento 

das estruturas que contém os advérbios temporais. E mais, que esses 

advérbios não podem ser compreendidos, apenas, como elementos 
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circunstanciadores, pois, como vimos, eles ostentam propriedades semânticas 

variadas. 

Tendo constatado que a função localizadora é a mais recorrente em 

ambos os jornais, procuramos verificar outros fatores que podem influenciar as 

suas ocorrências. Foram eles: tamanho do sujeito (se pequeno – até duas 

palavras, se grande – mais de duas palavras), posição em relação ao verbo 

(pré ou pós-verbal) quando posicionado no meio da sentença e peso da 

locução (se pequena – até duas palavras, se grande – mais de duas palavras). 

Para o tamanho do sujeito, vejamos os exemplos: 

 

● Localizadora inicial e sujeito pequeno 

 

(27)  a. Ontem, [mergulhadores encontraram mais cinco corpus de quatro 

homens e uma mulher...] (JORNAL A TARDE, 18.01.2012). 

 

b.   Em março do ano seguinte, [o governo anuncia o PIB oficial do 

ano anterior]. (JORNAL O GLOBO, 17.01.2012)  

 

● Localizadora medial e sujeito pequeno 

 

(28) a.  .... [a Petrobrás é hoje uma empresa capitalizada...]  (JORNAL A 

TARDE, 14.02.2012).    

 

b.  [Eurozona finalmente aprovou, ontem de madrugada, um novo 

plano de resgate para a Grécia]... (JORNAL A TARDE, 22.02.2012). 

 

● Localizadora final e sujeito pequeno 

 

(29) a. [O conselho apreciará a indicação em reunião no próximo dia 9]. 

(JORNAL A TARDE, 24.01.2012).  

 

b.  [A votação começou depois da meia-noite...] (JORNAL O GLOBO, 

13.02.2012). 
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● Localizadora inicial e sujeito grande 

 

(30)  a.  Às 17h04, [a ação preferencial da estatal subia...] (JORNAL A 

TARDE, 24.01.2012). 

  

b. Ontem, [no entanto, as ações preferenciais (...) da Petrobrás 

subiram...] (JORNAL O GLOBO, 14.02.2012). 

 

● Localizadora medial e sujeito grande 

 

(31) a.   [A ação de desocupação da Assembleia Legislativa da Bahia (AL 

(...) foi marcada, ontem, no sétimo dia de paralisação parcial]. (JORNAL 

A TARDE, 17.02.2012).  

 

b.  [O governador Jacques Wagner (...) agora me oferece a 

oportunidade de compor a sua equipe na Bahia.] (JORNAL O GLOBO, 

14.02.2012).     

 

● Localizadora final e sujeito grande 

 

(32) a. [A operação de troca de títulos da dívida grega com os 

credores será realizada no dia 12 de março...] (JORNAL A 

TARDE, 2202. 2012). 

 

b. [O planejamento da nova estação Antártica, na Ilha Rei 

George, deve começar hoje...] (JORNAL O GLOBO, 

27.02.2012).  

 

Para esse fator, hipotetizamos: quando o sujeito for grande, o advérbio 

deverá ocorrer, preferencialmente, na posição final; quando pequeno, na 

posição inicial, pois partimos do pressuposto de que a quantidade de 

informação transmitida pela estrutura do sujeito deva interferir no 

posicionamento do advérbio. Vejamos o que indicam os números: 
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Tabela X: Posição do advérbio localizador em função do tamanho 

do sujeito no jornal A TARDE 

 

I M F 

PEQUENO GRANDE PEQUENO GRANDE PEQUENO GRANDE 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

10 55,6  08 44,4 05 29 12 71 03 25 09 75 

     

Como se pode perceber, a localizadora inicial foi usada mais com o 

sujeito pequeno (55,6%), já as posições medial e final ocorreram mais com o 

sujeito grande, como indicam, respectivamente, 71% e 75%. Esses resultados 

revelam que o Jornal A TARDE faz uso de um sujeito objetivo quando o 

advérbio localizador se apresenta na posição inicial; por outro lado, quando  o 

advérbio localizador está nas posições medial e final, o referido jornal tende a 

representar o sujeito de  forma mais complexa. 

Já em relação ao Jornal o GLOBO, vejamos: 

 

Tabela XI: Posição do advérbio localizador em função do tamanho 

do sujeito no jornal O GLOBO 

 

I M F 

PEQUENO GRANDE PEQUENO GRANDE PEQUENO GRANDE 

OC % OC % OC % OC % OC % OC % 

05 33,3 10 66,7 02 15,3 11 84,7 10 33,3 20 66,7 

 

Nota-se, de imediato, em comparação com a tabela X, uma diferença em 

relação à posição inicial: enquanto no outro Jornal há a influência do sujeito 

pequeno, no Jornal O GLOBO há a influência do sujeito grande, elemento este 

que também determinou as ocorrências dos advérbios nas posições medial 

(84,7%) e final (66,7%).  

Quanto à posição medial da localizadora, se pré ou pós-verbal, os 

exemplos abaixo ilustram tal situação: 
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● Posição pré-verbal: 

  

(33)  a.  [...A meta para 2013 é mais que duplicar esse total], chegando  a   

1,8 milhão no Brasil  e 2,2 milhões na China. (JORNAL A TARDE, 

20.01.2012).  

  

b. [O governador Jacques Wagner (...) agora me oferece a 

oportunidade de compor a sua equipe na Bahia.] (JORNAL O GLOBO, 

14.02.2012). 

 

● Posição pós-verbal: 

 

(34)  a. [O parlamento grego aprovou ontem o pacote de medidas de 

austeridade fiscal ...]  (JORNAL O GLOBO, 13.02.2012). 

 

b. (...) [a Petrobrás é hoje uma empresa capitalizada]. (JORNAL A 

TARDE 14.02.2012).     

    

A hipótese para esses dois posicionamentos é: a localizadora deverá 

ocorrer mais na posição pós-verbal. Quanto aos resultados, vejamos: 

 

Tabela XII: Posição do advérbio localizador medial em relação 

verbo nos Jornais A TARDE e O GLOBO 

 

A TARDE O GLOBO 

  PRÉ-VERBAL PÓS-VERBAL PRÉ-VERBAL PÓS-VERBAL 

    

OC % OC % OC % OC % 

01 6 16 94 03 23 10 77 

 

A preferência pela colocação do advérbio localizador medial na posição 

pós-verbal é também uma característica presente em ambos os jornais, 94% e 

77%. No entanto, verificamos que o percentual das demais ocorrências desses 
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itens depois do verbo no Jornal O GLOBO foi um pouco menor do que no 

Jornal A TARDE. Porém, na posição pré-verbal, o Jornal O GLOBO apresentou 

um índice de ocorrência de 23%, um percentual um pouco mais acentuado do 

que o apresentado pelo Jornal A TARDE: apenas 6%. Esses resultados 

confirmam a nossa hipótese e reafirmam as constatações de Andrade (2004) e 

Costa Nunes (2009), que verificaram em suas pesquisas a preferência do 

advérbio localizador pela posposição verbal.  

O último fator analisado foi o peso da locução adverbial localizadora, 

como mostram os exemplos abaixo13:  

 

● Localizadora pequena em posição inicial 

 

(35)   a. Em 2011, [a produção de petróleo da estatal no Brasil atingiu média 

de 20 milhões de barris por dia.] (JORNAL A  TARDE, 24.01.2012). 

   

b.  Para 2012, [o piso foi calculado em cerca de R$ 80 bilhões no 

orçamento da União aprovado pelo congresso.]   (JORNAL O GLOBO, 

17.01.2012). 

 

● Localizadora pequena em posição final.  

 

(36) a. [As ações da Petrobrás exibiam forte alta ontem]. (JORNAL A 

TARDE, 24.01.2012).  

 

b. [As medidas também incluem corte de 22% do salário mínimo, 

redução de 300 milhões em pensões e a demissão de 150 mil 

funcionários públicos até 2015].  (JORNAL O GLOBO, 13.02.2012).  

 

● Localizadora grande em posição inicial 

 

(37)  a. Nos últimos dias, [o governo grego cumpriu com os requisitos que 

lhes eram exigidos em Bruxelas em troca de ajuda...] (JORNAL A 

TARDE, 22.02.2012). 

 

                                                           
13

 Não houve ocorrências da localizadora pequena em posição medial. 
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b. Após 13 horas de discussões, [os ministros (...) acertaram medidas 

para reduzir a dívida grega ...] (JORNAL O GLOBO, 22.02.2012). 

 

● Localizadora grande em posição medial 

 

(38) a. [A Eurozona finalmente aprovou, ontem de madrugada, um novo 

plano de resgate para a Grécia...] (JORNAL A TARDE, 22.02.2012). 

 

b.  [...os EUA vão, até o fim deste ano, reduzir o tempo de espera para 

a obtenção do visto...] (JORNAL O GLOBO, 20.01.2012). 

 

● Localizadora grande em posição final 

 

(39) a. [O  conselho apreciará  a indicação em reunião no próximo dia 9]. 

(JORNAL A TARDE, 24.01.2012).  

 

 Fundamentados em Andrade (2004), a nossa hipótese para esse 

aspecto é: o advérbio de função localizadora com até duas palavras (P-

pequeno) deverá ocorrer preferencialmente na posição inicial e o localizador  

maior (G - grande), com mais de duas palavras, na posição final.  

Na tabela abaixo, temos os resultados referentes ao Jornal A TARDE: 

 

Tabela XIII:  Advérbio localizador em função do peso da locução 

 no Jornal A TARDE 

 

I M  F 

P  G  P  G   P   G  

OC % OC % OC % 
 

OC %  OC %   OC % 

04 28 10 71 0 - 
 

02 100  05 50   05 50 

 

Como vemos, a posição inicial foi a que apresentou um uso mais variado 

quanto ao tamanho do advérbio localizador, sendo que ele foi mais influenciado 

pela forma maior. Já, em relação à posição medial, embora tenham sido 
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apenas duas ocorrências, elas foram categoricamente influenciadas pela forma 

maior. Quanto à final, tivemos um comportamento idêntico: 50% das duas 

formas. 

No Jornal O GLOBO, por sua vez, verificamos um uso um pouco 

diferenciado: 

 

TABELA XIV: Advérbio localizador em função do peso da locução 

no jornal O GLOBO 

 

I M  F 

P  G  P  G   P  G  

Oc % Oc % Oc % Oc %  Oc %   Oc % 

 01   11    8 89 - -   03 100     -    -     25   100 

 

Notamos que, em relação às posições medial e final, os advérbios 

localizadores foram representados, categoricamente, pelas locuções maiores.  

Na posição inicial, a predominância das locuções grandes também é uma 

característica que se faz presente, porém com um percentual um pouco menor 

do que o apresentado nas demais, 89%. Comparando com os resultados 

encontrados para o Jornal A TARDE, também notamos uma diferença, embora 

mínima, no que diz respeito à posição inicial: naquele Jornal, tivemos uma 

influência um pouco maior da locução menor (28%), em oposição ao Jornal O 

GLOBO, que apresentou 11%.        

 Diante desses resultados, podemos afirmar que os advérbios temporais 

ostentam propriedades sintático-semânticas que exercem influência direta 

sobre sua ordenação, permitindo-lhes uma característica multiforme, ou seja, 

variada quanto ao seu licenciamento na estrutura oracional. Verificamos, 

também, que há diferenças de uso dos adverbiais entre os dois jornais, sendo 

que algumas delas são mais marcantes do que outras, permitindo-nos inferir 

que os posicionamentos dos advérbios nas sentenças indicam intenções 

diferenciadas por parte dos produtores das notícias desses dois jornais.  
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4. CONCLUSÕES 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi descrever e analisar o 

comportamento sintático e semântico de advérbios temporais em notícias 

comuns veiculadas nos jornais A Tarde, da Bahia, e O Globo, do Rio de 

Janeiro, a fim de verificar se os dois jornais se diferenciavam no tocante ao uso 

desses advérbios, principalmente em relação ao posicionamento deles na 

sentença. Para explicar os usos desses elementos, apoiamo-nos em 

pressupostos da corrente funcionalista, a qual pressupõe que para cada forma 

da língua há uma função específica a se realizar, sendo determinada pelos 

usos concretos que os falantes fazem da língua nas diversas situações 

comunicativas. 

 A fim de introduzir a classe dos advérbios sob o ponto de vista das 

gramáticas de orientação normativa, apresentamos, no primeiro capítulo, 

alguns dos problemas concernentes aos postulados defendidos. Como vimos, 

basicamente, elas descrevem a classe do advérbio como uma categoria 

homogênea, pressupondo escopo restrito ao assumir a ideia de que o advérbio 

realiza a função especifica de modificar e de indicar circunstância diante, 

apenas, de classes gramaticais previamente estabelecidas, como o verbo, o 

adjetivo e o próprio advérbio. Dando continuidade a esse capítulo, destacamos 

a existência de gramáticas descritivas e de trabalhos linguísticos já realizados 

no âmbito do português do Brasil, que revelam o comportamento heterogêneo 

da classe advérbios. 

 No segundo capítulo, apresentamos alguns pressupostos básicos da 

corrente funcionalista, com o objetivo de esclarecer o enfoque teórico adotado 

para o desenvolvimento da pesquisa. Dentre eles, está a concepção de língua, 

compreendida como um produto da atividade humana, um sistema funcional 

orientado para uma finalidade. E é esse tipo de pressuposto que nos guiou na 

escolha do corpus a ser analisado: notícias comuns veiculadas em jornais, 

tratando-se, portanto, de um uso concreto e efetivo de língua. Demonstramos, 

também neste capítulo, alguns resultados de pesquisas de autores que 

também seguiram princípios funcionalistas para explicar o comportamento de 

advérbios temporais. Vários desses resultados serviram de base para a 
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elaboração de nossas hipóteses, bem como para a análise que 

empreendemos. 

Finalmente, no terceiro capítulo, descrevemos e analisamos o 

comportamento dos advérbios temporais no corpus investigado. Constatamos 

que, em relação ao posicionamento na sentença, os advérbios apresentam 

comportamento variável, ora se posicionando no início, ora no meio, ora no 

final da sentença. Porém, os dois jornais, por sua vez, revelam frequências 

diferenciadas desses posicionamentos: no Jornal A TARDE, a preferência é 

pela posição periférica inicial; no Jornal O GLOBO, pela periférica final.   

Quanto aos fatores linguísticos analisados, também constatamos que 

eles influenciam nos posicionamentos dos advérbios; uns mais, outros menos. 

No que diz respeito à forma, verificamos que os advérbios compostos foram 

mais recorrentes nas posições periféricas, fato que não confirmou nossa 

hipótese a qual previa que os elementos temporais compostos apresentariam a 

posição periférica final como preferencial.  Quanto ao tempo verbal, o passado 

foi o mais recorrente nas três posições. Esse fato confirmou a nossa 

expectativa que se pautou na ideia que um fato, geralmente, é divulgado logo 

após a sua efetivação. No que se refere à função semântica, a localizadora foi 

predominante em ambos os jornais, pois a utilização dos advérbios temporais 

nesse tipo de texto tem como objetivo principal indicar o espaço de tempo em 

que ocorreu determinado fato ou situação. Sobre esse aspecto, tivemos nossa 

hipótese confirmada, como também reafirmamos a pesquisa de Andrade 

(2004) que constatou a função localizadora como predominante.  

A propósito da análise empreendida, concluímos que a mesma nos 

possibilitou compreender o funcionamento real do comportamento sintático e 

semântico do advérbio temporal. E mais, que o ensino dessa categoria 

gramatical deve ser revisto, pois não pode estar pautado apenas nas limitadas 

noções apresentadas pelas gramáticas de orientação normativa. Como 

constatamos, o advérbio temporal, ao contrário do que é preconizado, é um 

elemento com comportamento bastante heterogêneo, uma propriedade que é 

determinada pelos usos efetivos que os falantes fazem dele nas práticas 

comunicativas. Portanto, esperamos que as constatações feitas por este 

trabalho, bem como as reflexões advindas dele possam auxiliar no ensino de 
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advérbios nas aulas de língua portuguesa, em particular, de advérbios 

temporais. 
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6. ANEXOS 

 

TEMÁTICA 1, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO. 
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TEMÁTICA 2, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 3, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA  4, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 5, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 6, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 7, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 8, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 9, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 10, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 11, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 12, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 13, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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TEMÁTICA 14, JORNAL A TARDE E JORNAL O GLOBO 
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