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Uma palavra solta, uma frase isolada são um peixe fora d’água. O texto 

é o ambiente natural para qualquer palavra, qualquer frase. Fora do texto, a 

palavra sufoca, a frase estrebucha e morre. E como pode o peixe  

vivo viver fora de água fria? 

 

Marcos Bagno 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva explicitar, sob a ótica da Linguística Funcional, alguns fatores 
gramaticais e discursivos que concorrem para a ordenação de adverbiais de tempo 
presentes em narrativas pessoais e recontadas, orais e escritas.  Os dados 
analisados pertencem ao corpus “A língua falada e escrita na região Norte-Noroeste 
Fluminense”, constituído de outros gêneros, além das narrativas, a saber: relato de 
procedimento, descrição de local e relato de opinião, produzidos por falantes de 
ambos os sexos, escolaridade e faixa etária diversa. Para isso, fizemos uma 
descrição da categorização desse tópico gramatical, confrontando perspectivas 
linguísticas e de cunho tradicional, a fim de refletirmos sobre os usos dessa 
categoria gramatical. Buscando uma interface com a Educação, procedemos a uma 
reflexão sobre o atual ensino de Língua Portuguesa e em que medida esse ensino 
favorece o desenvolvimento da competência linguística dos nossos alunos. Nesse 
sentido, constituíram foco de nossa atenção alguns questionamentos a respeito das 
noções e do ensino de gramática, já que o estudo de tópicos gramaticais compõe o 
universo das aulas de Língua Portuguesa. Para esse empreendimento, vinte e seis 
questionários foram aplicados a professores, das redes particular e pública, que 
ministram a disciplina Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental e no Médio, na 
cidade de Natividade-RJ. Buscamos verificar de que forma os professores têm 
abordado os estudos da língua em suas práticas pedagógicas: a partir de uma 
abordagem estritamente tradicional, que considera análises de enunciados 
descontextualizados, ou a partir de uma perspectiva linguística, que considera 
contextos reais de produção de enunciados. Valemo-nos dos pressupostos teóricos 
da Linguística Funcional, da Sociolinguística, além das orientações dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para fundamentar nosso trabalho e 
nossas análises. Assim, Bagno (2002, 2007, 2011), Furtado da Cunha e Tavares 
(2007), Furtado da Cunha et al. (2003), Martelotta et al. (2003), Neves (2004, 2009, 
2011), dentre outros, ofereceram o suporte teórico para nossas análises. 
 
Palavras-chave: Ordenação de adverbiais; ensino de gramática; práticas docentes 
em Língua Portuguesa 
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ABSTRACT 

 

This research aims to clarify the perspective of Functional Linguistics, some 
grammatical and discursive factors that contribute to the ordering of adverbs of the 
present time in personal narratives and retold, written and oral. The data analyzed 
belong to corpus " A língua falada e escrita na região Norte-Noroeste Fluminense ", 
consisting of other genres, beyond the narrative, namely: report of procedure, 
description of local opinion and report, produced by speakers of both genders, 
education and diverse age. For this, we will make a description of this grammatical 
topic categorization confronting linguistic and traditional perspectives in order to 
reflect about the uses of this grammatical category. Seeking an interface with 
Education, we are going to precede a reflection about the current teaching of 
Portuguese language and what extent this education encourages the development of 
language skills of our students. In this sense, constitute the focus of our attention 
some questions about the concepts and teaching of grammar as the study of 
grammatical topics compose the universe of Portuguese Language classes. Twenty-
six questionnaires were therefore applied to teachers from private and public 
schools, that teach Portuguese Language in Elementary School and High School, in 
Natividade-RJ, so we could see how they have been approached teachers studies of 
language in their pedagogic practices: or from a strictly traditional approach, which 
considers analyzes of decontextualized statements, or from a linguistic perspective, 
which considers real contexts of production of steatments. We have used the 
theoretical assumptions of Functional Linguistics, Sociolinguistics, and the guidelines 
of the National Curriculum for Portuguese Language to support our work and our 
analyzes. Thus Bagno (2002, 2007, 2011), Furtado da Cunha and Tavares (2007), 
Furtado da Cunha et al. (2003), Martelotta et al. (2003), Neves (2004, 2009, 2011), 
among others. 
 
Keywords: ordering of adverbs; teaching grammar, teaching practices in Portuguese 
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INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Educação, há uma tradição arraigada de circunscrever o ensino 

de Língua Portuguesa a estudos eminentemente normativo-prescritivistas, nos quais 

conceitos, regras e categorias gramaticais são apresentados aos alunos de forma 

descontextualizada e estanque, através de frases isoladas. Para esse fim, os 

professores valem-se sempre das aulas de gramática e o ensino que não estiver 

direcionado por essa ótica normativa não é considerado. O processo de ensino-

aprendizagem assim conduzido não contribui para o objetivo maior dos estudos de 

língua/linguagem: habilitar o aluno à produção/interpretação de textos orais e 

escritos, concretizados em gêneros discursivos e ajustados às inúmeras situações 

de comunicação, em níveis variados de formalidade. 

Nossa proposta é proceder a um estudo sobre a ordenação dos adverbiais de 

tempo em um corpus1 (LUQUETTI, 2012) constituído de textos orais e escritos de 

falantes da região Norte-Noroeste Fluminense, a fim de refletirmos sobre os usos 

dessa categoria gramatical.  Além disso, refletimos sobre uma proposta didático-

metodológica alinhada a um ensino mais produtivo e reflexivo ao abordarmos esse 

tópico gramatical, através de uma perspectiva, além de gramatical, discursivo-

pragmática. Nesse percurso, confrontamos perspectivas gramaticais de cunho 

tradicional e linguístico, em busca de aproximações e desencontros, como também 

uma reflexão sobre a categorização desse elemento. 

Como o critério prescritivista de correção linguística não é o foco deste 

trabalho, mas uma perspectiva que toma por base o uso vivo da língua e suas 

variações, adotamos os pressupostos da Linguística Funcional, os da Educação 

Linguística, bem como os postulados da Sociolinguística para subsidiarem nossas 

análises. 

E, ainda, evidenciamos que os PCN abordam uma proposta de ensino de 

língua considerando as variedades linguísticas, assim como, a diversidade de 

gêneros textuais, ressaltando suas peculiaridades, bem como, as modalidades 

escrita e oral da língua. 

                                                 
1
 A construção do corpus “A língua falada e escrita na região Norte-Noroeste Fluminense” está sendo 

empreendida pelo “Núcleo Linguagem e Educação”, sob a coordenação da professora Eliana Crispim 
França Luquetti, professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 
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A ideia que nos norteia vem da Linguística Funcional, segundo a qual há uma 

forte vinculação entre discurso e gramática, de modo que algumas estratégias de 

organização da informação operadas pelo falante no momento da interação 

discursiva se regularizam, sendo a gramática uma consequência desse processo. 

Nesse sentido, não organizamos aleatoriamente nosso discurso e, dessa maneira, a 

ordenação de elementos gramaticais na sentença é motivada por fatores de ordens 

gramatical e discursivo-pragmática. 

Dessa forma, observamos nos postulados da Linguística Funcional que o 

ensino de língua materna deveria ser baseado no funcionamento da língua – cuja 

estrutura é maleável – em efetiva comunicação, para que sua complexidade fosse 

entendida a partir de uma reflexão coerente e não de um conjunto de regras 

isoladas. 

Assim, além de recorrermos às orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, buscamos respaldo teórico em alguns autores que 

se inclinam à concepção de língua como atividade de comunicação, de interação 

social, e, assim concebida, não deve ser estudada de forma descontextualizada, 

autônoma; além de outros estudiosos, cujas contribuições serão ressaltadas ao 

longo dessa pesquisa. 

 

 

Problema 

O ensino de gramática na escola não contempla as particularidades da 

língua, dessa forma, como, especificamente, os usos dos adverbiais de tempo têm 

sido abordados no ensino de Língua Portuguesa? 

 

 

Hipóteses 

 

1. Além de fatores gramaticais, há também fatores discursivo-pragmáticos 

que orientam o comportamento de adverbiais no que concerne à sua 

ordenação.  

2. Apesar de as diretrizes educacionais (PCN e PNLD) orientarem o Ensino 

de Língua Portuguesa pautado na diversidade linguística e no estudo da 
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linguagem como meio de expressão, informação e comunicação em 

situações de sociointeração, no trabalho docente com a língua estaria 

predominando a abordagem tradicional, com ênfase na escrita. 

3. Os estudos de cunho funcionalista e sociolinguista sobre a língua 

poderiam auxiliar o professor a traçar um caminho produtivo em relação 

ao ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

Justificativa 

 

Muitas são as vozes que fazem coro para buscar um estudo de Língua 

Portuguesa – mais especificamente o ensino de gramática – menos enfadonho e 

improdutivo. Assim, a presente pesquisa objetiva abordar aspectos referentes à 

ordenação dos adverbiais, a partir da ótica funcionalista, como sendo uma proposta 

reflexiva e produtiva para o ensino de Língua Portuguesa, mais especificamente o 

ensino de gramática. Busca-se, dessa forma, uma interface com a Educação, dado 

que o ensino de Língua Portuguesa padece apresentando dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, fazendo com que eles não tenham apreço pela disciplina. 

Este trabalho, portanto, se justifica na medida em que apresenta uma 

proposta de encaminhamento ao ensino tradicional de gramática, buscando uma 

aproximação da Linguística com a prática cotidiana na sala de aula. Assim, o ensino 

de Língua Portuguesa contemplaria o estudo de tópicos gramaticais não mais 

desvinculados do contexto de uso, mas inseridos em uma efetiva situação de 

comunicação. Nesse sentido, oferece aos docentes uma orientação didático-

metodológica para que esses tópicos sejam estudados a partir de uma abordagem 

funcional da língua. 

Entendemos que as classificações e definições gramaticais são geralmente 

pautadas em critérios que não abarcam todos os usos e/ou dados existentes na 

língua. Por isso, esperamos que esta pesquisa também contribua para uma 

compreensão mais detalhada a respeito da categorização dos adverbiais de tempo 

já que as gramáticas tradicionais não abordam profundamente algumas questões 

referentes a esse elemento, sobretudo a sua ordenação na sentença. 
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Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral observar o comportamento dos 

adverbiais de tempo no que tange à ordenação, buscando reflexões visando a um 

ensino mais produtivo de Língua Portuguesa. Especificamente, ainda teremos como 

foco: 

a) Trazer à luz os fatores gramaticais e discursivo-pragmáticos motivadores 

da posição de adverbiais de tempo nas sentenças, pretendendo contribuir 

para a apresentação de uma gramática do uso no que se refere ao 

fenômeno apresentado; 

b) Confrontar diferentes perspectivas linguísticas – tradicional, 

funcionalista/sociolinguista – em relação ao trato dos advérbios, buscando 

uma reflexão sobre a categorização desse elemento gramatical; 

c) Refletir sobre o ensino de gramática, buscando subsídios para um ensino 

mais produtivo e reflexivo, pautado nos pressupostos teóricos da 

Linguística Funcional e nos da Sociolinguística. 

 

 

Metodologia 

 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, em primeiro lugar, 

buscamos uma teorização, através de fichamentos e pesquisas bibliográficas, para 

se explicitarem os conceitos e pressupostos das referidas vertentes linguísticas 

citadas neste trabalho: Linguística Funcional e Sociolinguística. 

Além dos autores defensores de uma abordagem funcionalista e 

sociolinguista da língua, Cunha e Cintra (1985), Bechara (2000), Lima (2011), Ilari et 

al. (2002), Bagno (2011) e Castilho (2010) também constituíram um suporte para 

nossa pesquisa a fim de explicitarmos diferentes posições teóricas acerca da 

ordenação dos advérbios na sentença, através de um confronto entre as gramáticas 

de orientação tradicional e linguística. Ainda recorremos às orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa para os ensinos 

fundamental e médio, buscando respaldo para se proceder a um estudo reflexivo e 

produtivo de Língua Portuguesa. 
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Para esse percurso de análises, nossa fonte de dados se constituiu de textos 

orais e escritos pertencentes ao corpus “A língua falada e escrita na região Norte-

Noroeste Fluminense” (no prelo). Esses textos produzidos pertencem a gêneros 

diversos, a saber: narrativa de experiência pessoal; narrativa recontada; descrição 

de local; relato de procedimento e relato de opinião, produzidos por 106 informantes 

de ambos os sexos, idade diversa e diferentes níveis de escolaridade (EJA, Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio, Ensino Superior completo ou incompleto). 

Especificamente, neste trabalho, recorremos somente aos seguintes gêneros: 

narrativas de experiência pessoal e narrativas recontadas, produzidas por 

informantes do Ensino Superior.  

 Nesta pesquisa, tanto os textos escritos como os orais foram analisados já 

que, tanto a perspectiva funcionalista como a sociolinguista primam por uma análise 

que considera a língua em uso em contexto de comunicação.  

Assim, na primeira etapa, foi feito um levantamento das ocorrências dos 

adverbiais presentes nos textos selecionados, procedendo à sua 

categorização/função. Em seguida, observamos as posições nas quais esses 

adverbiais tenderam a ocorrer, verificando os possíveis fatores – gramaticais e 

discursivos – que motivaram tal ordenação, como: noção semântica do advérbio, 

transitividade da oração, nível do vínculo semântico do advérbio e peso do advérbio. 

Todos os dados coletados foram codificados e analisados quantitativa e 

qualitativamente. 

Ressaltamos que, ao tratar de adverbiais, optamos por trabalhar apenas com 

advérbios simples e locuções adverbiais, excluindo as orações subordinadas 

adverbiais, que não fazem parte de nossas análises.  

Finalmente buscamos nos preceitos teórico-metodológicos da Linguística 

Funcional e nas orientações dos PCN subsídios para uma proposta de ensino de 

Língua Portuguesa mais reflexivo e produtivo.  

Recorremos à aplicação de questionários que foram direcionados 26 

professores de Língua Portuguesa, das redes pública e particular, atuantes no 

Ensino Fundamental e no Médio, na cidade de Natividade/RJ, com o intuito de 

verificar como concebem e viabilizam a abordagem do ensino de língua na sala de 

aula, à luz de novas perspectivas linguísticas. 

Para que pudéssemos proceder ao estudo dos adverbiais, explicitando 

fatores que concorrem para sua ordenação na sentença, além de discutirmos sobre 
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o ensino de Língua Portuguesa, estruturamos esta dissertação em quatro capítulos. 

Inicialmente, apresenta-se a contextualização do tema abordado, além da 

explicitação de sua relevância para nossa pesquisa. Aqui ainda foram listados os 

objetivos que pretendíamos alcançar e as hipóteses de que nos valemos para 

estudar o fenômeno linguístico abordado. Por fim, a metodologia utilizada bem como 

os procedimentos de análise dos dados foram relatados. 

No primeiro capítulo, focalizam-se abordagens de cunho tradicional e de 

orientação linguística a respeito da categorização e ordenação de adverbiais. 

Algumas posições teóricas, portanto, são contrastadas. Além desse estudo, 

buscamos ainda apresentar a noção de tempo e a relação aspectual dos adverbiais, 

já que elegemos os advérbios de tempo para compor o foco de nossas análises. 

Já no segundo capítulo, pressupostos teóricos da Linguística Funcional e da 

Sociolinguística foram explicitados. Iniciamos a discussão apresentando a 

Linguística Funcional em oposição aos estudos linguísticos estruturalistas já 

empreendidos por Saussure e seus seguidores. A noção de gramaticalização e a 

apresentação da natureza da mudança linguística foram relevantes em nossas 

observações. Ainda apresentamos a concepção funcionalista da transitividade, 

divergente da gramática tradicional. A referência à transitividade é fundamental 

neste trabalho, dado que um dos pontos de nossas análises nela se pauta. 

Reflexões sobre a variação e mudança linguística sob a ótica sociolinguista também 

mereceram destaque. Finalmente, nesse capítulo, propusemos uma discussão 

relacionando os pressupostos funcionalistas e sociolinguista ao ensino de Língua 

Portuguesa, visto que a Linguística e a Educação se apresentam como as duas 

faces desta pesquisa. 

O terceiro capítulo discute a necessidade de se pensar um ensino de Língua 

Portuguesa mais produtivo e reflexivo, uma vez que o ensino tradicional de 

gramática não tem formado sujeitos produtores de textos, orais e escritos, ajustados 

às inúmeras situações de interação. Dessa forma, apresenta-se, segundo alguns 

autores, a noção de educação linguística e suas implicações para o ensino. 

No quarto capítulo, apresentam-se as análises dos dados coletados. 

Inicialmente, faz-se uma apreciação das respostas colhidas de 26 professores, por 

ocasião da aplicação de um questionário. Posteriormente, foram descritas as 

posições nas quais os adverbiais de tempo dos textos narrativos presentes no 
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corpus “A língua falada e escrita da região Norte-Noroeste Fluminense”, além da 

explicitação de fatores que motivam tais posições.  

Por fim, tecem-se as considerações finais a respeito de toda a discussão 

empreendida nesta dissertação. 
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1  A CATEGORIZAÇÃO DOS ADVERBIAIS: UM PERCURSO TEÓRICO 

 

Pretendemos inicialmente apresentar uma descrição sucinta da 

categorização dos adverbiais observando algumas de suas propriedades e/ou 

características como definição, classificação e ordenação na sentença. Tanto 

autores que desenvolvem trabalhos de cunho tradicional, seguindo as orientações 

da gramática normativa, como aqueles que empreendem estudos considerando a 

língua em contextos de uso serão contemplados em nossas análises. 

Celso Cunha e Lindley Cintra (1985), Rocha Lima (2011)  e Evanildo Bechara 

(2000) são autores de grande tradição nos estudos gramaticais; foram, portanto, 

eleitos para as reflexões que faremos a respeito da abordagem dos adverbiais a 

partir de uma vertente tradicional. Para que pudéssemos fazer um confronto com 

essa perspectiva, buscando autores que se inclinam às pesquisas linguísticas, 

foram considerados autores como Rodolfo Ilari (2002), Marcos Bagno (2011) e 

Ataliba de Castilho (2010). Essas reflexões serão empreendidas na seção 1.1 e as 

subseções a esta relacionada. 

Já no item 1.2, a partir das considerações sobre a abordagem da 

natureza/categorização dos adverbiais, faz-se uma reflexão sobre o ensino de 

Língua Portuguesa a partir do confronto entre as perspectivas tradicional e 

linguística de ensino. 

 

 

1.1 A concepção de Advérbio 

 

O adverbial constitui reconhecidamente a categoria gramatical menos 

homogênea, já que apresenta menos aspectos universais que o caracterizam, por 

isso há dificuldades em defini-lo. Sua definição geralmente baseia-se em critérios 

gramaticais e semânticos.  

Lembramos que, neste trabalho, empregamos a nomenclatura “adverbial” 

para nos referirmos a advérbios simples e locuções adverbiais, excluindo as 

orações subordinadas adverbiais, que não fazem parte de nossas análises. A opção 

por essa terminologia segue a orientação de Mário Perini (apud BAGNO, 2011, p. 

832): 
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Aqui vou preferir o termo mais geral adverbiais, porque o que temos não é 
uma classe de palavras, mas várias classes bem diferenciadas. [...] Já na 
gramática tradicional, se fala de advérbios de modo, de tempo, de lugar 
etc., o que nos nossos tempos corresponde a papéis temáticos que podem 
ser expressos pelos adverbiais; mas há outros advérbios que não têm 
papel temático como sim e não, por exemplo. Um adverbial é membro de 
uma classe muito generalizada que se define apenas como palavra 
invariável (em gênero, número, pessoa etc.) que não é conectivo. 

 

 Dessa forma, como evidenciamos que essa categoria gramatical não é bem 

delimitada como propõe a tradição gramatical, optamos por “adverbial” em vez de 

“advérbio”. 

 

 

1.1.1  Advérbio: abordagem da gramática tradicional  

 

A gramática tradicional2 tem limitado a considerar critérios morfossintático e 

semântico ao tratar a natureza do advérbio. Pautando-se no critério morfossintático, 

a concepção que norteia essa abordagem atribui ao advérbio o caráter modificador 

do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, além de apresentá-lo como palavra 

invariável. Pelo viés semântico, o advérbio se caracteriza por acrescentar uma 

determinada circunstância às palavras que toma por escopo.   

Celso Cunha e Lindley Cintra (1985) apresentam uma categorização do 

advérbio alinhada a essa perspectiva. Vejamos exemplos dados pelos próprios 

autores (1985, p. 529-530), em que o advérbio refere-se respectivamente ao verbo, 

ao adjetivo e a um outro advérbio.  

 

Você compreendeu-me mal. 

Ficara completamente imóvel. 

O homem caminhava muito devagar. 

 

Rocha Lima (2011) endossa todas as considerações de Cunha e Cintra 

(1985). Todos esses autores ainda propõem o advérbio relativo. São os pronomes 

relativos que desempenham a função sintática de adjunto adverbial no período 

composto: onde, quando e como. Cunha e Cintra (1985, p. 532) justificam essa 

                                                 
2
 Entendemos gramática tradicional todo o estudo da língua e de suas propriedades a partir da orientação da 

Nomenclatura Gramatical Brasileira ou ainda o estudo da língua pautado em normas prescritivistas. 
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classificação apresentando, por exemplo, o conteúdo semântico de onde, que 

significa lugar em que, no qual. Essa classificação não encontra correspondência na 

gramática normativa, que segue as orientações da Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB). 

Os autores supracitados salientam ainda o fato de o advérbio poder modificar 

toda uma oração e dão como exemplo o seguinte enunciado (CUNHA; CINTRA, 

1985, p. 530): Infelizmente, nem o médico lhes podia valer. Essa postura é também 

compartilhada por Rocha Lima (2011), porém quase inexistente em outras 

gramáticas normativas. 

Os gramáticos que seguem essa orientação apresentam a noção do advérbio 

como sendo uma classe gramatical não heterogênea; uma classe que se comporta 

mais ou menos da mesma forma em todo evento de que participa. Em contrapartida, 

evidenciamos que as noções apresentadas em relação aos adverbiais contemplam 

determinadas propriedades que nem sempre se aplicariam em todos os contextos, 

como verificaremos mais à frente nas análises desses elementos. Esse fato 

demonstra que a classificação do advérbio circunscrita somente aos critérios até 

aqui relacionados não atende a todas as possibilidades de emprego dessa classe 

gramatical, a todos os exemplos possibilitados pela língua. Lembremos que Givón 

(apud FRANÇA, 2002, p. 8) já anunciava o fato de os advérbios constituírem a 

classe menos homogênea, daí a dificuldade em ser definida. 

No que concerne à posição dos advérbios na oração, nem todos os autores 

fazem alusão ao fenômeno. Rocha Lima (2011), por exemplo, não faz nenhuma 

referência à ordenação dos advérbios na sentença. Já Cunha e Cintra (1985) 

discorrem, em linhas muito gerais, sobre a posição que alguns advérbios tendem a 

ocorrer. Excetuando o caso em que se deseja dar realce ao adjunto adverbial, 

procedendo à sua anteposição ao verbo, os autores elencam então algumas 

posições sem, contudo, explicitar outros fatores que favorecem uma determinada 

posição em detrimento de outras. Assim, Cunha e Cintra (1985) restringem suas 

observações apresentando a ordenação de apenas alguns tipos de advérbios, a 

saber:  

a) Advérbios modificadores de adjetivos, particípios isolados ou outros 

advérbios colocam-se antes destes, via de regra; 

b) Advérbios de modo modificadores de verbo colocam-se normalmente 

depois do verbo; 
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c) Advérbios de tempo e de lugar modificadores de verbo colocam-se antes 

ou depois do verbo; 

d) Advérbios de negação antecedem sempre o verbo. 

Essas considerações dizem pouco a respeito da ordenação dos advérbios, 

dado que, além de não mencionarem a posição de outros tipos de advérbios, os 

autores não consideram a complexidade que marca essa classe gramatical. A 

respeito do advérbio de negação, por exemplo, nenhum desses gramáticos 

menciona o fato de o advérbio “não” ser usado em posição pós-verbal, em contextos 

mais informais, como em: “Comprei o livro não”. Também não há, na perspectiva 

tradicional, nenhuma alusão à dupla negativa, também própria de situações 

coloquiais, em que o advérbio se posiciona em posição pré e pós-verbal, como em: 

“Não comprei o livro não”. 

Cunha e Cintra (1985), embora não se debrucem sobre essa questão, 

assinalam a necessidade de uma reavaliação de toda essa categorização, postura 

já adotada por outros estudiosos que buscam descrever os fatos da língua e/ou 

estudar a língua em uso. Nesse sentido, eis a observação dos autores: 

 

Sob a denominação de ADVÉRBIOS reúnem-se, tradicionalmente, numa 
classe heterogênea, palavras de natureza nominal e pronominal com 
distribuição e funções às vezes muito diversas. Por esta razão, nota-se 
entre os linguistas modernos uma tendência de reexaminar o conceito de 
advérbio, limitando-o seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de 
vista semântico. (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 530) 

 

Evanildo Bechara (2000) faz coro aos postulados dos gramáticos até aqui 

arrolados no que diz respeito à definição de advérbio, porém acrescenta que essas 

palavras podem também referir-se a um substantivo, modificando-o. Bechara (2000, 

p. 288) arrola alguns exemplos, como: “Gonçalves Dias é verdadeiramente poeta” e 

“Pessoas assim não merecem nossa atenção” [grifo do autor], em que 

verdadeiramente e assim tomam respectivamente como escopo os substantivos 

poeta e pessoas. Percebe-se que o olhar de Bechara amplia a concepção 

tradicional de advérbio quando considera esse aspecto morfossintático dessa classe 

gramatical, ou seja, a referência aos substantivos não é mencionada nas gramáticas 

que tomam a NGB como parâmetro.  

No plano sintático, o gramático ainda apresenta o advérbio desempenhando 

a função de predicativo do sujeito, e não apenas a de adjunto adverbial, como 
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sempre é apresentado nas gramáticas tradicionais. Eis o exemplo dado pelo autor: 

“A vida é assim” (BECHARA, 2000, p. 288). Nesse aspecto, Bechara lembra 

Mattoso Câmara, quando este indica que a “extrema mobilidade semântica e 

funcional que caracteriza os advérbios” (p. 288) motiva a dificuldade na demarcação 

classificatória. 

Ainda observando o problema da dificuldade de categorização, Bechara 

(2000) menciona alguns advérbios cuja atuação não se aplica às suas 

características canônicas quando menciona que alguns advérbios em –mente 

podem sair do nível da palavra e atuar no nível da cláusula, da oração ou do próprio 

texto. O autor se vale dos seguintes exemplos: “Certamente ela não virá hoje”, 

“Todos saíram ilesos, felizmente” e “Naturalmente ele negará o que disse ontem”. 

Vale lembrar que esse comportamento dos advérbios é observado também por 

outros autores já citados, como Rocha Lima (2011) e Cunha e Cintra (1985), quando 

propõem que o advérbio pode também referir-se à sentença como um todo. 

Percebe-se que Bechara (2000) observa o caráter não homogêneo dos 

advérbios, apresentando outras características e comportamentos dessa classe de 

palavras. Dessa forma, o autor demarca o quão difícil é proceder a uma 

categorização, evidenciando a dificuldade de uma classificação uniforme e coerente 

desses elementos, que ora se pauta em critérios semânticos, ora em critérios 

funcionais. Nesse aspecto, o gramático se distancia da postura dos gramáticos 

tradicionais e se aproxima, em alguns aspectos, da postura de linguistas, estes 

preocupados em contextos reais nos quais se usa a linguagem. Entendemos, por 

conseguinte, que a concepção de Bechara (2000) a respeito dos advérbios oscila 

entre as concepções da gramática tradicional e as da gramática de orientação 

linguística. 

Dessa forma, também é lembrado por Bechara (2000) o fato de haver uma 

estreita ligação entre advérbios e outras classes de palavras, como, por exemplo, 

pronomes e adjetivos. Primeiro o gramático, ao considerar a origem e significação 

dos advérbios, fala em advérbios de base nominal e pronominal. Entre os primeiros 

encontram-se “aqueles formados de adjetivos acrescidos do ‘sufixo’ –mente: 

rapidamente (= de modo rápido), pessimamente”. Já entre os pronominais, podemos 

encontrar: os advérbios demonstrativos (lá, cá, acolá, aí, aqui), os relativos (como, 

quando, onde), os indefinidos (pouco, muito, que, alhures, algures) e ainda os 

interrogativos (quando?, onde?,como?, por que...?, por quê?). Por fim, apresenta a 
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“adverbialização de adjetivos”, fenômeno em que os adjetivos assumem a função de 

advérbios, dada a aproximação existente entre essas duas classes. “Fala claro na 

hora da sua defesa” e “Compraram caro a fazenda” são exemplos que ilustram tal 

fenômeno.  

Quanto à ordenação dos advérbios, Bechara (2000) segue a senda de Cunha 

e Cintra (1985), não se debruçando sobre esse aspecto, apenas comentando que 

há certa flexibilidade de posição desses elementos na sentença. Segundo o autor, 

há advérbios mais interna ou externamente ligados ao núcleo verbal e esse fato 

pode motivar determinada posição do advérbio ao longo do predicado ou ainda se 

posicionar nos domínios do sujeito, antecedendo-o ou pospondo-se a ele. 

Orientando-se pela Nomenclatura Gramatical Brasileira, Bechara (2000) 

menciona as “palavras denotativas”, que não se incluem entre os advérbios, 

constituindo uma classe à parte ou um grupo heterogêneo. Esse grupo atenderia a 

fatores de ordem textual distantes das relações semântico-sintáticas próprias das 

orações em que estão inseridas. São as chamadas palavras denotativas de 

inclusão, exclusão, situação, retificação, designação, realce, explicação e as 

expletivas. 

 

 

1.1.2 Advérbio: abordagem da gramática de orientação linguística  

 

Abordando o advérbio sob uma ótica diversa da gramática tradicional, alguns 

linguistas propõem uma análise mais criteriosa dessa categoria gramatical. Um 

estudo que se destaca nesse sentido é empreendido por Ilari et al. (2002). 

Entendemos que esse estudo empreendido pelo linguista contribui para o 

entendimento de que existe uma precariedade nas classificações definitivas da 

gramática tradicional, fato que motivou o autor, por conseguinte, a proceder à 

ampliação da natureza do advérbio. 

Ilari et al. (2002) então, além de proceder à proposição de uma 

caracterização semântica dos advérbios, divide-os em dois grandes grupos: os 

predicativos e os não-predicativos. 

O autor ainda propõe que o advérbio pode aplicar-se não apenas a um 

constituinte em particular na sentença (verbo, adjetivo ou advérbio), mas também à 

oração como um todo. Nesse caso, o autor introduz a noção de advérbio sentencial, 
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noção já apresentada por Cunha e Cintra (1985) e Rocha Lima (2011), porém quase 

inexistente na gramática normativa orientada pela NGB. Há casos ainda em que o 

advérbio pode extrapolar os limites tanto dos constituintes como os da sentença: 

são os advérbios de discurso.  

Quanto aos advérbios sentenciais, o autor os divide em hedges – advérbios 

de circunscrição –, quase-modais ou aspectualizadores. Segundo Ilari et al. (2002, 

pp. 68-69), os hedges apresentam como característica a função de “limitar o ponto 

de vista sob o qual pode ser considerada correta a asserção”: “Humanamente, é 

impossível fazer tanto processo ao mesmo tempo”3; já os quase-modais expressam 

conteúdo ligado “às crenças, opiniões e expectativas dos interlocutores”: “realmente, 

deve ser maravilhoso ter uma família grande”; enquanto os aspectualizadores 

sinalizam a “frequência com que um evento se reitera”, apresentando um caráter 

“quantificacional” ou “quase-quantificacional”, porém referindo-se a eventos e não a 

objetos: “Diariamente, quase que diariamente, eles chegam atrasados”. 

Já que objetivamos tratar da ordenação de adverbiais, essa nova 

categorização nos interessa particularmente por intuirmos que os advérbios 

sentenciais tendem a ocupar uma determinada posição na sentença, 

preferencialmente posicionam-se à margem esquerda.   

O agrupamento dos advérbios em predicativos e não-predicativos 

fundamenta-se no fato de as palavras que compõem essa classe serem abordadas 

a partir de seu ponto de vista funcional. Cada tipo desempenha papéis diferentes; 

não podendo, portanto, ser classificados da mesma forma, como faz a gramática 

tradicional. 

Dessa forma, aos predicativos caberia a propriedade de modificar 

“tipicamente o sentido do verbo ou do adjetivo” (ILARI et al., 2002, p. 73), 

expressando uma predicação de grau superior, ou seja, o acréscimo do advérbio 

afeta o núcleo significativo da palavra que toma por escopo, seja o verbo seja o 

adjetivo, como em comer bem, falar muito e autenticamente brasileiro (idem, 

2002,p.74). Entre os predicativos, enquadram-se os: 

a) Qualitativos: expressam qualidades, modificando o sentido dos 

elementos a que se referem. Assim como o adjetivo qualifica o substantivo, os 

advérbios qualitativos atuam como “adjetivos” do verbo; 

                                                 
3
 Os exemplos apresentados nesse parágrafo foram transcritos de Ilari et al. (2002), páginas 68 e 69. 
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b) Intensificadores: referindo-se a verbos, adjetivos e advérbios, 

intensificam-lhes o sentido; 

c) Modalizadores: qualificam a asserção, aplicando-se às sentenças 

como um todo. Indicam “atitude proposicional”; 

d) Aspectualizadores: informam noções aspectuais do verbo da sentença 

em que se insere. 

Já os não-predicativos apresentam como traço essencial a não-modificação 

de sentido das palavras que tomam por escopo, apresentando, dessa forma, uma 

propriedade negativa. Isso quer dizer que o verbo ou o adjetivo, aos quais um 

advérbio não-predicativo se relaciona, permanecem em estado de dicionário, 

expressão cunhada por Ilari et al. (2002), ou seja, permanece inalterado o núcleo 

semântico do verbo e/ou adjetivo, sendo a eles agregadas apenas “circunstâncias 

de tempo ou lugar, ou indicações sobre os limites de aplicação da proposição com 

eles construída” (ILARI et al., 2002, p. 74). Eis alguns exemplos selecionados pelo 

autor (p. 74): “chegar aqui, chegar cedo, não falar, melhorar a sinalização inclusive 

vertical”. 

Em relação aos advérbios de discurso, Ilari et al. (2002) postula que 

participam da organização das estratégias discursivas, desempenhando algumas 

funções como continuidade temática ou de tópico e continuidade e ordenação da 

argumentação (ILARI et al., 2002, p. 71), estando o advérbio desobrigado, em 

alguns casos, da indicação da sequência e referência espaço-temporais. Os 

dêiticos-anafóricos enquadram-se nesse grupo. 

Marcos Bagno (2011) também se debruça sobre o estudo do “fenômeno 

adverbial”, adotando uma ótica diferente da tradicional. Haja vista algumas 

impropriedades no tocante às classificações gramaticais definitivas e à 

heterogeneidade peculiar da classe dos advérbios, Bagno prefere falar em função 

da palavra e não em classe de palavra. Nessa perspectiva, a função adverbial pode 

ser atribuída a palavras de classes gramaticais diversas, como, por exemplo, um 

verbo: “o Nelson ele... saiu dos Transportes... há mais ou menos uns:: sete...oito 

anos”; um substantivo ou sintagma nominal: “olha eu estive:: o mês passado em 

Poços de Caldas”; um adjetivo: “tinha uma espécie de uma lanchonetezinha meia 
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mixuruca, sabe”; ou uma preposição: “o Getúlio chegou ao ponto de mandar 

queimar café... não é, não é que eu seja totalmente contra”.4 

 O autor assim justifica a dificuldade em se proceder à classificação dessa 

classe gramatical: 

Classificar um advérbio é quase como agir por eliminação: se determinada 

palavra não se enquadra na classe dos verbos, dos nomes, dos índices de 

pessoa, dos mostrativos, dos quantificadores, das preposições e das 

conjunções... então é um advérbio! (BAGNO, 2011, p. 832) 

 

Como consequência dessa dificuldade, surgem alguns comportamentos 

dessa classe gramatical que violam as suas características peculiares. Quando se 

observa, por exemplo, a língua em contextos de uso, percebe-se que a 

invariabilidade do advérbio fica em xeque. Como os advérbios se relacionam 

intimamente com os adjetivos, alguns advérbios estão aceitando marcas formais de 

gênero, número ou grau. É o caso de “meio”, “todo” e alguns advérbios usados no 

diminutivo: “agorinha, cedinho, de manhãzinha, devagarinho, nunquinha, 

depressinha”, entre outros. 

Cabe mencionar aqui as observações que Bagno (2011) empreende a 

respeito dos processos ininterruptos de gramaticalização pelos quais muitos 

advérbios passam. Segundo o autor, há também outro fenômeno a que os 

advérbios estão sujeitos: o processo de discursivização. Esse processo se realiza 

durante a produção do fluxo verbal, quando o elemento adverbial, funcionando 

como um marcador discursivo, perde a sua função lexical e gramatical. Dessa 

forma, as múltiplas funções desempenhadas pelo advérbio e a instabilidade de sua 

categorização podem ser consequência desses dois processos: a gramaticalização 

e a discursivização.  

Outro ponto merecedor de destaque no estudo de Bagno (2011) refere-se à 

tradicional classificação do advérbio como palavra “modificadora” do verbo, do 

adjetivo ou de outro advérbio. Essa noção é redutora já que não consegue abarcar 

todas as funções realmente exercidas por esse elemento gramatical. O linguista 

então rejeita a ideia de “modificação” atribuída aos advérbios e adota três grandes 

classes semânticas para a divisão dos advérbios: os predicadores, os de verificação 

e os dêiticos. Essa subdivisão, aliás, é inspirada no trabalho de Castilho (2010), que 

                                                 
4
 Os exemplos dados nesse parágrafo encontram-se em Bagno (2011), página 839. 
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minuciosamente descreve os advérbios. A abordagem dos advérbios a partir desse 

trabalho torna-se foco de nossas próximas considerações. 

Já afirmamos que a gramática tradicional atribui ao advérbio o papel de 

modificador do verbo e ainda do adjetivo e do próprio advérbio. Para Castilho 

(2010), a noção de “modificação” nesse caso está atrelada à noção de “predicação”. 

Sabe-se que um predicador é o item lexical que seleciona argumentos para que sua 

significação seja explicitada. O caráter modificador atribuído ao advérbio torna-se 

assim sua mais forte característica. Aos advérbios que apresentam essa 

característica são chamados de “predicadores”. Essa peculiaridade, entretanto, não 

é observada em muitos casos e, por isso, resulta na dificuldade de a totalidade dos 

advérbios ser compreendida, ou seja, nem todos os advérbios transferem 

propriedades para as palavras que tomam por escopo. Nesse caso, Castilho (2010) 

os denomina “advérbios de verificação”. Há ainda aqueles que funcionam como 

conectores textuais, estabelecendo a ligação entre as unidades discursivas. Esses 

são os “dêiticos”. 

Vale lembrar que Castilho (2010) também aborda os aspectos 

morfossintáticos do advérbio, mas seu estudo é inovador na medida em que, além 

de considerar a dimensão discursiva de que alguns advérbios são convidados a 

participar, considera as subclasses de advérbios apresentadas acima ao tratar da 

sua dimensão semântica, não apresentando, para esse aspecto específico, as 

inúmeras circunstâncias que o advérbio pode indicar, assim como faz a gramática 

normativa/NGB.  

 

 

1.1.3  A noção de tempo e a relação aspectual dos adverbiais 

 

Ilari (1997), ao estudar a expressão linguística do tempo, em português, 

propõe uma descrição da maneira como os tempos verbais localizam os eventos 

momentâneos no tempo. Relações de simultaneidade, anterioridade e 

posterioridade são minuciosamente analisadas pelo autor. A noção aspectual, no 

entanto, não é apresentada como exclusiva dos tempos verbais, mas estendida aos 

advérbios. Particularmente nos interessa a classificação semântica de adjuntos 

adverbiais de acordo com a sua função, proposta pelo autor, a saber: adjuntos 

adverbiais durativos, reiterativos ou ainda localizadores ou dêiticos.  
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Os adjuntos adverbiais com função durativa apresentam a duração do tempo 

empregado quando se realiza a ação verbal. Adjuntos adverbiais durativos 

respondem a perguntas do tipo: “por quanto tempo?”,“em quanto tempo?” ou ainda 

“quanto tempo levou para?”. “A bomba do poço quebrou por alguns meses”, 

“Saiam cinco minutos, enquanto eu limpo a sala” e “Em trinta anos de carreira 

universitária ele só escreveu um artigo de oito páginas” são exemplos de adjuntos 

adverbiais com função durativa, listados pelo próprio Ilari (1997, p. 41). 

Já os adjuntos adverbiais com a função reiterativa expressam a frequência da 

realização de uma determinada ação ou ainda a repetição de uma mesma ação. 

Respostas às perguntas como “quantas vezes ocorre o fato/o estado de coisas?” ou 

“qual a duração?” ou ainda “quantas vezes a ação se realiza?” recebem adjuntos 

adverbiais reiterativos. Os adjuntos adverbiais reiterativos destacados nas 

sentenças seguintes são também exemplos transcritos de Ilari (1997, p. 53): “O 

mesmo médico tem examinado o paciente duas vezes por mês”, “A festa é 

celebrada todo dia 20/2 [...], há mais de três séculos”. 

Por fim, advérbios localizadores situam eventos/ação verbal no tempo. Esses 

adjuntos respondem à pergunta “quando?” e, quando são construídos e 

interpretados pelos falantes da língua, são ancorados na “situação real”. Essa 

ancoragem “pode ser dada quer pela situação de fala, quer pela escolha de algum 

ponto de referência ao qual tanto o locutor como o interlocutor têm acesso” (ILARI, 

1997, p. 21), por isso adjuntos adverbiais localizadores podem se manifestar por 

dêixis ou anáfora. Adjuntos com função dêitica são puramente temporais, já que 

localizam o evento no tempo presente, passado ou futuro. “Em 19 a.C.”, segundo 

Ilari (1997, p.21), o nascimento de Cristo é o ponto de ancoragem. Já em “Vou 

conhecer primeiro o Brasil, depois, pretendo viajar para o exterior”, o adjunto 

“depois” se ancora em um fato anteriormente indicado no próprio texto: “depois”= 

depois de conhecer o Brasil. 

A respeito dos adjuntos adverbiais de tempo “localizadores”, percebe-se que 

alguns deles são indiferentemente empregados ora como dêiticos ora como 

anafóricos; outros são apenas dêiticos ou somente anafóricos. O quadro seguinte, 

transcrito parcialmente de Ilari (1997, pp. 22-23) nos possibilita visualizar essa 

distinção.  
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Adjuntos que localizam eventos 

 por dêixis por anáfora 

 

Anterioridade 

vinte anos atrás 

antigamente 

no meu tempo 

vinte anos antes 

no tempo de... 

 antes, anteriormente 

 

Simultaneidade 

agora, atualmente 

este ano 

Então 

aquela semana 

 ??? 

 

Posterioridade 

no... próximo 

neste ano de ... 

no ... seguinte 

daí a 

 depois, mais adiante, em breve, logo, qualquer dia 

Quadro 1 - A noção de tempo e a relação aspectual dos adverbiais segundo Ilari 
Fonte: ILARI, Rodolfo. A expressão do tempo em português. São Paulo: Contexto: 
EDUC, 1997, pp. 22-23 

  

A noção temporal está indissociavelmente ligada à noção aspectual. O 

aspecto é uma categoria do verbo ligada ao tempo, entretanto a relação aspectual 

pode também ser apresentada por outros elementos, como, por exemplo, adjuntos 

adverbiais. Segundo Travaglia (1981), há uma relação entre adjuntos adverbiais e 

aspecto. Assim, não se pode desprezar a relação aspectual quando se estudam 

sentenças construídas com advérbios de tempo. Tomamos neste trabalho a 

definição de aspecto apresentada por Travaglia (1981): 

 
Aspecto é uma categoria verbal de TEMPO, não dêitica, através da qual se 
marca a duração da situação e/ou suas fases, sendo que estas podem ser 
consideradas sob diferentes pontos de vista, a saber: o do 
desenvolvimento, o do completamento e o da realização da situação. 
(TRAVAGLIA, 1981, p. 33) 

 

De fato, há diferenças entre estas duas categorias: tempo e aspecto. Para 

Travaglia (1981), ao nos referirmos a uma situação em relação ao momento da fala 

– anterior (passado), simultâneo (presente) ou posterior (futuro), valemo-nos da 

categoria de tempo; essa é, portanto, uma categoria dêitica. Já a categoria de 

aspecto, por não ser dêitica, refere-se à situação em si, indicando algo a respeito do 

grau de desenvolvimento ou ainda as fases da situação. 

As noções aspectuais ligadas à atuação de adjuntos adverbiais, segundo 

Travaglia (1981), são o iterativo, o habitual, o durativo, o inceptivo, o terminativo e o 
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acabado. O autor ainda evidencia que as funções exercidas por adjuntos adverbiais 

envolvidos na expressão do aspecto são as seguintes: desfazer ambiguidades (Ele 

falava às dez horas= aspecto durativo, cursivo ou habitual? Mas: Ele sempre 

falava às dez horas= aspecto habitual); indicar o aspecto por si ou combinado com 

outro elemento (Aquele menino sempre desobedeceu aos pais= aspecto habitual/ É 

preciso que terminemos de fazer o almoço ao meio dia= reforça o aspecto 

terminativo) ou ainda intensificar o aspecto expresso por outro elemento, 

reforçando-o (Fernando já bebeu a laranjada= reforça o perfectivo e o acabado). 

 

 

1.2  Categorias gramaticais e nomenclaturas: implicações para o ensino 

 

O confronto entre as perspectivas tradicional e linguística de abordagem da 

natureza/categorização dos adverbiais leva-nos a uma reflexão sobre o ensino de 

Língua Portuguesa. Isso porque os estudos da língua podem ser abordados a partir 

de dois pontos de vista: o primeiro pauta-se exclusivamente na norma, na 

prescrição ou ainda é investido de atividades sobre nomenclaturas ou de 

análise/reconhecimento e decomposição das unidades gramaticais, sejam elas 

fonológicas, morfológicas ou sintáticas; já o segundo privilegia a descrição dos 

fenômenos linguísticos, observando a língua como uma entidade que favorece a 

comunicação, por apresentar uma natureza interativa. 

Quando se adota a primeira perspectiva no ensino, considera-se que estudar 

a língua é o mesmo que estudar gramaticalmente suas unidades, aliás, essa é uma 

crença arraigada em muitas salas de aula. Dessa forma, quando se exploram 

nomenclaturas, terminologias e/ou categorização das diferentes classes gramaticais 

ou ainda quando se elencam listas e mais listas de regras e preceitos de “como 

escrever bem”, tem-se, no senso comum, a impressão de se estar estudando a 

língua. A partir dessa tradicional concepção, as atividades aplicadas aos alunos 

restringem-se, por exemplo, a retirar e a classificar palavras de um texto, indicar a 

função sintática que um termo desempenha na oração, enumerar normas de 

regência ou de concordância, entre muitas outras. No caso específico dos 

adverbiais, teríamos atividades de identificação da circunstância por eles expressa 

ou de reconhecimento da palavra a que eles se referem. 
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Atividades escolares como essas não contribuem para o aprimoramento da 

competência comunicativa dos alunos, que são usuários efetivos da língua. O 

ensino assim direcionado considera a gramática como um “código legal”, como se 

fosse uma lei imutável, apresentando regras fixas, intocáveis e indiscutíveis. Assim, 

apenas um modo de atuação e de uso da língua é apresentado, desconsiderando o 

que Antunes (2007, p. 77) observa: 

 

As línguas têm, em seu comando, pessoas; seres atuantes, sujeitos ativos, 
capazes de administrar, entre possíveis opções, aquela que mais se ajusta 
à situação. É preciso, sempre que oportuno, mostrar ao aluno contextos em 
que ele pode escolher entre uma forma ou outra, entre uma organização ou 
outra do período, do parágrafo, ou até do texto. É preciso explorar o lado de 
flexibilidade dos padrões linguísticos, até mesmo porque o que não é 
flexível já está internamente sabido e arraigado (ninguém coloca, por 
exemplo, o artigo depois do substantivo ou o artigo feminino antes de uma 
palavra sabidamente masculina). 

 

Muitos de nossos alunos são submetidos a estudos gramaticais de cunho 

tradicional desde os primeiros anos do ensino fundamental até as últimas séries do 

ensino médio e não conseguem sequer ler e escrever com sucesso e autonomia os 

mais variados gêneros textuais que circulam socialmente, consoante as exigências 

formais ou informais do contexto em que se inserem. Dessa forma, é pertinente a 

reflexão de Antunes (2007, p. 53): 

 

Em geral, pouco se explicita na escola acerca do conjunto de normas 
textuais e sociais de uso da língua. Isto é, muito pouco se mostra “como tal 
coisa deve ou pode ser dita” e em que situação. Não se pode esperar que o 
falante descubra sozinho um conjunto tão complexo e heterogêneo de 
regras e normas, que, ainda por cima, admitem toda a flexibilidade 
permitida pela natureza eminentemente funcional da língua. (ANTUNES, 
2007, p. 51) 

 

Estudos de gramática, por conseguinte, desvinculados das efetivas atividades 

de comunicação não têm razão de existir, ou seja, não é relevante para os falantes 

da língua uma atividade que não promova o aprimoramento de sua atuação 

linguística nas mais diversas situações de sua vida social.  

A referência às categorias gramaticais e a valorização de nomenclaturas 

seguem a mesma esteira das reflexões até aqui empreendidas. Para Neves (2002, 

apud ANTUNES, 2007, p. 79), a “atividade metalinguística é indispensável à 

construção do saber sobre a língua”, mas Antunes (2007, p. 7) adverte os 

professores quando defende que o “importante é que saibamos ir além da 
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nomenclatura [...]; atribuir-lhe a função que, de fato, lhe cabe: a de nomear as 

unidades da língua, sem que tenha, portanto, um fim em si mesma” [grifos da 

autora]. Isso quer dizer que atividades direcionadas ao aluno não devem priorizar a 

atribuição de rótulos às categorias gramaticais ou aos fenômenos linguísticos. Saber 

apenas se um substantivo é concreto ou abstrato, se o complemento é verbal ou 

nominal, se determinada palavra é adjetivo ou advérbio, se um advérbio específico 

se relaciona ao verbo ou ao adjetivo não garantirá ao aluno a compreensão do 

complexo funcionamento da língua.  

Estudar estritamente categorias, nomenclaturas e normas gramaticais é, 

portanto, muito diferente de estudar a língua que realmente pulsa nas interações 

comunicativas. Definitivamente, há a necessidade de o professor perseguir uma 

perspectiva de ensino de língua que busque o exercício das atividades de 

linguagem. A escola, nesse sentido, torna-se o espaço onde habitam todas as 

modalidades de uso da língua. 

Antunes (2007), nesse sentido, defende um ensino que põe em evidência o 

estudo de regras de gramática, não no sentido estrito do termo, mas entendendo 

que essas regras “não existem apenas para regular o uso culto da língua, como, por 

vezes, pensam alguns. Todos os usos da língua são submetidos à aplicação de 

regras. A própria natureza das línguas [...] leva a esse cuidado” [grifos da autora] 

(ANTUNES, 2007, pp. 71-72). Para a autora, com quem concordamos, há 

diferenças entre “normas gramaticais” e “regras gramaticais”, estas inerentes a toda 

língua, diferente daquelas que são impostas socialmente. A tese defendida por 

Antunes encontra correspondência no pensamento de que toda língua é orientada 

por normas que regulam os usos da língua em todos os seus níveis: não só no 

fonológico, morfológico, sintático, mas também, no semântico, discursivo e 

pragmático. 

A questão que verdadeiramente então se coloca diz respeito a como ensinar 

gramática e não se devemos ensinar gramática. Fica evidente que o ensino de 

gramática, numa perspectiva linguística, é imprescindível e urgente, pois constitui 

uma possibilidade de rejeitar um trabalho superficial com o ensino de língua, 

postulado pela “gramática-compêndio” – expressão cunhada por Antunes (2007) – 

que impõe regras indicadoras de como se deve ou não falar ou escrever. 

Argumentando favoravelmente a essa questão, resume a autora: 
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O problema central dos cursos de línguas – materna e estrangeira – está 
longe de ser não ensinar gramática. É, antes, não ensinar apenas 
gramática; e, muito mais, é não ensinar apenas nomenclatura e 
classificação gramatical. Portanto, não se está propondo menos. Pelo 
contrário, se está pretendendo muito mais. [grifos da autora] (ANTUNES, 
2007, p. 51) 

 

Dessa forma, cumpre destacar o valor dos estudos gramaticais que se 

orientam pela compreensão, descrição e explicação dos fenômenos linguísticos, 

concebendo a língua como responsável pelas interações comunicativas entre os 

falantes. Se o objetivo maior do ensino de Língua Portuguesa é formar competentes 

alunos leitores e produtores de textos, esse é um caminho que pode trazer um 

melhor desempenho de suas habilidades linguísticas.  
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2  LINGUÍSTICA FUNCIONAL E SOCIOLINGUÍSTICA: A PROPOSIÇÃO DE  

CAMINHOS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Este capítulo expõe alguns pressupostos teóricos funcionalistas e 

sociolinguistas que norteiam nossas análises, sobretudo aqueles referentes à 

gramaticalização, à natureza da mudança linguística, à transitividade e à variação e 

mudança linguísticas. Ainda há referências a autores e seus respectivos trabalhos a 

respeito da ordenação de adverbiais em uma sentença, além de uma reflexão sobre 

um ensino de língua portuguesa conectado com uma perspectiva linguística que 

explicite as relações existentes entre usos da língua e a construção de sentido de 

um texto. 

 

 

2.1 A Linguística Funcional  

 

A Linguística eleva-se à condição de ciência a partir dos estudos daquele que 

é considerado o Pai da Linguística: Ferdinand de Saussure. A partir do Curso de 

Linguística Geral, de Saussure, em 1916, surge a visão de que a língua constitui um 

sistema, ou seja, um conjunto de elementos agrupados em um todo organizado, de 

acordo com leis internas inerentes ao próprio sistema. É a sua teoria estruturalista, 

que se constrói a partir de dicotomias, ou seja, pares de conceitos que sintetizam o 

objeto teórico da Linguística estudado por esse linguista: sincronia e diacronia, 

língua e fala, significado e significante e paradigma e sintagma.  

Considerando a dicotomia língua/fala, para Saussure, a língua (langue) e não 

a fala (parole) constitui o objeto de estudos da Linguística (PIETROFORTE, 2010). 

Dessa forma, seus estudos se voltam para uma abordagem a partir de um ponto de 

vista formal, mostrando as relações que as unidades linguísticas mantêm entre si. 

Exclui-se, assim, uma abordagem voltada para a “fala” (parole, realização 

individual). Assim, o estruturalismo pregou que “as influências externas geradoras 

de irregularidades, não afetam o sistema por não serem consideradas como parte 

da estrutura” (BENTES, 2000, p. 102). Desconsidera-se, portanto, que o discurso 

seja construído num processo de interação. No Estruturalismo “a língua não é 

apreendida na sua relação com o mundo, mas na estrutura interna de um sistema 

fechado em si mesmo”. (idem, p. 102) 
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Opondo-se à perspectiva estruturalista, surge, a partir da década de 70, a 

vertente linguística de cunho funcionalista com os estudos de Sandra Thompson, 

Paul Hopper e Talmy Givón. Contrária à tradição formalista/estruturalista, a 

Linguística Funcional concebe a língua como instrumento de comunicação, não 

devendo, por conseguinte, ser analisada como objeto autônomo, independente do 

seu contexto de uso. A língua, a partir dessa perspectiva, apresenta uma estrutura 

maleável, estando sujeita a pressões oriundas das diferentes situações 

comunicativas. A esse respeito, Votre (1996, p. 27) explica: 

 

Este foco de interesse [dos estudos funcionalistas] recai nas propriedades 
cognitivas do usuário, em suas potencialidades e restrições, bem como na 
busca dos princípios universais que conformam a produção e recepção 
linguística, que mostram como a língua opera. 

 

Eis alguns pressupostos que norteiam os estudos funcionalistas: a) a língua é 

observada e analisada a partir do ponto de vista do contexto linguístico e da 

situação extralinguística; b) as inúmeras estratégias de organização do discurso que 

os falantes operam no momento da interação comunicativa dão origem à sintaxe de 

uma língua, por isso ela está em constante mutação, surgindo daí a noção de 

gramática emergente; c) a gramática é constituída em contextos discursivos 

específicos. 

Dessa forma, pesquisas funcionalistas buscam analisar e explicar motivações 

para os diferentes fatos da língua, investigando as regularidades consolidadas a 

partir do seu uso, em contexto real de interação. A esse respeito, Furtado da Cunha, 

Costa e Cezário (2003, p. 29) confirmam: ao “lado da descrição sintática, cabe 

investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as estruturas linguísticas e 

seus contextos de uso”. 

Alguns princípios orientam a Linguística Funcional e o princípio da 

iconicidade é um dos centrais. Esse princípio é uma contestação a um dos pontos 

centrais do estruturalismo: a arbitrariedade do signo. Segundo a corrente 

funcionalista, não deve haver uma separação, no código linguístico, entre o 

significante e o significado, ao contrário, há sempre uma “correlação entre a forma e 

a sua função”. Bolinger (apud FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2003, p. 

31) salienta que a preservação de uma forma para um sentido e vice-versa é uma 

condição inerente às línguas.  
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Há, contudo, reformulações dessa versão: há “correlação entre uma forma e 

várias funções, ou entre uma função e várias formas” (idem, p. 31). Estudiosos do 

funcionalismo também acreditam que exista, em alguns contextos comunicativos, 

uma opacidade da codificação morfossintática. Votre (1996, p. 28) explica que esse 

fato acontece porque, entre a forma e seu significado, “se perdeu total ou 

parcialmente o significado original” e dá como exemplo a trajetória de entretanto, 

cujo sentido etimológico era no interior de algum espaço físico ou de algum espaço 

de tempo e atualmente apresenta significado de adversidade. A trajetória de 

entretanto corrobora a tese funcionalista de que os usos linguísticos “moldam” as 

estruturas gramaticais de uma língua. 

Outros subprincípios estão interligados ao princípio da iconicidade, sendo 

manifestações deste, a saber:  

 o subprincípio da quantidade: a quantidade de informação relaciona-se 

com a quantidade de sua forma. Assim, informações mais simples e esperadas são 

expressas por uma estrutura gramatical menos complexa, ao passo que 

informações mais imprevisíveis recebem uma maior codificação; 

 o subprincípio da integração: conteúdos próximos cognitivamente estarão 

também mais próximos no plano sintático. Dessa forma, “o que está mentalmente 

junto coloca-se sintaticamente junto” (FURTADO DA CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 

2003, p. 32); 

 o subprincípio da ordenação linear: o que se coloca em primeiro plano na 

cadeia sintática tende a ser o conteúdo mais importante para o falante. Por isso, os 

elementos não são ordenados sintaticamente de maneira aleatória, a ordem dos 

elementos evidencia o grau de importância da informação. A esse princípio ainda 

correspondem sequências cronológicas de eventos quando descritos em ações, 

apresentando a sequência cronológica em que ocorrem em uma determinada trama 

narrativa. 

Como herança da linguística estrutural desenvolvida pela Escola de Praga, 

postula-se também o princípio da marcação, cujos critérios pautados em um 

contraste gramatical binário distinguem “categorias marcadas” de “categorias não-

marcadas”: complexidade estrutural, distribuição de frequência e complexidade 

cognitiva. Assim, as estruturas marcadas têm a tendência de ser mais complexas 

tanto estrutural como cognitivamente e menos frequentes que as não-marcadas. 
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Como exemplo, Furtado da Cunha, Costa e Cezário (2003, p. 35) apresentam 

o caso da afirmação e da negação: “afirmar algo é cognitivamente mais simples e 

esperado, portanto mais frequente na interação verbal [...], a negação, ao contrário, 

[...], é também menos frequente e estruturalmente maior”. Sentenças afirmativas 

seriam, portanto, estruturas não-marcadas e as negativas, marcadas. 

 

  

2.1.1 Gramaticalização e natureza da mudança linguística 

 

A teoria da gramaticalização diz respeito à noção de “gramática emergente” e 

se apresenta como um dos processos de mudança pelos quais uma língua natural 

passa. Não existe, nesse sentido, uma gramática pronta, acabada, mas uma 

constante gramaticalização visto que o acervo do sistema linguístico vai-se 

renovando a partir do surgimento de formas novas para determinadas funções ou 

novas funções para formas que já existem. Esse processo se dá unidirecionalmente 

do discurso para a gramática e não vice-versa, por isso seu “estatuto vai sendo 

constantemente negociado na fala, não podendo em princípio ser separado das 

estratégias de construção do discurso” (GONÇALVES; LIMA HERNANDES; 

CASSEB-GALVÃO; CARVALHO, 2007, p. 15).  

Por esse processo, elementos linguísticos sofrem transformações ao longo 

do tempo, ou seja, propriedades sintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas de 

uma determinada estrutura linguística vão se alterando e consequentemente 

modificando o seu estatuto gramatical. Pode-se afirmar que há trajetórias que 

ilustram o caráter unidirecional da gramaticalização: vocábulo>morfema, verbo 

pleno>verbo auxiliar, advérbio>conectivo, além de outras.  

O fenômeno da gramaticalização, para os funcionalistas, é tomado em dois 

sentidos: stricto e lato sensu. A esse respeito, Furtado da Cunha, Costa e Cezário 

(2003, p. 51) explicitam a diferença: 

 

[...] a gramaticalização stricto sensu ocupa-se da mudança que atinge as 
formas que migram do léxico para a gramática; a gramaticalização lato 
sensu busca explicar as mudanças que se dão no interior da própria 
gramática, compreendendo aí os processos sintáticos e/ou discursivos de 
fixação da ordem vocabular. 
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Um exemplo clássico de gramaticalização é a incorporação do vocábulo 

mente, inicialmente usado no sentido de mente, espírito, a determinados adjetivos 

para a formação de advérbios: mente clara / clara mente> claramente. Esse 

elemento, que funcionava independente, torna-se preso a outros vocábulos, 

assumindo a função de sufixo. Esse caso ilustra a trajetória vocábulo>morfema, 

sendo um exemplo de gramaticalização stricto sensu: uma unidade lexical começa a 

adquirir propriedades de unidades gramaticais, pois sua trajetória se dá do léxico 

para a gramática. 

Já em Eu venho da escola agora > Já venho trabalhando nesta empresa há 

anos, observamos que um verbo que se emprega isoladamente (verbo pleno) está 

permitindo, ao ser empregado como auxiliar de outros verbos, uma transferência do 

domínio do espaço para o domínio do tempo. Aqui se verifica a trajetória verbo 

pleno>verbo auxiliar: uma unidade que já apresenta um estatuto gramatical tem 

ampliada a sua gramaticalidade. É um caso de gramaticalização lato sensu. 

Muito comum também é o advérbio assumir o papel de conjunções. Para 

esse caso específico de gramaticalização, Martelotta (2011, pp. 97-98) exemplifica 

com a nova função desempenhada pelo elemento “logo”: em “A primeira natureza 

da poonbahe que em logo de cantar geme”, o emprego de “logo” – transcrito de 

Orto do esposo – cuja ocorrência já não existe na língua portuguesa, apresenta 

valor espacial, etimologicamente relacionada ao latim loco, significando “no lugar, no 

sítio”; mas, em “A Serra estava totalmente deserta, e os pingos de chuva que 

começavam a cair, logo se transformaram em um verdadeiro temporal”, o item 

“logo” apresenta, ao mesmo tempo valores temporal e textual.  

Nesse processo, como o discurso é um processo que se desenvolve no 

espaço ou no tempo, elementos de valor espacial ou temporal podem, por exemplo, 

estabelecer relações entre as partes do texto. É nesse sentido que Heine, Claudi e 

Hunnemeyer (apud MARTELLOTA, 2011, p. 99) indicaram uma trajetória na qual 

um elemento da língua tenderia a passar até se estabelecer com a função de um 

conectivo: 
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                                    TEMPO 

 

     ESPAÇO                    

 

                                    TEXTO 

Figura 1 – Trajetória de elementos de valor espacial/temporal para função 
discursivo-textual 
           Fonte: MARTELOTTA, Mário Eduardo. Mudança linguística: uma abordagem 
baseada no uso. São Paulo: Cortez, 2011, p. 99. 

 

A gramaticalização observada nos advérbios permite-nos considerar junto 

com Castilho (apud GONÇALVES; LIMA-HERNANDES; CASSEB-GALVÃO; 

CARVALHO, 2007, p. 16) que a “língua deve ser tratada como um sistema 

complexo e integrado, cujas categorias estão nucleadas à volta do discurso, da 

gramática, da semântica e do léxico”. 

Esse fenômeno nos leva à conclusão de que uma relativa instabilidade 

acompanha as estruturas da língua. Portanto, a gramática de uma língua é, do 

ponto de vista sincrônico, consequência de pressões de uso e, do ponto de vista 

diacrônico, um contínuo fazer-se, já que novos arranjos linguísticos e criação de 

novas expressões se operam ao longo do tempo. 

Um fenômeno oposto à gramaticalização, mas também relacionado à 

variação e mudança linguísticas, é a discursivização. Esse fenômeno é também 

reconhecido como um processo de criatividade linguística. Furtado da Cunha, Costa 

e Cezário (2003, p. 50), contrastando-a à gramaticalização, assim a concebem: 

 

Quando algum fenômeno discursivo, em decorrência da frequência de uso, 
passa a ocorrer de forma previsível e estável, sai do discurso para entrar na 
gramática. No mesmo sentido, quando determinado fenômeno que estava 
na gramática passa a ter comportamentos não-previsíveis, em termos de 
regras selecionais, podemos dizer que sai da gramática e retorna ao 
discurso. 

   

Na discursivização, há, portanto, uma migração das unidades linguísticas 

para um nível não-gramatical. O falante, ao estruturar seu discurso, vale-se de 

inúmeras estratégias que garantem a funcionalidade de seu texto. Um exemplo é o 

emprego da partícula né? (não é verdade? > não é? > né?) que, ao sofrer redução 

fonética, passou a desempenhar a função de preencher pausas consequentes da 
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perda de linearidade do discurso, perdendo seu traço semântico de pergunta 

referencial; distanciando-se, por conseguinte, de seu sentido original. 

Fenômenos como a gramaticalização e a discursivização corroboram a visão 

da dinamicidade inerente às línguas.  

 

2.1.2  O fenômeno da transitividade  

 

Diferentemente da gramática tradicional, que atribui ao verbo a inerente e 

categórica propriedade da transitividade, a teoria funcionalista concebe a 

transitividade como um fenômeno contínuo, escalar. Dessa forma, não os verbos 

são classificados como transitivos (quando acompanhados de objeto direto ou 

indireto) ou intransitivos (sem complementos) como apregoa a gramática tradicional, 

mas toda a oração é considerada transitiva em maior ou menor grau, dependendo 

da ocorrência de um conjunto de dez parâmetros sintático-semânticos que focalizam 

a transferência da ação do sujeito para o objeto. Vale lembrar que, para essa 

concepção, uma oração transitiva não pressupõe necessariamente a ocorrência dos 

três elementos que a gramática tradicional elenca como imprescindíveis quando se 

fala de transitividade: sujeito + verbo + objeto. 

Reproduzimos de Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) o quadro 

que apresenta esses parâmetros, formulados por Hopper e Thompson (apud 

FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007, p. 36): 
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 Transitividade alta Transitividade baixa 

1. Participantes dois ou mais Um 

2. Cinese ação não-ação 

3. Aspecto do verbo perfectivo não-perfectivo 

4. Punctualidade do verbo punctual não-punctual 

5. Intencionalidade do sujeito intencional não-intencional 

6. Polaridade afirmativa Negativa 

7. Modalidade da oração modo realis modo irrealis 

8. Agentividade do sujeito agentivo não-agentivo 

9. Afetamento do objeto afetado não-afetado 

10. Individuação do objeto individuado não-individuado 

Quadro 2 – Parâmetros sintático-semânticos determinantes do nível de transitividade 
da sentença 
           Fonte: FURTADO DA CUNHA, Maria Angélica Furtado; SOUZA, Maria Medianeira 
de. Transitividade e seus contextos de uso. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. 

 

O grau de transitividade da oração, a partir dessa ótica, é maior ou menor 

dependendo da ocorrência simultânea desses parâmetros estabelecidos: quanto 

mais desses traços a oração apresentar mais transitiva será. A respeito desse fato, 

Furtado da Cunha e Souza (2007, p. 40) afirmam que a 

 

[...] oração transitiva canônica – a mais alta na escala de transitividade – é 
aquela em que os dez traços são marcados positivamente. Logo a aferição 
do grau de transitividade de uma oração é feita atribuindo-se um ponto a 
cada parâmetro de alta transitividade presente na oração. 

 

Dessa forma, orações como, por exemplo, “José matou João” apresentam 

lugar mais alto na escala de transitividade, já que apresentam os dez traços 

semântico-sintáticos: dois participantes (José e João), cinese/verbo de ação 

(matou), aspecto perfectivo (ação concluída), verbo punctual (ação completa), 

intencionalidade do sujeito, polaridade afirmativa, modo reallis (modo 

indicativo/evento real); sujeito agente (José), objeto afetado e individuado (João). 

Em “João partiu cedo”, encontram-se sete dos dez parâmetros de transitividade, o 

que também configura transitividade alta. Já orações como “Minha casa tem vários 

cômodos” ocupam lugar mais baixo na escala de transitividade, dado que 

apresentam apenas dois traços do complexo: modo reallis e oração afirmativa. 
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As abordagens segundo a gramática tradicional e a teoria funcionalista 

apresentam, por conseguinte, pontos de vista divergentes acerca do fenômeno da 

transitividade. Para a gramática tradicional, “José matou João” e “Minha casa tem 

vários cômodos” possuem ações transitivas visto que os verbos “matou” e “tem” 

recebem os complementos “João” e “vários cômodos”, respectivamente. Em 

contrapartida, “João partiu cedo” apresenta verbo intransitivo. A abordagem 

funcionalista observa que, nos três exemplos dados, há escalas diferentes de 

transitividade. 

Hopper e Thompson (apud FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 

MARTELOTTA, 2003, p.38) observam que a transitividade está associada a uma 

função discursivo-comunicativa. Para esses teóricos, “o maior ou menor grau de 

transitividade de uma sentença reflete a maneira como o falante estrutura o seu 

discurso para atingir seus propósitos comunicativos” (idem, p. 38). A transitividade 

se relaciona, pois, à ideia de transferência de uma ação de um participante para 

outro: um agente animado atua intencionalmente, provocando uma mudança física 

em um objeto. Por isso, 

  

O grau de transitividade de uma oração reflete o grau de saliência cognitiva 
da ação transferida de um agente para um paciente. Logo, a universalidade 
do complexo de transitividade parece residir no fato de que os parâmetros 
que o compõem refletem elementos cognitivamente salientes, ligados ao 
modo pelo qual a experiência humana é apreendida. (FURTADO DA 
CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003, p. 38) 

 

Diferentes ângulos da transferência da ação em uma dada oração são 

focalizados pelo conjunto dos parâmetros sintático-semânticos postulados por 

Hopper e Thompson. Essa é uma visão que amplia a noção de transitividade 

apresentada pela gramática tradicional, permitindo-nos observar mais 

detalhadamente o comportamento morfossintático dos constituintes de uma 

sentença. 

 

2.1.3  A ordenação de adverbiais 

 

Especificamente, no que tange à ordenação de adverbiais, de modo geral, 

como já foi explicitado em outros momentos, esse tópico não é satisfatoriamente 

contemplado pelas gramáticas normativas, entretanto Votre e Santos (1984 apud 
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LUQUETTI, 2008, p. 68) investigam fatores sintáticos, semânticos e discursivos que 

influenciam a ordenação de itens adverbiais na sentença. Quatro posições são 

analisadas pelos autores, a saber: posição 1 (início da sentença), posição 2 (entre o 

sujeito e o verbo), posição 3 (entre o verbo e o complemento) e posição 4 (fim da 

sentença). O exemplo abaixo, transcrito dos autores, apresentam-nos essas 

posições: 

 

[Ontem], o ministro [ontem] seguiu [ontem] para Nova Iorque [ontem]. 

     1                            2                        3                                       4 

 

Redações e entrevistas de alunos de 8ª série do ensino fundamental 

constituem o corpus a partir do qual os autores irão postular suas hipóteses. Votre e 

Santos (apud LUQUETTI, 2008, p.68) postulam a hipótese de que 

 

Os advérbios são constituintes móveis, embora com tendências bem 
definidas por determinadas posições sintáticas. (...) a posição ocupada por 
cada advérbio é função da atuação conjunta de diferentes fatores 
estruturais e não-estruturais, que cabe identificar e analisar. (LUQUETTI, 
2008, p. 68) 

  

O estudo da ordenação de adverbiais evidencia que um mesmo elemento em 

diferentes posições – aqui especificamente um item adverbial – apresenta o mesmo 

valor referencial, entretanto não é usado em um mesmo contexto. A esse respeito, 

Martelotta (2004) dá-nos alguns exemplos, seguidos de um comentário: 

 

1-a) Ontem ele chegou. 

2-b) Ele ontem chegou. 

1-c) Ele chegou ontem. 

 

(...) se o analista observa contextos reais de uso, percebe [que] essas três 
formas não são totalmente intercambiáveis. As frases 1-a e 1-b tendem a 
ocorrer em narrativas, enquanto que a frase 1-c ocorreria preferencialmente 
em resposta à pergunta quando ele chegou? Em outras palavras, essas 
três frases, pelo menos em termos de probabilidade, não seriam ditas 
exatamente no mesmo contexto. (MARTELOTTA, 2004, p. 4) 

 

Luquetti (2008), pautada nos fatores indicados por Votre e Santos (apud 

LUQUETTI, 2008), apresenta os fatores estruturais motivadores da ordenação de 

elementos adverbiais em uma sentença e entre eles estão o tipo semântico do 
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advérbio, nível do vínculo semântico do advérbio, tipo sintático do verbo ou tipo de 

complemento, constituição morfológica do advérbio, peso do advérbio e tipo de 

sujeito.   

Algumas hipóteses relacionadas a esses fatores podem assim ser resumidas:          

a) no que concerne ao fator “vínculo do advérbio”, postula-se que o advérbio 

estaria mais próximo do verbo se a ele estivesse vinculado, ao passo que se 

movimentaria para o início da sentença, se vinculado ao nível mais alto da 

sentença;  

b) em relação ao “peso do advérbio”, espera-se que adverbiais breves 

(menores) se posicionem internamente e os longos (maiores) em posições 

marginais; 

c) quanto ao “peso do complemento”, a expectativa é a de que complementos 

pesados não favorecem a presença de outros constituintes – como os adverbiais – 

pospostos a eles; ao passo que orações sem complementos favoreceriam posições 

finais dos adverbiais. O adverbial também teria a tendência de ocupar a posição 

entre o verbo e o complemento se este último fosse um complemento oracional. 

d) no tocante ao “tipo de sujeito”, o adverbial tenderia a ocupar a posição 

marginal à esquerda em orações com sujeito vazio ou sem sujeito. Haveria assim 

uma espécie de balanceamento, ou seja, o adverbial ocuparia a posição típica do 

sujeito. 

e) observando o “vínculo do sujeito com o verbo”, espera-se que, quanto mais 

fraco for esse vínculo, mais forte será a tendência de o adverbial se inserir entre o 

sujeito e o verbo. Um verbo de ligação, por exemplo, tornaria o vínculo entre sujeito 

e verbo enfraquecido, o que permitiria a colocação do adverbial entre eles. 

Cezário, Machado e Soares (2012, p. 187) também explicitam a relação entre 

a posição de locuções temporais e o papel discursivo desempenhado por elas. Na 

verdade, em se tratando de ordenação de itens gramaticais, os fatores discursivos 

devem sempre ser observados em uma abordagem funcionalista. Postulam que 

 

As intenções comunicativas, o conhecimento de mundo partilhado entre 
falante e ouvinte e a visão subjetiva do falante a respeito do assunto ou fato 
apresentado não são deixados de lado na pesquisa dessa corrente. Assim 
fatores discursivos, cognitivos e interacionais, além dos estruturais, são 
relevantes para se explicar determinado uso linguístico. (CEZÁRIO; 
MACHADO; SOARES, 2012, p. 187) 
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As autoras, nesse trabalho, ainda assinalam que os adverbiais temporais 

assumem outras funções no discurso, a saber: focalização, contraste com 

referentes apresentados no discurso antecedente, introdutores de um novo assunto 

ou ainda como retomada anafórica. Assim, a articulação entre os fatores gramaticais 

e semântico-discursivos possibilita a descrição de qualquer categoria linguística não 

somente restrita ao seu aspecto formal, como procedem os normativistas da língua.  

Outro estudo consistente sobre a ordenação de advérbios 

(circunstanciadores temporais) é empreendido por Martelotta (1994), a partir de uma 

orientação linguística, em uma perspectiva funcional. O autor busca analisar a 

ordenação desses circunstanciadores na sentença levando em consideração as 

variáveis “tipos de discurso” e “tipos de circunstanciadores”, tendo como objetivo 

demonstrar que a ordenação desses elementos está ligada à sua função no 

discurso do qual fazem parte.  

 

 

2.1.4  Linguística Funcional e ensino 

 

Partilhamos a ideia de que o ensino de gramática participa do 

desenvolvimento e aprimoramento da competência comunicativa dos alunos, ou 

seja, não se faz educação linguística sem o estudo de gramática. A concepção de 

gramática empreendida por Neves (2009) fundamenta nossa tese. A autora, entre 

outras concepções, nos apresenta uma que é básica, alinhada também à 

concepção que adotamos neste trabalho: “um sistema de princípios que organiza os 

enunciados, pelo qual, naturalmente, os falantes nativos de uma dada língua se 

comunicam nas diversas situações de uso” (NEVES, 2009, p. 80). Nesse sentido, 

um falante de qualquer comunidade linguística, a partir do conhecimento de sua 

língua, aciona a gramática para organizar sua linguagem, em situações de 

sociointeração. A gramática, nessa perspectiva, extrapola um sistema de regras 

rígidas pautado em classificações de termos gramaticais e nomenclaturas e se 

configura como um sistema através do qual toda uma língua se organiza. 

Considerando esse aspecto, para se ensinar eficientemente uma língua, não 

se deve prescindir do estudo de gramática; o problema está na maneira como é 

ensinada. Por isso, há que se buscar uma orientação linguística que favoreça uma 

investigação da língua em uso, explicitando o seu funcionamento.  
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Conectadas a esse pensamento, muitas são as orientações teóricas que 

buscam conhecimentos mais amplos sobre a estrutura e o funcionamento da língua 

a fim de tornar o ensino mais reflexivo e menos improdutivo. Dentre as inúmeras 

vertentes linguísticas já postuladas, buscamos então subsídios e orientações nos 

preceitos teórico-metodológicos norteadores da Linguística Funcional, dado que 

essa corrente – nascida no século XX – pauta suas investigações em dados reais 

da situação comunicativa – oral e escrita –, estudando a língua em relação ao 

contexto linguístico e à situação extralinguística. A língua, em uma orientação 

funcionalista, jamais pode ser explicitada ou descrita como sendo um sistema 

autônomo. 

Dessa maneira, é intencional privilegiarmos a busca por essa abordagem 

linguística que desconsidera o ponto de vista estritamente formal da língua e 

desloca suas reflexões para o campo do contexto sociointerativo, no qual as 

questões gramaticais não são tratadas de modo artificial e desvinculadas das reais 

situações de uso. Marcuschi (2009, p. 23) também se alinha a essa proposta e 

ainda adverte:  

 

Não existe um uso significativo da língua fora das inter-relações pessoais e 
sociais situadas. [...] Isto quer dizer que todo uso autêntico da língua é feito 
em textos produzidos por sujeitos históricos e sociais de carne e osso, que 
mantêm algum tipo de relação entre si e visam a algum objetivo comum. 

 

Neves (2009) também defende essa perspectiva, fazendo a proposta para um 

novo ensino de língua ser delineado: “Venho defendendo que se finque a pesquisa 

linguística na valorização do uso linguístico e do usuário da língua propiciando-se a 

implementação de um trabalho com a língua portuguesa [grifos nossos] – 

especialmente com a gramática” (NEVES, 2009, p. 18). Esse pensamento se 

justifica na medida em que os enunciados produzidos pelos falantes se realizam em 

contextos de interação e, reconhecidamente, esses enunciados – ou os textos 

propriamente produzidos – são organizados a partir dos recursos que a língua põe à 

disposição de seus usuários.  

Daí a necessidade de que seja oferecida uma orientação linguística para a 

escola e os profissionais que nela atuam, pois o ensino de língua precisa promover 

uma reflexão crítica sobre a língua e suas variedades, explicitando as relações 

existentes entre usos da linguagem e a construção de sentido do texto, que é 
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construído a partir dos inúmeros recursos possibilitados pela língua, em todos os 

seus planos (fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático) e níveis 

(lexical, frasal, textual-discursivo). Essa orientação preocupa-se, com certeza, com 

um ensino que visa ao “bom uso” da língua, este sendo entendido não apenas a 

partir do ponto de vista da prescrição normativa, mas como a produção de 

enunciados linguisticamente ajustados aos contextos interacionais em que se 

inserem. 

Nesse sentido, acreditamos que a Linguística Funcional pode oferecer 

contribuições para o trabalho com tópicos gramaticais nessa perspectiva. A partir de 

seus princípios centrais – iconicidade, marcação e gramaticalização –, a estrutura 

gramatical é analisada em seu contexto discursivo para que se possa proceder à 

explicação das regularidades observadas no uso da língua em um momento de 

interação entre falantes. Assim, na ótica funcionalista, a situação de uso motiva a 

estrutura gramatical.  De acordo com Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 16), 

“não estruturamos aleatoriamente nosso discurso: a escolha e a ordenação dos 

elementos linguísticos é, em última análise, orientada pelas diversas funções que a 

língua é convidada a desempenhar”. 

Assim sendo, segundo a Linguística Funcional, não há como deixar de 

articular os aspectos formais (morfossintáticos) com os aspectos semânticos e 

discursivo-pragmáticos de uma língua, já que há uma estreita relação entre discurso 

e gramática. Como assinala Neves (2001, p. 17), “o discurso conforma a gramática, 

(...) principalmente porque ele não é encontrável despido da gramática”. A partir 

desse ponto de vista, nasce a concepção de “gramática emergente” ou “sistema 

adaptativo”, já que a língua é entendida como uma estrutura maleável, um sistema 

aberto condicionado pelo uso e suscetível a mudanças constantes. Furtado da 

Cunha e Tavares (2011, p. 19) resumem: “a morfossintaxe tem a forma que tem em 

razão das estratégias de organização da informação empregadas pelos falantes no 

momento da interação discursiva”.  

Votre (1996, p. 27) também explicita a noção de gramática emergente 

quando assegura que 

 

os usuários vêm sendo concebidos como criadores, continuadores, atores, 
transformadores das estruturas, dos itens e dos processos que se verificam 
nas línguas, e, enfim, como responsáveis pelo estado e forma da língua, 
em cada momento que se lhe aborde a estrutura e o funcionamento. 
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A gramática, a partir dessa ótica, surge como consequência da regularização 

ou rotinização de estratégias discursivas recorrentes, tendo sua origem no discurso. 

Esse fato é muito caro aos estudos funcionalistas, já que a língua é entendida como 

uma entidade maleável, dinâmica, produtiva e criativa, sem a qual os falantes não 

têm suas necessidades comunicativas atendidas. Essa noção vai de encontro à 

concepção de língua estática e homogênea tão proclamada e reverenciada pelos 

estudos tradicionais de gramática. 

No que concerne especificamente ao ensino de gramática, muitas são as 

vozes que se levantam para propor a sua exclusão dos estudos de Língua 

Portuguesa. Na verdade, os argumentos empregados na defesa desse ponto de 

vista são consequência de uma prática de ensino preocupada com nomenclaturas e 

uma sistematização gramatical distante do real. Além disso, uma veneração às 

normas prescritivistas que, inúmeras vezes, conduz o trabalho docente instaura-se 

como mais uma justificativa para se exigir tal exclusão. Mas, como já foi assinalado, 

a concepção de gramática definitivamente não pode ser reduzida a um conjunto de 

regras que o falante deve dominar para falar e escrever corretamente. Esse é um 

conceito muito restrito do termo e se refere ao que comumente se chama gramática 

normativa. 

Com uma prática assim consolidada nas salas de aula, realmente seria 

completamente desnecessário ensinar gramática na escola, visto que, como 

assegura Neves (2009, p. 18), “nenhuma ‘competência’ e nenhuma ‘ciência’ advirão 

da atividade de reter termos, e, mesmo, de decorar definições”. O problema que se 

coloca então não deve se restringir à exclusão ou não da gramática do contexto 

escolar, mas se proceder ao entendimento da noção (ou noções) de gramática.  E a 

noção de que nos valemos apresenta cunho funcionalista, apregoada também por 

Neves (2009, p. 80), quando afirma que 

 

A gramática não é uma disciplina que se deva colocar externamente à 
língua em funcionamento, e que se resolva na proposta de uma simples 
taxonomia, instituída no plano lógico ou no plano estrutural, independente 
do uso. Ela não é um esquema adrede organizado independente dos atos 
de interação linguística, das funções que se cumprem no uso da linguagem, 
dos significados que se obtêm. 
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Assim, as práticas cotidianas em sala de aula precisam favorecer a reflexão 

sobre a língua em situações de uso, sobre o exercício da linguagem. É nesse 

sentido, portanto, que se busca uma estreita aproximação entre a Linguística 

Funcional e o ensino de Língua Portuguesa, mais especificamente no que tange ao 

ensino de gramática. Esse pensamento nos leva a buscar uma convergência entre a 

proposta funcionalista e as orientações também contidas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa. Estes propõem que 

 

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que se 
almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha da 
forma de fala a utilizar, considerando as características e condições do 
contexto de produção, ou seja, é saber adequar os recursos expressivos, a 
variedade de língua e o estilo às diferentes situações comunicativas: saber 
coordenar satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo; saber 
que modo de expressão é pertinente em função de sua intenção 
enunciativa, dado o contexto e os interlocutores a quem o texto se dirige. A 
questão não é de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de 
utilização adequada da linguagem. (PCN, 1998, p. 31) 

  

Dessa maneira, em uma perspectiva funcionalista, o ensino de Língua 

Portuguesa deve efetivamente contemplar também a modalidade oral da língua, não 

priorizando apenas o ensino da norma escrita padrão. Se o ensino assim fosse 

direcionado, o preconceito linguístico se instauraria nas práticas pedagógicas e o 

ensino caminharia em direção contrária às orientações dos PCN. Esse documento 

(1998, pp. 96 e 82) indica a produção de “textos orais nos gêneros previstos para o 

ciclo, considerando as especificidades das condições de produção” e ainda afirma 

que “o estudo da variação cumpre papel fundamental na formação da consciência 

linguística e no desenvolvimento da competência discursiva do aluno, devendo estar 

sistematicamente presente nas atividades de Língua Portuguesa”. 

A inclinação para o estudo da modalidade oral encontra, portanto, 

aproximações consideráveis entre o funcionalismo linguístico e as propostas 

contidas nos PCN. Dessa forma, buscando um estudo mais diversificado da 

realidade linguística brasileira, busca-se também um ensino de Língua Portuguesa 

mais eficiente. Essa é uma da tarefa da qual a escola não pode se esquivar. 
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2.2 A Sociolinguística e a concepção de língua  

 

A linguagem é um fenômeno essencialmente social, já que os seres humanos 

se organizam em sociedades e detêm um sistema de comunicação oral e escrita 

partilhado por todos os seus integrantes. A partir dessa relação, alguns estudiosos 

do fenômeno linguístico assumiram posturas teóricas que abordassem a linguagem 

em seu contexto social, ou seja, estudam a língua em uso no seio das comunidades 

de fala, relacionando aspectos linguísticos a aspectos sociais e culturais.  

A partir dos estudos do linguista William Labov, na década de 60, essa área 

da Linguística se firmou, sendo comumente denominada de “teoria da variação” ou 

“sociolinguística variacionista”. Alguns precursores da Sociolinguística podem, 

entretanto, ser relacionados. Meillet, por exemplo, na década de 20, “afirmou que 

toda modificação na estrutura social acarreta uma mudança nas condições nas 

quais a linguagem se desenvolve e que, portanto, a história das línguas é 

inseparável da história da cultura e da sociedade” (CEZÁRIO; VOTRE, 2009, p 147). 

Já, na década seguinte, os dialetólogos, trabalhando no Linguistic Atlas of the 

United States and Canada, se apropriaram de informações sociais e geográficas no 

intuito de fazer um levantamento dos dialetos.  

A metodologia adotada pela Sociolinguística vai de encontro à adotada por 

vertentes linguísticas anteriores, como o Estruturalismo de Saussure e o 

Gerativismo de Chomsky. Esses linguistas mantiveram longe de seus estudos os 

usos sociais da língua, privilegiando ora os aspectos formais da língua ora a 

dimensão cognitiva da linguagem humana. 

A Sociolinguística tem então como objeto de estudo a língua falada, 

observada, descrita e analisada em seu contexto social. Contato entre as línguas, 

questões relativas ao surgimento e extinção linguística, variação e mudança 

também constituem temas de investigação na área. Os pressupostos 

sociolinguísticos levam em conta que língua e variação estão relacionadas, ou seja, 

a variação é constitutiva do fenômeno linguístico dada a heterogeneidade peculiar 

de todas as línguas naturais.  

Nesse sentido, não se adota uma concepção formalista de linguagem nos 

pressupostos sociolinguistas. Não mais se estuda a língua apartada das situações 

sociais de interação, isolada de todas as circunstâncias que cercam sua produção e 

recepção. Ao contrário, a língua é concebida como “instituição social”, marcada por 
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dois fenômenos universais: variação e mudança linguísticas. Bagno (2007, p. 36) 

nos oferece uma concepção alinhada a essa perspectiva: 

 

a língua, na concepção dos sociolinguistas, é intrinsecamente 
heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em desconstrução 
e em reconstrução. Ao contrário de um produto pronto e acabado, de um 
monumento histórico feito de pedra e cimento, a língua é um processo, um 
fazer-se permanente e nunca concluído. A língua é uma atividade social, 
um trabalho coletivo, empreendido por todos os seus falantes, cada vez 
que eles se põem a interagir por meio da fala ou da escrita. [grifos do autor] 

 

 As línguas naturais, por conseguinte, apresentam uma realidade heterogênea 

e esse comportamento se justifica pelo fato de que ela é falada por homens que 

vivem em sociedade também marcada por inúmeras diferenças. Nesse sentido, não 

há como dissociar a heterogeneidade linguística da heterogeneidade social. Esse 

princípio norteia os pressupostos da Sociolinguística. 

  

 

2.2.1 A variação e a mudança linguísticas na ótica sociolinguista 

 

Já que vivem em sociedade, os homens estabelecem trocas interativas entre 

si através da comunicação. Estamos, portanto, inseridos em uma comunidade de 

fala e dela participamos através da língua, que é, a um só tempo, heterogênea e 

diversificada. Dessa forma, aspectos linguísticos e sociais são correlacionados e 

isso faz com que a Sociolinguística habite um espaço interdisciplinar, na fronteira 

entre língua e sociedade, preocupando-se com enunciados linguísticos efetivamente 

articulados em situações concretas de comunicação, particularmente os de caráter 

heterogêneo. 

A partir do ponto de vista sociolinguista não se deve, portanto, estudar a 

língua isolada de seu contexto social. Além de “forças internas”, há ainda fatores 

sociais que agem na língua, trazendo como consequência a criação e recriação da 

linguagem humana. Chagas (2010, p. 150) corrobora esse pensamento: 

 

Embora possamos detectar forças internas à língua agindo sobre ela 
(fatores gramaticais), é igualmente verdadeiro que há forças externas à 
língua que atuam nela (fatores sociais, por exemplo). Se deixamos de lado 
o que é social, não estritamente interno à língua, não podemos explicar, por 
exemplo, por que alguns falantes utilizam um r retroflexo [...], o chamado r 
caipira, em contextos que outros utilizam um r  vibrante alveolar [...], sem 
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que haja distinção de significado. Abdicando de qualquer consideração 
quanto à estrutura da sociedade, à heterogeneidade das classes sociais e 
das populações de regiões diferentes, etc., ficamos apenas com uma 
“variante livre”, que na verdade não é inteiramente livre, se consideramos, 
por exemplo, a classe social ou a região de origem do falante. 

 

Pelo fato de a heterogeneidade ser natural a todas as línguas, pode-se ter a 

impressão de que existe um “caos” linguístico. Mas se os falantes de uma 

determinada comunidade se entendem, se se comunicam entre si, esse caos é 

aparente e pode ser sistematizado, através dos estudos da variação linguística. 

Edward Sapir (apud BELLINE, 2010, p. 121) evidencia essa característica peculiar 

das línguas naturais: 

 

É justamente porque a língua é um tipo de comportamento social, assim 
como tudo numa cultura, e também porque ela revela, em suas linhas 
gerais, regularidades que só o cientista tem o hábito de formular, que a 
Linguística é de estratégica importância para a ciência social. Por trás de 
uma aparente ausência de regras do fenômeno social, existe uma 
regularidade na sua configuração que é tão real quanto aquela dos 
processos físicos do mundo mecânico... Uma língua é sobretudo um 
produto social e cultural e como tal deve ser entendida...  

 

O trabalho do sociolinguista é justamente o de sistematizar tudo o que existe 

no uso das variantes de uma língua. A heterogeneidade não é, portanto, aleatória e 

ocorre em todos os níveis da língua: fonético-fonológico, morfossintático, semântico, 

lexical e estilístico-pragmático. É um fenômeno regulado, condicionado por um 

conjunto de regras linguísticas e extralinguísticas. Isso pressupõe que, na língua, 

variantes podem estar em competição, no sentido de que ora pode ocorrer uma, ora 

pode ocorrer outra e um grupo de fatores que influenciam essas ocorrências deve 

ser analisado. 

Desse modo, inúmeras são as formas linguísticas distintas que se equivalem 

nos diferentes níveis da língua. Mollica (2010, p. 9) apresenta-nos alguns exemplos, 

presentes no plano fonológico, que atestam a variabilidade da língua: a “realização 

de ‘framengo’, ‘andano’, ‘tá’, ‘fala’, ‘paia’ é encontrada no português do Brasil 

coexistindo com ‘flamengo’, ‘andando’, ‘está’, ‘falar’, ‘palha’”. A autora ainda 

acrescenta exemplos comuns no plano sintático: “Construções sintáticas como ‘eu vi 

ele ontem’, ‘nós fomos no Maracanã’ [...] alternando com os equivalente semânticos 

‘eu o vi ontem’, ‘nós fomos ao Maracanã’”. 
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Em seu quadro teórico, a Sociolinguística estabelece três tipos básicos de 

variação: a regional, a social e a de registro. 

A variação regional ou diatópica relaciona-se às diferenças linguísticas, 

levando em consideração um espaço geográfico, físico, observáveis entre falantes 

de distintas origens geográficas. Diferenças fonéticas, como, por exemplo, a 

pronúncia de vogais pré-tônicas – como na palavra menina – pronunciadas como 

vogais abertas no nordeste e fechadas no sudeste confirmam a variação regional. 

Assim, tomando-se a comunidade de fala de língua portuguesa como um todo, 

podemo-nos referir às variedades brasileira, portuguesa, mineira, carioca, baiana, 

rural, entre outras. 

Já a variação social ou diastrática associa alguns fatores relacionados à 

variação: idade, sexo e classe social. Formas estigmatizadas como a segunda 

variante dos grupos bicicleta/bicicreta, Cláudia/Cráudia também se situam no nível 

fonético-fonológico da variação. Nesse caso, considera-se que essas variantes são 

de falantes de nível socioeconômico menos favorecido. 

Finalmente, a variação de registro apresenta-nos o grau de formalidade do 

contexto situacional onde a fala se concretiza, ou seja, todo falante varia sua fala 

segundo a situação em que se encontra seja formal ou informalmente. 

Para Tânia Alkmim (2011), encontram-se intimamente relacionados todos os 

fatores de variação. Isso porque no “ato de interagir verbalmente, um falante 

utilizará a variedade linguística relativa a sua região de origem, classe social, idade, 

escolaridade, sexo etc. e segundo a situação em que se encontrar” (ALKMIM, 2011, 

p. 39).  

Assim como o fenômeno da variação pode ser observado em toda língua, a 

mudança linguística também se apresenta como um fenômeno natural pelo qual as 

línguas passam. Sendo esta consequência daquela. Variação e mudança estão, 

dessa forma, estreitamente relacionadas. Há que se observar, contudo, que nem 

tudo o que varia sofre mudança, mas toda mudança pressupõe variação. Quando 

há estabilidade entre as diferenças linguísticas que caracterizam cada grupo social, 

região ou cada contexto situacional, tem-se a variação estável. A mudança em 

curso, entretanto, se inicia quando, na competição entre as variantes linguísticas, há 

aumento e consequente estabilidade de uso de uma delas. 

Inevitável nas línguas, a mudança linguística constitui um processo complexo, 

lento e gradual. Esse fenômeno não ocorre fortuita nem casualmente e está 



56 

 

relacionado à estrutura também heterogênea da sociedade. Os responsáveis pela 

implementação de uma determinada mudança na língua são os próprios falantes, ou 

seja, é uma ação coletiva que se efetiva na medida em que os usuários da língua 

lançam mão de novas estruturas para que suas necessidades comunicativas sejam 

plenamente satisfeitas. Há a necessidade de se dar mais expressividade ou 

precisão ao que se quer comunicar ou ainda de se atribuir novos sentidos a 

palavras já existentes na língua. Assim, o acervo da língua vai ganhando novos 

contornos, vai-se transformando. Bagno (2007, p. 166) ratifica a responsabilidade 

dos usuários da língua nesse processo: 

 

Porque é isso mesmo que acontece: somos nós, os falantes, que, 
imperceptivelmente, inconscientemente, vamos alterado as regras de 
funcionamento da língua, tornando ela mais adequada e mais satisfatória 
para nossas exigências de processamento mental, de comunicação e 
interação. Não existe língua sem falantes. Por isso, não é a “língua” que 
muda – a língua, afinal, não existe sozinha, solta no espaço, como uma 
entidade mítica... São os falantes, em sociedade, que mudam a língua. 
[grifos do autor] (BAGNO, 2007, p. 166) 

  

 Geralmente duas variantes entram em concorrência – é ainda o processo de 

variação – até que a forma inovadora suplanta a conservadora, que não deixa 

vestígios na língua, desaparecendo por completo. Transportamos de Bagno (2007, 

p. 170) uma figura que exemplifica o processo de mudança da forma verbal de 1ª 

pessoa do singular do presente do indicativo do verbo SENTIR. 

 

 

            Figura 2: Exemplificação do processo de mudança 
             Fonte: BAGNO,Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da 
variação linguística. São Paulo: Parábola, 2007. 
 

 Em um determinado momento, somente a forma “senço” fazia parte do 

acervo da língua. Posteriormente, a variante inovadora “sinto” começa a competir 

com a antiga “senço”. Chega um momento em que “sinto” começa a ganhar 

prestígio e os falantes assim optam por essa forma. Finalmente, “sinto” é a forma 

que definitivamente passa a existir na língua.  
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 Bagno (2007) alerta que muitas vezes a forma antiga costuma sobreviver em 

algumas variedades regionais, particularmente nas zonas rurais mais isoladas. É o 

caso da mudança de “fruita” > “fruta”. Pode parecer estranho, mas é recorrente 

falantes da zona rural usarem variantes que já foram prestigiadas em tempos muito 

remotos, mas inexistentes na fala de falantes urbanos na atualidade. 

A implementação de uma mudança se inicia na oralidade e geralmente é 

deflagrada por usuários da língua pertencentes às camadas médias ou menos 

prestigiadas da sociedade e/ou por falantes mais jovens. É justamente por esse 

motivo que, muitas vezes, enquanto o processo de mudança ainda não se 

estabeleceu por completo, a variante que entra em concorrência torna-se uma forma 

estigmatizada e os falantes que dela fazem uso são alvo de preconceito linguístico. 

Desse modo, percebe-se que o preconceito social gera o preconceito linguístico. 

A mudança linguística é, por conseguinte, inexorável e, uma vez incorporada 

à fala dos indivíduos de maior prestígio social, essa nova forma linguística ganha 

status e chega à forma escrita, que legitima o seu uso. É também em Bagno (2007, 

pp 176-177) que buscamos essa referência:  

 

Quando uma variante inovadora já se tornou amplamente usada pelas 
camadas superiores, ela deixa de ser sentida como “erro” (a não ser, é 
claro, pelos gramatiqueiros de plantão), deixa de “doer no ouvido” ou de 
“causar arrepios”, muito embora contradiga as prescrições da gramática 
normativa. Às vezes, até acontece o contrário: a regra normativa é que 
passa a ser vista como “antiquada”, “estranha”, “fora de moda” etc. Muitos 
falantes urbanos escolarizados, quando apresentados à forma prescrita 
pela tradição normativa, costumam dizer: “Pode até ser o certo, mas 
ninguém usa mais”, ou “soa muito pedante”, ou “se eu usar isso, vão 
zombar de mim”. 

 

Procuremos reforçar que, quando se percebem a variação e a mudança 

linguísticas como fenômenos naturais pelas quais as línguas naturais passam, não 

existe a ideia de erro. Nesse sentido, não há base científica para se considerar uma 

variante ou uma forma linguística superior ou inferior às outras, a questão que se 

coloca é de adequação da linguagem. 
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2.2.2 Sociolinguística e ensino: o rompimento com o preconceito linguístico 

 

Por ser um país de dimensões continentais e por ter a injustiça social 

registrada em seu histórico, é uma fantasia pensar que a linguagem do povo 

brasileiro – descendente de povos tão diferentes – apresente uma uniformidade. A 

língua portuguesa apresenta um alto grau de variabilidade e de diversidade, 

portanto não se deve considerar que há apenas uma norma a ser ensinada na 

escola. Se o ensino de língua portuguesa privilegiar apenas essa norma, deixará à 

margem do processo social milhões de brasileiros já que não têm o domínio da 

norma considerada culta.  

Entretanto o que se verifica é que o ensino de língua é exclusivamente 

pautado nas prescrições da gramática normativa e não no uso real e vivo da língua. 

Dessa forma, o preconceito social também vem à tona: privilegia-se apenas uma 

variedade linguística – a prescrita pela norma culta – e outras formas plenas e 

perfeitas de comunicação utilizadas por pessoas que não têm acesso ao registro 

prescritivo são classificadas como “erradas”, inconvenientes. 

Quando, no ensino de Língua Portuguesa, o fenômeno da variação não é 

considerado e existe apenas a orientação da gramática normativa, surgem, como 

afirma Bagno (2003), alguns mitos que levam ao preconceito linguístico. O linguista 

elenca alguns deles, como, por exemplo: a uniformidade da língua portuguesa, 

dificuldade de aprendizagem da língua, o estudo gramatical a serviço do bem falar e 

escrever, nivelamento da fala e escrita, norma padrão como instrumento de 

ascensão social, crença de que o brasileiro não sabe português.  

A perpetuação desses mitos, segundo Bagno (2003), acontece devido a 

quatro elementos observados. O ensino (tradicional) é inspirado pela gramática 

normativa que se vale do livro didático como fonte difusora de concepções 

preconceituosas sobre a língua. Ao lado desses elementos e completando esse 

círculo vicioso, há os comandos paragramaticais, ou também chamados por Bagno 

(2003) de “consultórios gramaticais”, já que objetivam tirar dúvidas dos falantes da 

Língua Portuguesa. Nesses consultórios – programas de rádio ou de televisão, 

colunas de jornal, por exemplo –, dissemina-se a ideia de que “português é difícil” e 

que os falantes não sabem sua própria língua. 

Consoante Bagno (2003), para se iniciar a desconstrução dos mitos que 

geram o preconceito linguístico, os professores de Língua Portuguesa devem 
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apresentar uma mudança de atitude em relação ao ensino tradicional da língua. A 

adoção de uma postura crítica em relação ao seu objeto de trabalho e a não 

aceitação de dogmas linguísticos constituem o ponto de partida para um ensino que 

permita analisar as regras de funcionamento de nossa língua e não apenas ditar leis 

prescritivas. O professor deve estudar, analisar os fenômenos linguísticos, ou seja, 

deve tornar-se um verdadeiro cientista da linguagem. Esse pensamento pode ser 

relacionado com a abordagem funcionalista de ensino da língua. Vejamos: 

 

Quando as aulas de português se voltam para a observação e análise de 
distintos e específicos usos linguísticos – como as gírias, os jargões 
profissionais, as marcas dialetais das diversas regiões brasileiras, entre 
outras manifestações –, relacionando esses usos com os fatores sociais 
que cercam os grupos que assim se expressam, assume-se uma forma 
específica de concepção funcional de linguagem. (OLIVEIRA; WILSON, p. 
238) 

 

 Essa atitude nos parece muito mais eficiente quando se fala sobre um ensino 

produtivo e reflexivo de Língua Portuguesa. 
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3  O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

É oportuno levantar a questão a respeito da responsabilidade da escola em 

oferecer ao aluno um ensino que promova o seu desempenho linguístico. 

Consideramos que o objetivo básico do ensino de Língua Portuguesa é habilitar o 

aluno à produção de textos orais e escritos, materializados em inúmeros gêneros 

discursivos e ajustados às inúmeras situações comunicativas de que ele participa. 

Dessa forma, a escola não pode se ausentar da missão de promover a educação 

linguística. 

A educação brasileira clama, portanto, por propostas de mudanças 

qualitativas no processo de ensino-aprendizagem, já que, por fatores de natureza 

diversa, de maneira geral, o nível de desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental e Médio se mostra comprometido, conforme mostram os resultados 

dos exames oficiais do Ministério da Educação, como o Enem e o Prova Brasil. 

Eficiência e qualidade então são palavras de ordem nesse cenário da educação 

brasileira.  

Há, dessa maneira, a urgência em se proceder a uma reflexão, discussão e 

sugestão de ações viabilizadoras de práticas pedagógicas que possam apresentar 

alternativas para um ensino cuja metodologia busque elevar o desempenho de 

nossos alunos. Para esse fim e em se tratando da Língua Portuguesa, acreditamos 

que um ensino atrelado a pesquisas/estudos linguísticos é o caminho que nos leva à 

qualidade da educação e, consequentemente, à reversão dos baixos índices de 

aprendizagem dos alunos.   

Cabe lembrar que os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) explicitam e 

sugerem a relação entre ensino e estudos referentes à linguagem: “Como objetivar 

tais competências sem um trabalho sistemático e organizado com a linguagem?”. As 

competências a que se referem os PCN são:  

 

“disposições e atitudes como pesquisar, selecionar informações, analisar, 
sintetizar, argumentar, negociar significados, cooperar, de forma que o 
aluno possa participar do mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o 
trabalho e a continuidade dos estudos”. (PCN, 2000, p. 5) 

 

Furtado da Cunha e Tavares (2007) já propõem um ensino de Língua 

Portuguesa que possa apresentar uma perspectiva didático-pedagógica pautada no 
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estudo da língua em seu contexto real de uso e nas inevitáveis e recorrentes 

variações a que uma língua natural está sujeita. Essa postura das autoras toma por 

base a seguinte concepção de língua, com a qual concordamos: 

 

A concepção por nós defendida é a de língua enquanto atividade social 
enraizada no uso comunicativo diário e por ele configurada. A língua é 
determinada pelas situações de comunicação real em que falantes reais 
interagem e, portanto, seu estudo não pode se resumir à análise de sua 
forma, já que essa forma está relacionada a um significado e a serviço do 
propósito pelo qual é utilizada, o que depende de cada contexto específico 
de interação. (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007, p. 14) 

 

Nesse sentido, o processo de ensino e aprendizagem deve pressupor 

atividades que formem competentes usuários da língua, tornando-os bons 

produtores de textos – orais e escritos, formais e informais – já que é através dos 

diferentes textos materializados em diversos gêneros que esses usuários 

estabelecem suas interações comunicativas. Nesse sentido, já que a língua está na 

base da comunicação entre as pessoas, constituindo um dos seus meios 

fundamentais, há que se considerar a urgência em se proceder a uma educação 

linguística, a fim de que a competência comunicativa dos usuários da 

língua/estudantes seja desenvolvida e aprimorada.  

 

 

3.1 A Linguística e suas contribuições para o ensino de Língua Portuguesa 

 

A “palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas 

relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida 

cotidiana”, assim já postulava Bakhtin (2010, p. 42) ao caracterizar a linguagem 

como ubíqua. A linguagem, portanto, está onipresente na vida dos seres humanos. 

Sem ela, o homem não conhece a si mesmo nem o mundo que o cerca.  

A língua, portanto, não é secundária. Não se pode minimizar sua importância, 

mesmo que inúmeros outros meios de comunicação, possibilitados pelas 

tecnologias, se proliferem. E, já que é o meio essencial pelos qual nos 

comunicamos, há a necessidade de buscarmos uma educação linguística, enquanto 

educadores. 

Nessa perspectiva, uma educação linguística capacita o falante da língua, 

tornando-o sujeito de suas relações sociais mediadas pela linguagem, já que lhe 



62 

 

oferece formas de desenvolver inúmeros conhecimentos linguísticos para uso em 

efetivas situações de comunicação. Como consequência da educação linguística, a 

pessoa como usuário da língua tem o seu desempenho linguístico aprimorado na 

medida em que, segundo Travaglia (2011, p.15), “consegue veicular pela língua os 

significados/sentidos que deseja e compreender melhor os significados/sentidos que 

chegam até ela e de que forma chegam, sendo capaz de perceber estratégias 

argumentativas [...] concretizadas no dizer”. 

Procuremos então apresentar mais especificamente a noção de educação 

linguística e suas implicações para o ensino. Bagno e Rangel (2005, p. 63) assim a 

concebem: 

 

O conjunto de fatores socioculturais que, durante toda a existência de um 

indivíduo, lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento 

de/sobre sua língua materna, de/sobre outras línguas, sobre a linguagem 

de um modo mais geral e sobre todos os demais sistemas semióticos. 

 

A aquisição do conhecimento de/sobre a língua materna, a partir da 

concepção apresentada, se realiza de forma “natural”, à medida que uma criança 

vai estabelecendo interações com a família e a comunidade a que pertence. Tanto a 

família como a sociedade em geral promovem tal educação: o aprendizado 

linguístico se consolida a partir das experiências que uma criança vivencia no meio 

em que ela vive e convive. Assim, as regras internas da língua são apreendidas pelo 

falante desde tenra idade, consolidando-se, dessa forma, a gramática internalizada, 

que nos permite construir e decodificar estruturas linguísticas possuidoras de 

sentido. 

Dessa maneira, a construção da gramática internalizada, consequência da 

educação linguística, possibilita ao usuário da língua a compreensão de que não há 

como fazer uso irrestrito da língua; ao contrário, ele observa que a língua sofre 

restrições de uso, tanto as de ordem intrínseca como as de ordem extrínseca. Em 

suma, as regras da gramática internalizada vão sendo incorporadas naturalmente, 

pelo simples fato de uma pessoa estar exposta às interações sociais – sejam elas 

formais ou informais –, à convivência com os outros, às conversas familiares. O 

desenvolvimento e ampliação desse conhecimento linguístico virão mais tarde e, de 
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certa forma, ficam sob a responsabilidade da escola, que realizará essa tarefa de 

forma sistematizada. 

A noção de educação linguística postulada por Bagno e Rangel (2005) nos 

leva a uma discussão sobre inúmeros aspectos relacionados a diversas áreas com 

as quais o fenômeno da linguagem se relaciona. Todavia, procuraremos trazer à luz 

um debate sobre a educação linguística sistematizada no âmbito escolar, já que 

entendemos que a escola é uma das instituições responsáveis pela formalização de 

inúmeros saberes, principalmente, os linguísticos. 

A educação linguística realizada no domínio escolar, por conseguinte, deve 

preocupar-se com o desenvolvimento da competência comunicativa de seus alunos, 

promovendo a discussão e a compreensão de como os recursos da língua atuam na 

construção da forma e do sentido de todo e qualquer texto produzido em interações 

comunicativas. A escola precisa ocupar-se dessa tarefa e é em Travaglia (2011) que 

buscamos respaldo para considerar tal compromisso como de responsabilidade da 

escola. Complementando a noção postulada por Bagno e Rangel (2005), o autor 

entende educação linguística como 

 

[...] o conjunto de atividades de ensino/aprendizagem, formais ou informais, 
que levam uma pessoa a conhecer o maior número de recursos da sua 
língua e a ser capaz de usar tais recursos de maneira adequada para 
produzir textos a serem usados em situações específicas de interação 
comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s). A educação 
linguística permite saber as condições linguísticas da significação e, 
portanto, da comunicação, uma vez que só nos comunicamos quando 
produzimos efeito(s) de sentido entre nós e nossos interlocutores. 
(TRAVAGLIA, 2011, p. 24) 

 

Não se pode, dessa forma, dissociar o estudo da língua em efetivo uso da 

educação linguística. Nessa perspectiva, também não se pode pressupor que o 

ensino pautado exclusivamente em normas prescritivistas da gramática irá favorecer 

tal educação; isso porque, do ponto de vista comunicacional, esse ensino não 

contempla todas as especificidades do uso da língua. A norma padrão, prescrita 

pela gramática normativa, atende os falantes em apenas alguns contextos de uso, 

entretanto é tida como a única e exclusiva forma válida de uso linguístico. 

Quando se privilegia apenas o conhecimento ou aprendizado de regras ou 

normas gramaticais, existe a concepção de erro, o que não está em consonância 

com a ideia de educação linguística. Nesse ensino prescritivista, quanto mais o 

falante se distancia dessas regras, mais se cometem “erros” de linguagem. O que 
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realmente deve ser evidenciado é que a língua apresenta vários registros, utilizados 

segundo as necessidades de comunicação de seus usuários. Todos esses registros 

possuem seus mecanismos próprios e podem ser eficientes em diferentes 

situações, considerando sempre a adequação do uso. Dessa forma, a formação 

linguística agrega a noção de adequação linguística e não a de incorreção/erro 

linguístico. 

Não se deve, entretanto, excluir os estudos concernentes à norma padrão do 

processo de ensino e aprendizagem. Os alunos, como usuários efetivos da língua, 

necessitam também – e não exclusivamente – desse estudo. No entanto, tal norma 

deve ser ensinada como uma das possibilidades da língua, numa tentativa de 

atender à noção de adequação e não à de imposição linguística. Tentemos 

corroborar esse posicionamento com o que Travaglia (2011, p. 27) postula: 

 

É necessário e importante que a educação linguística ensine esta norma 
culta ou padrão dada a sua importância política, econômica, cultural em 
nossa sociedade, inclusive como instrumento de mobilidade social para os 
cidadãos, mas é preciso que fique claro que ela é uma forma de usar a 
língua apropriada para uso em um grande número de situações, de modo 
semelhante ao fato de que devo usar terno e não bermuda e camiseta em 
uma série de situações, mas há outras situações em que o uso de bermuda 
e camiseta é perfeitamente plausível e mais adequado. 

 

A questão das variedades linguísticas não deve, por conseguinte, ser 

negligenciada dado que existe, dentro da própria língua, uma diversidade de usos 

de que os falantes dispõem para estabelecer suas interações sociais e 

comunicativas. A escolha do falante por determinada variedade, portanto, não é 

arbitrária, mas orientada por inúmeros fatores que contribuem efetivamente para o 

sucesso do ato comunicativo. Lembremos que um ensino de língua calcado apenas 

na aprendizagem de normas não atende a critérios linguísticos, mas a razões de 

prestígio social ou, para alguns, preconceito social. Isso porque quando se 

estabelece qualquer norma, tem-se a finalidade de impor determinado 

comportamento que seja padrão. Assim, a norma social orienta o estabelecimento 

da norma linguística, que dita as regras determinantes do uso da língua pelos 

falantes. O uso linguístico alinhado a essas regras ganha um alto prestígio social, já 

que se considera este o verdadeiro “bom uso” da língua.  

A esse respeito, pertinentes são as palavras de Ernani Terra (2002, p. 46): 
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[...] aquilo que se estabelece como norma está cada vez mais distante 
daquilo que se fala. Ademais, é importante observar que a norma, por ser 
baseada na produção literária, distancia-se do uso, uma vez que, dentre os 
usuários de uma língua, uma minoria é produtora de textos literários.          

 

Entendemos, nesse sentido, que a educação linguística deve efetivamente 

contemplar a modalidade oral da língua, sob pena de as orientações dos PCN não 

serem observadas. Esse documento oficial (1998, pp. 96 e 82) indica a produção de 

“textos orais nos gêneros previstos para o ciclo, considerando as especificidades 

das condições de produção” e ainda afirma que “o estudo da variação cumpre papel 

fundamental na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da 

competência discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas 

atividades de Língua Portuguesa”. 

Dessa forma, buscando um estudo mais diversificado da realidade linguística 

brasileira, busca-se também um ensino de Língua Portuguesa mais eficiente. Essa é 

uma da tarefa da qual a escola não pode se esquivar. 

A educação linguística que defendemos vai ao encontro dos postulados da 

Sociolinguística. Para essa corrente, a língua é uma instituição social e, por isso, 

não deve ser estudada como uma estrutura autônoma, independente do contexto 

situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de 

comunicação.  Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto de 

pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas 

com respeito aos usos linguísticos. 

Seus pressupostos também estão em consonância com um ensino de Língua 

Portuguesa mais significativo e mais produtivo. Bagno (2007), aliás, sugere uma 

reeducação sociolinguística – para alunos e professores – como forma de alcançar 

um ensino com tais peculiaridades: 

 
À professora e ao professor de língua portuguesa cabe o trabalho da 
reeducação sociolinguística [grifo do autor] de seus alunos e de suas 
alunas. O que significa isso? Significa valer-se do espaço e do tempo 
escolares para formar cidadãs e cidadãos conscientes da complexidade da 
dinâmica social, conscientes das múltiplas escalas de valores que 
empregamos a todo momento em nossas relações com as outras pessoas 
por meio da linguagem. (BAGNO, 2007, p. 82) 

 

Dessa forma, conforme os autores aqui mencionados a concebem, a 

educação linguística implica diretamente a prática do letramento, uma prática que 

ultrapassa a noção convencional e restrita de alfabetização. Os usuários da língua 
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devem verdadeiramente ser conscientes de que é através da língua que se realiza a 

interação social. É através do domínio dos recursos da língua que a capacidade de 

expressão, de comunicação de alguém se efetiva. Uma sociedade letrada é, com 

certeza, o resultado final de uma sólida e eficiente educação linguística. Soares 

(apud BAGNO; RANGEL, 2005, p. 69) já definia letramento como “estado ou 

condição de quem não só sabe ler e escrever, mas [grifo da autora] exerce as 

práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive, 

conjugando-as com as práticas sociais de interação oral”, concepção esta em total 

conformidade com os propósitos/tarefas da educação linguística. 

Ainda convém lembrar que essa educação pressupõe o trabalho constante 

com os gêneros textuais. Ao usar a linguagem, os usuários da língua produzem 

textos que se realizam em gêneros, ou seja, toda manifestação linguística –oral ou 

escrita – se dá através de textos concretizados em gêneros discursivos apropriados 

à situação de comunicação. Assim, é comum haver uma categorização de formas 

textuais estáveis e histórica e socialmente situadas em nossa sociedade, por 

exemplo: sermão, carta, e-mail, notícia, chat, manual de instruções, panfleto e 

muitos outros. Na verdade, do ponto de vista enunciativo, os gêneros discursivos 

são práticas sociais de nosso dia a dia. Dessa forma, não se pode compreender um 

gênero do discurso desvinculado de sua realidade social e de sua relação com as 

atividades humanas, tampouco desvinculá-lo das atividades comprometidas com a 

educação linguística. 
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4 PRÁTICAS DOCENTES E FATORES MOTIVADORES DE ORDENAÇÃO DE 

ADVERBIAIS: ANALISANDO OS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as duas análises propostas para a presente 

investigação. Para a primeira delas, recorremos à aplicação de um questionário 

(Apêndice B), cujas perguntas procuravam extrair informações sobre as práticas 

pedagógicas de docentes que ministram a disciplina Língua Portuguesa, seja no 

Ensino Fundamental, seja no Ensino Médio. Essa aferição tenta evidenciar na 

prática desses profissionais como concebem e viabilizam a abordagem do ensino de 

língua na sala de aula, à luz das perspectivas da Linguística. 

Já na segunda parte das análises, propusemos uma abordagem de 

encaminhamento em relação aos usos dos adverbiais de tempo; para isso, 

utilizamos a fonte de dados do corpus “A língua falada e escrita na região Norte-

Noroeste Fluminense”.   

A seguir, explicitamos detalhadamente as análises realizadas, 

respectivamente: a amostragem e apreciação das evidências extraídas das práticas 

pedagógicas dos profissionais de Língua Portuguesa na sala de aula, no item 4.1; e, 

a seguir, a análise dos dados obtidos no referido corpus sobre os usos da categoria 

adverbial, no item 4.2. 

 

 

4.1 Ensino de Língua Portuguesa e prática docente: análise dos questionários 

propostos 

   

 Nesta seção, mostramos os dados obtidos nos questionários aplicados aos 

professores que ministram a disciplina Língua Portuguesa, a fim de evidenciarmos 

de que forma esses docentes têm efetivado suas práticas pedagógicas no que 

tange ao ensino de gramática na escola.  

 A realização de atividades escolares que busquem uma reflexão sobre a língua 

em diferentes contextos de uso é uma recomendação dos PCN de Língua 

Portuguesa dos Ensinos Fundamental e Médio. O empenho do Ministério da 

Educação em propor uma renovação curricular nas escolas brasileiras fez emergir 

uma nova concepção de ensino de língua oferecido aos alunos. Antes dos 

Parâmetros, discussões e conceitos sobre, por exemplo, variedades linguísticas, 
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gêneros textuais, letramento, análise linguística ou interação verbal eram pouco ou 

nada discutidos no âmbito escolar, embora já fossem realidade nos estudos de 

inúmeras vertentes da Linguística.  

 A proposta dos PCN, anunciada desde 1997, procura assim alinhar as 

inúmeras pesquisas e estudos no campo linguístico à prática pedagógica. 

Procuramos, então, observar, através de respostas colhidas em questionários 

aplicados a professores de Língua Portuguesa, se a atuação deles está em 

consonância com as orientações dos PCN e com alguns postulados de vertentes 

linguísticas que buscam analisar a língua em situações concretas de uso, como a 

Linguística Funcional e a Sociolinguística, perspectivas teóricas que embasam esta 

pesquisa.  

Para realização dessa análise, foram aplicados questionários, propostos 

inicialmente a 15 (quinze) docentes das redes pública e privada, atuando nos 

ensinos Fundamental e Médio, na cidade de Natividade-RJ. Nesse momento, 

encontramos algumas dificuldades, como, por exemplo: alguns profissionais 

manifestaram certo desconforto ao apresentar suas respostas, temendo que elas 

não fossem pertinentes ou satisfatórias. Alguns, inclusive, relataram que deveriam 

ler previamente sobre o assunto para responder às perguntas. Esse comportamento 

deixou transparecer que muitos professores não tinham convicção das teorias que 

norteavam suas práticas pedagógicas. Diante disso, interpretamos que esse receio 

de responder às indagações explicaria a razão pela qual nem todos devolveram o 

instrumento solicitado, pois, dos 15 (quinze) docentes convidados, apenas 10 (dez)  

colaboraram.  

Nesse referido questionário (Apêndice A), foram apresentadas 10 (dez) 

perguntas abertas, o que favoreceu respostas mais teóricas sobre a questão do 

ensino e não efetivamente sobre a prática docente utilizada pelos informantes. Esse 

fato constituiu outra dificuldade para a apreciação dos dados obtidos: observou-se 

que os professores realmente recorreram a fontes teóricas sobre as questões de 

linguagem, principalmente aos PCN de Língua Portuguesa, antes de apresentar 

suas respostas. Percebemos, inclusive, que algumas falas eram paráfrases das 

orientações recomendadas pelos Parâmetros.  

Diante desse fato, verificamos a necessidade de reformular as perguntas 

propostas, pois os dados obtidos não revelavam a situação real dos referidos 

informantes. Para isso, foi elaborado um novo questionário, agora com perguntas 
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fechadas (Apêndice B) e, em algumas delas, pedia-se para o professor que 

justificasse suas respostas. Desta vez, o questionário foi deixado com 33 (trinta e 

três) docentes que não haviam participado da primeira vez. Esses professores, tanto 

da rede pública quanto da particular, também foram convidados a relatar seus 

pontos de vista e suas respectivas práticas a respeito dos seguintes pontos 

discutidos nesta pesquisa: estudo da classe dos advérbios e de outros tópicos 

gramaticais, ensino de gramática, variedades linguísticas, oralidade e PCN. As 

respostas apresentadas a essas questões constituirão a base de nossas análises. 

Desses 33 (trinta e três) profissionais convidados, apenas 26 (vinte e seis) 

deram um retorno positivo, devolvendo o questionário preenchido. A mesma 

situação relatada na primeira etapa referente ao desconforto e receio de responder 

aos questionamentos foi também aqui observada. 

Dessa forma, a análise dos dados contemplou apenas os resultados colhidos 

a partir do segundo questionário aplicado (Apêndice B).  

A seguir, explicitamos detalhadamente as análises realizadas, iniciando a 

apreciação dos dados propriamente dita. 

 

 

4.1.1 A questão da variação linguística 

 

Inicialmente os professores foram convidados a explicitar a forma como as 

variedades linguísticas eram trabalhadas em suas aulas, através da pergunta 

“Como as variedades linguísticas são trabalhadas em suas aulas de Língua 

Portuguesa?". A maioria das respostas dadas por esses professores aponta para 

uma compreensão de que reflexões sobre o fenômeno da variação devem estar 

sempre presentes nas atividades cotidianas escolares. Segue o gráfico que revela, 

através dos resultados obtidos, a concepção dos docentes a respeito do trabalho 

com esse assunto. Em seguida, faz-se a apreciação dos dados. 
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Gráfico 1: Trabalho do professor com o fenômeno da variação  
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como o gráfico descreve, dos 26 (vinte e seis) informantes, 15 (quinze) deles 

– 57,69% dos professores – assinalaram a alternativa “Nenhuma das alternativas 

anteriores” como resposta a essa primeira pergunta.  Isso demonstra a crença de 

que a diversidade da linguagem não deve ser trabalhada apenas em aulas 

específicas sobre o assunto ou simplesmente não ser trabalhada, mas durante todo 

o processo de ensino-aprendizagem.  

Quando assinalava essa alternativa, o professor era convidado a especificar 

então a forma como esse tópico era abordado em suas aulas (vide Apêndice B). Eis 

alguns enunciados dados como respostas que vislumbram um encaminhamento 

produtivo a respeito do assunto:  

 Informante 1: No decorrer do processo, na medida em que as variedades 

vão surgindo; 

 Informante 20: Trabalho inserida à leitura e produção, debates ocorridos 

durante o processo ensino-aprendizagem; 

  Informante 18: Não é feito um trabalho pontual sobre variações 

linguísticas, elas são trabalhadas cotidianamente, principalmente no intuito de abolir 

o preconceito linguístico5.  

Infere-se, a partir dessas respostas, que o trabalho desses docentes se pauta 

no estudo da diversidade de gêneros textuais sejam eles orais ou escritos, o que 

realmente possibilita reflexões sobre a adequação linguística e o rompimento com a 

                                                 
5
 Os enunciados em itálico, presentes nesta seção, constituem respostas dadas pelos professores-

informantes. 
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ideia de “erro”. Isso pode ser evidenciado também nas seguintes expressões, entre 

outras: “as variedades vão surgindo”, “inserida à leitura e produção” e “”são 

trabalhadas cotidianamente”. 

Ainda em relação à variação, embora os resultados tragam concepções 

favoráveis por parte dos professores, salientamos que há ainda a necessidade de 

se buscar um trabalho mais consistente para que o fenômeno não seja abordado de 

maneira insuficiente ou até distorcida nas salas de aula. Nossos dados também 

apontam para essa tese, uma vez que 10 (dez) professores dos 26 (vinte e seis) 

colaboradores – 38,46% deles – afirmam que a abordagem da variação é 

exclusivamente realizada em aulas destinadas a esse assunto específico. Salienta-

se que somente um dos informantes não quis responder à pergunta, o que pode 

indicar, entre outras interpretações, que o professor desconhece o assunto ou ainda 

que ele não trabalhava especificamente esse tema. 

Como já se disse, pedia-se aos professores que justificassem a forma como 

abordavam as variedades linguísticas em suas aulas quando escolhiam a opção de 

resposta “Nenhuma das alternativas anteriores”. Essa alternativa, dentre as demais, 

tentava buscar relatos de práticas bem sucedidas no trato escolar sobre a variação. 

Assim, assinalando-a, o docente demonstrava sintonia com as propostas de uma 

educação linguística. Mas não é o que se observa em todos os enunciados 

apresentados como respostas: analisando alguns deles, observa-se que 

apresentam certa incongruência, considerando a opção anterior “Em aulas 

específicas sobre o assunto”, entre as quais os colaboradores poderiam escolher.  

Eis alguns dos enunciados que deixam subentendido que o trabalho com a 

variação não é sistemático, ou seja, dizem implicitamente que o fenômeno da 

diversidade não é trabalhado cotidianamente. 

 Informante 3: De acordo com o assunto e a abordagem do texto 

trabalhado; 

 Informante 7: Todas as vezes que os textos trazem exemplos de 

variedades linguísticas é discutido tal tema em sala de aula; 

 Informante 11: Sempre que for oportuno. 

Já que a diversidade linguística – manifestada nos vários níveis: lexical, 

morfossintático, fonológico, pragmático-situacional – é inerente às línguas naturais, 

é necessário que essa noção não seja trabalhada isoladamente, em determinadas 
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aulas, mas, ao contrário, toda vez que um gênero textual for apresentado ao aluno. 

Há que se conscientizar os alunos sobre as inúmeras possibilidades de expressão 

que a língua oferece, fazendo-os ampliar seu repertório comunicativo para que, de 

acordo com suas necessidades de interação, possam fazer uso de formas 

linguísticas ajustadas ao contexto. Esse objetivo definitivamente não será alcançado 

se aulas sobre o fenômeno da variação forem restritas, reduzidas, ou seja, deve-se 

ter a preocupação de buscar práticas ininterruptas de escrita e de leitura, através 

dos inúmeros gêneros textuais orais e escritos que circulam na sociedade.  

 

 

4.1.2 O trabalho com as modalidades oral e escrita da língua 

 

A segunda pergunta do questionário relaciona-se diretamente à anterior, ao 

indagar o docente a respeito da frequência com que atividades orais eram 

abordadas nas aulas de Língua Portuguesa. Como opções de respostas, os 

professores poderiam escolher entre as seguintes: sempre, às vezes, nunca ou só 

quando o livro didático apresenta questões desse tipo. A seguir, são apresentados 

os resultados, através do gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Frequência do trabalho com a oralidade na sala de aula 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em se tratando da busca de um ensino produtivo de Língua Portuguesa, o 

resultado referente às atividades orais trabalhadas durante as aulas pode ser 

considerado positivo, uma vez que 73,07% dos professores afirmam que a oralidade 
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está “sempre” presente nas salas de aula, ao contrário dos 26,92%, que realizam 

“às vezes” atividades orais. Observa-se outro dado favorável em relação ao trabalho 

com a oralidade: quando questionado a respeito da frequência com que se trabalha 

a oralidade, nenhum professor respondeu “nunca” ou “só quando o livro didático 

apresenta questões desse tipo”. 

A partir dessas respostas apresentadas, fica claro o entendimento do 

professor em considerar a oralidade na condução do trabalho escolar. Assim, não 

privilegiando apenas a modalidade escrita – principalmente as prescrições da norma 

padrão –, a língua falada e a língua escrita são tratadas como objetos não 

contrapostos, mas sim complementares, o que poderá favorecer o aprimoramento 

da competência comunicativa dos alunos, usuários da língua. 

Esse olhar para a oralidade está intimamente conectado com a pedagogia da 

variação linguística6, uma vez que fenômenos de variação são encontrados em 

qualquer uma das modalidades da língua. A escola, por conseguinte, não deve se 

esquivar do papel de ajudar os alunos a explorar as inúmeras opções fornecidas 

pela linguagem e os professores informantes de nosso questionário parecem 

caminhar nessa direção. Tal comportamento encontra respaldo nas orientações 

funcionalistas e sociolinguistas para se trabalhar a língua em contexto escolar. 

 

 

4.1.3  Como os professores concebem o ensino de gramática 

 

Como o ensino de gramática constitui uma temática central discutida nesta 

pesquisa, houve a necessidade de buscar a concepção dos professores a respeito 

desse assunto. Assim, a terceira pergunta do questionário indagava: “Para você, o 

que significa um estudo contextualizado de gramática?”. Como complemento a essa 

pergunta, atrelava-se o seguinte pedido: “Marque a alternativa que se ajusta às suas 

concepções de ensino e que esteja de acordo com a sua prática”. Os professores 

então deveriam escolher entre as alternativas de respostas a seguir: “Para mim, 

estudar gramática é desnecessário” e “Para mim, estudar gramática é 

imprescindível”. Em ambas as opções de respostas, pedia-se que o professor 

                                                 
6
 “Pedagogia da variação linguística”: expressão empregada neste trabalho para referir-se a 

atividades escolares que buscam privilegiar o enfoque sobre as inúmeras possibilidades de usos da 
língua, em ambas as modalidades: oral e escrita, não se privilegiando apenas a prescrição da norma 
considerada padrão.  
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justificasse sua escolha. Faz-se, a seguir, o registro de nossa interpretação a partir 

das respostas dadas pelos professores-informantes. 

Percebe-se que, no tocante à concepção de ensino contextualizado de 

gramática – tão apregoado pela Linguística Funcional –, há a demonstração de que, 

no plano teórico, existe uma concepção de que o ensino de tópicos gramaticais não 

pode ser realizado de forma descontextualizada e o ensino de regras da gramática 

normativa não deve predominar nas atividades escolares em detrimento de 

atividades que envolvem leitura e produção de textos. As respostas seguintes, 

dadas a essa pergunta, demonstram que a gramática deve estar a serviço da 

exploração de atividades textuais e discursivas: 

 Informante 23: Quando o estudo é feito a partir de situações concretas no 

uso da língua, ou seja, nos textos que circulam socialmente; 

 Informante 2: Apresentar uma estrutura e analisá-la, destacando seus 

diferentes usos e funções nos variados contextos em que a língua pode ser usada. 

Como se vê, a perspectiva funcionalista de ensino está presente, de maneira 

geral, na concepção de ensino de língua defendida por esses professores. A 

linguagem é assim compreendida como um fenômeno que objetiva a interação 

humana, um produto e processo de uma atividade sociocultural, como mostram as 

respostas de mais dois professores:  

 Informante 15: O estudo contextualizado da gramática é trabalhar os 

conteúdos através de textos, de forma que se evidencie o significado de tais 

conteúdos no processo de comunicação; 

 Informante 17: Um estudo que utilize a gramática como instrumento, 

mostrando sua funcionalidade dentro dos textos, de modo que ela não seja 

trabalhada desconexamente. 

 Subjacente a essas respostas, está a concepção funcionalista de língua, 

diversa daquela que vigora no ensino tradicional, ou seja, entrelaçada às atividades 

sociointerativas está a língua. 

Um ensino reflexivo e produtivo de Língua Portuguesa caminha nessa 

direção e o estudo de tópicos gramaticais precisa favorecer o aprimoramento da 

competência comunicativa do aluno. Muitos pensam que a gramática presta um 

desserviço aos estudos da língua. De fato, não há sentido em se estudar gramática 

se houver preocupação apenas com atividades de metalinguagem nas quais o aluno 
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é convidado a descrever nomenclaturas e taxonomias. Posturas contrárias à forma 

tradicional de ensino da língua foram constatadas em nossos resultados, como 

comprovam muitas respostas de professores-informantes à pergunta sobre o 

significado de gramática contextualizada, entre as quais se destacam: 

 Informante 3: O uso do funcionamento da língua dentro dos textos 

trabalhados.  

 Informante 25: Significa que não adianta o aluno aprender o que é 

“sujeito”, “predicado”, se quando ele abre uma revista para ler não sabe identificar 

onde está o personagem. 

 Vale considerar que muitas outras respostas poderiam aqui ser arroladas no 

sentido de se explicitar essa concepção, entretanto optou-se por apresentar aqui 

apenas uma amostra das respostas que refletissem o ponto de vista declarado 

pelos professores. 

Quando convidados a responder à quarta pergunta sobre qual concepção de 

ensino estaria em consonância com a sua prática pedagógica, escolhendo entre as 

respostas se o ensino de gramática era desnecessário ou imprescindível, os 

professores, em maioria absoluta, 21 (vinte e um) deles, correspondendo a 80,76%, 

responderam que “estudar gramática é imprescindível”. Apenas 2 colaboradores, 

7,69% deles, responderam que “estudar gramática é desnecessário”. Três 

informantes se abstiveram de responder à questão. O professor era convidado a 

explicitar seu ponto de vista em qualquer das alternativas escolhidas. 

O gráfico 3 registra os resultados obtidos a partir dessa pergunta. 

 

 

          Gráfico 3: Concepções sobre o ensino de gramática 
          Fonte: dados da pesquisa. 
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Na verdade, essa pergunta pretendia colher informações sobre que 

concepção de gramática os professores apregoavam: um sistema de normas do 

bem falar e escrever – visão tradicional – ou sistema de organização dos 

enunciados de qualquer língua, a serviço das necessidades comunicativas dos 

usuários da língua – visão funcionalista.   

O resultado anunciou uma prática voltada para o ensino tradicional da língua. 

Vejamos algumas dessas respostas: 

 Informante 1: Porque ainda hoje, a norma culta é a mais valorizada em 

concursos, assim, se não houver o domínio da gramática, todo o restante estará 

comprometido: a produção oral e a escrita; 

 Informante 4: Para uma correta utilização da norma culta; 

 Informante 5: Penso que o estudo de gramática é muito importante, uma 

vez que tais regras são cobradas em concursos e vestibulares; 

 Informante 16: Escolhi fazer Letras porque sempre gostei de estudar 

gramática! Não imagino o estudo da Língua Portuguesa sem o estudo de regras. É 

claro, que trabalho com textos e procuro contextualizar os assuntos, mas não abro 

mão das regras gramaticais e de ensiná-las metodicamente; 

 Informante 25: Pois não conhecer a gramática seria como navegar sem 

uma bússola, portanto é através dela que também adquirimos os modos mais 

corretos de escrever e falar. 

Além dessas, outras falas do questionário também poderiam ser aqui 

apresentadas no intuito de se apresentar a noção de gramática que perpassa no 

discurso e na prática de grande parte dos professores entrevistados: um código de 

leis que prescrevem “os modos mais corretos de escrever e falar”, usando a 

expressão do informante 25.  

Algumas expressões empregadas nessas respostas dos professores 

merecem destaque, por exemplo: “a norma culta é a mais valorizada em concursos”, 

“correta utilização da norma culta”, “tais regras são cobradas em concursos e 

vestibulares”, “modos mais corretos de escrever e falar”, “não abro mão das regras 

gramaticais e de ensiná-las metodicamente”. Fica, portanto, evidente que a 

preocupação em muitas aulas de Língua Portuguesa não é considerar a linguagem 

em pleno “funcionamento”, não é educar linguisticamente o aluno, mas a linguagem 

a serviço do uso normativo. O uso do advérbio “metodicamente” em uma das 
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respostas referindo-se à forma como as “regras” são ensinadas dá-nos a imagem de 

um professor desfiando regras, nomenclaturas, conceitos gramaticais no quadro de 

giz, totalmente atrelado a um conjunto de rótulos, características dos inúmeros itens 

gramaticais ou papéis sintáticos desempenhados por formas linguísticas. 

Em aulas orientadas dessa forma, o alvo, o objetivo é a “norma padrão”, pois 

o ponto de vista adotado pauta-se na prescrição, ou seja, apresenta-se a língua a 

partir de um conjunto de regras que devem ser seguidas. Nesses casos, a noção de 

erro, inevitavelmente, se instaura pois toda forma linguística que não se orientar por 

essa norma não será considerada um bom uso da língua. Algumas respostas 

dadas, portanto, revelam que as interações comunicativas entre os falantes/usuários 

da língua não são beneficiadas por essa abordagem da língua. 

É importante esclarecer que alguns professores-informantes, em suas 

respostas, apresentavam um olhar diverso para o ensino de gramática, quando 

afirmaram, por exemplo:  

 Informante 20: Para mim, a gramática deve ser estudada no sentido de 

compreensão do texto, portanto a mesma deve ser tratada dentro do contexto, não 

como decoreba, mas com sentido para compreensão; 

 Informante 21: É imprescindível, não como decoreba, mas servindo como 

apoio de compreensão de texto; 

 Informante 3: Considero desnecessário estudar a gramática como 

decoreba ou um manual a ser seguido. Acredito que o ensino de uma língua deve 

partir da leitura e análise de textos. 

O emprego da palavra “decoreba” nesses enunciados revela que, em muitas 

aulas de Língua Portuguesa, mais especificamente nas aulas de gramática, muitos 

professores já estão privilegiando a não exploração de nomenclaturas, 

classificações ou regras. Implicitamente há, em todas as respostas, a preocupação 

da adequação linguística, já que a leitura e a compreensão de textos funcionam 

como mote para a análise de tópicos gramaticais. A distância que separa a língua 

nos manuais didáticos e aquela que usamos em nossas interações comunicativas 

vai se estreitando a partir dessa perspectiva de ensino. 

O confronto das respostas dadas às perguntas 3 e 4 permite-nos apontar um 

descompasso entre a concepção teórica e prática efetiva com o trabalho sobre a 

linguagem.  
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4.1.4  Estudos de tópicos gramaticais 

 

Procurando tornar mais explícita a forma como se trabalham tópicos 

gramaticais, objetos de estudo nas aulas de Língua Portuguesa, foram propostas 

duas perguntas.  

Assim, a quinta questão referia-se especificamente ao ensino da classe dos 

advérbios – categoria gramatical abordada nesta pesquisa –, através da pergunta 

“Como você trabalha com seus alunos o ensino da classe dos advérbios?”. Três 

opções de respostas foram apresentadas aos professores: “De acordo com as 

orientações da gramática, procurando ensinar todas as classificações”, “Ensino o 

conceito e algumas classificações da gramática” e “Apresento a classe de palavra e 

procuro analisá-la no discurso”.  

A sexta pergunta já mencionava o estudo de tópicos gramaticais de forma 

generalizada, não especificando nenhuma categoria em particular, então 

perguntava-se: “No ensino de Língua Portuguesa, empreendemos estudos a 

respeito de inúmeros tópicos gramaticais. Geralmente o professor apresenta esse 

tópico e, em seguida, estuda suas características principais. Você também procede 

assim?”. Só havia duas alternativas de respostas: “sim” e “não”. Pedia-se que o 

professor também explicasse a forma como trabalhava, se a resposta fosse 

negativa. O gráfico 4 apresenta resultados a que chegamos em relação à quinta 

pergunta; já, no gráfico 5, resultados da sexta pergunta são expostos. 

  

 

Gráfico 4: O ensino da categoria gramatical “advérbio” 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Considera-se que estudar um tópico gramatical, como os advérbios, 

restritamente através de seu conceito e suas respectivas classificações evidencia 

uma prática tradicional de abordagem dos fenômenos da língua. A esse respeito, os 

resultados alcançados demonstram que a maioria dos professores não recorre a 

essa prática, já que 20 (vinte) deles – correspondente a 76,92% – responderam que 

procuram analisar tal elemento gramatical “no discurso”, o que pressupõe ressaltar 

a sua funcionalidade.  

Entretanto, quando se comparam esses dados com os da tabela seguinte, 

observa-se uma incongruência entre o que os professores responderam na quinta e 

sexta perguntas.   

 

 
Gráfico 5: O ensino de tópicos gramaticais 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como pode se perceber através da descrição do gráfico, a maioria dos 

docentes – 16 (dezesseis) deles ou 61,53% do total – respondeu que apresenta 

tópicos gramaticais à turma e, em seguida, estuda suas características principais. 

Considera-se tradicional essa forma de abordagem desses elementos. A 

incongruência está então no fato de que a maioria dos professores-informantes 

afirmou trabalhar o advérbio analisando-o discursivamente (pergunta 5), entretanto 

a maioria dos professores recorre a uma forma tradicional de analisar tópicos 

gramaticais (pergunta 6). 

 Diante dessa análise, percebe-se que há uma compreensão generalizada 

sobre o encaminhamento do ensino de gramática: os professores, de maneira geral, 
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não acreditam mais que tópicos gramaticais sejam estudados no âmbito de orações 

isoladas, descontextualizadas, sob pena de não levar o aluno a entender que as 

relações de sentido perpassam o texto como um todo e não se reduzem a uma 

frase solta, isolada do contexto. Observamos nas respostas, entretanto, que há uma 

dificuldade em colocar em prática esse ensino contextualizado e, muitas vezes, 

privilegia-se o ensino ora pautado na norma padrão ora no ensino tradicional de 

tópicos gramaticais. 

 

 

4.1.5 Trabalho docente orientado pelos PCN 

 

Por fim, a última questão abordada no questionário buscava saber se os 

professores se norteavam pelas orientações dos PCN, através da pergunta: “Você 

se orienta pelos princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais?”. Quatro eram 

as opções de respostas: sim, não, não tenho conhecimento sobre os PCN e não 

quero responder a essa pergunta. O gráfico seguinte revela os resultados obtidos 

através das respostas dadas a essa pergunta. 

 

 

Gráfico 6: Trabalho docente orientado pelos PCN 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Mais uma vez os resultados apontam para uma realidade positiva de todo o 

trabalho do professor, dado que 76,92% dos educadores – 20 (vinte) deles – 

afirmaram buscar nos princípios dos PCN o alicerce para as práticas cotidianas 
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pedagógicas. Três professores apenas responderam que “não” se guiavam pelos 

documentos oficiais, somente três não quiseram responder e ninguém confessou 

não ter conhecimento dos PCN. 

Sabe-se que as orientações dos PCN, tanto do Ensino Fundamental quanto 

do Médio, privilegiam o ensino de Língua Portuguesa a partir de um tripé: leitura, 

produção de texto e reflexões sobre a língua e linguagem. Nessas reflexões, 

estariam inseridas as análises de tópicos gramaticais, o que preconiza um ensino 

pautado na dinâmica uso-reflexão sobre a língua-uso, evidenciando um ensino de 

Língua Portuguesa realmente produtivo. Em se tratando especificamente de ensino 

de gramática, pressupõe-se que os professores-informantes procuram trabalhar os 

fenômenos gramaticais objetivando um ensino que visa levar o aluno a observar o 

funcionamento da estrutura da língua nos mais diversos textos por ele produzidos e 

lidos, dado que 76,92% dos professores-informantes afirmam se nortear pelos PCN.  

Contudo, mais uma vez, pode-se relacionar o resultado referente às 

orientações pelos PCN com algumas respostas dadas em outras perguntas do 

questionário, sobretudo quando se pergunta a respeito do trabalho com tópicos 

gramaticais na pergunta seis – o que revelou uma abordagem tradicional de ensino 

– e quando, na pergunta quatro, se pede a justificativa sobre a consideração de o 

ensino de gramática ser desnecessário ou imprescindível – o que denunciou uma 

prática ainda regulada pela gramática normativa. Relacionando esses dados 

obtidos, entreve-se que a ação pedagógica do professor se constrói, em muitos 

casos, em sentido oposto ao que realmente orientam os PCN de Língua 

Portuguesa. 

 

 

4.2 A abordagem dos adverbiais de tempo sob a perspectiva da ciência da 

linguagem 

 

Nesta seção, apresentamos uma abordagem dos usos dos adverbiais de 

tempo em narrativas, nas modalidades: escrita e falada. Esse tratamento dos 

adverbiais busca mostrar como o ensino de gramática pode ser produtivo, pois não 

há como falarmos de língua sem levar em consideração as possibilidades de uso da 

mesma. A língua é dinâmica, mutável e está a serviço do falante nas mais diferentes 

circunstâncias comunicativas. Ao ensinar a gramática da língua, o professor de 
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Língua Portuguesa precisa considerar a questão da oralidade e, ainda, não pode 

privilegiar apenas a modalidade escrita da mesma. Dessa forma, elegemos os 

adverbiais a fim de explicitar como a língua é heterogênea, flexível às situações 

comunicativas e aos seus respectivos contextos. Assim, os usos dos adverbiais e 

quais as suas funções assumidas em determinados contextos, possibilitam-nos 

visualizar essas evidências. 

Para isso, elaboramos uma amostra de dados que se constitui de 44 

informantes, composta apenas por dois gêneros discursivos: narrativas de 

experiências pessoais e narrativas recontadas, das modalidades da língua: oral e 

escrita. A escolha das narrativas foi devido ao tipo de categoria gramatical 

estudada, que é muito recorrente nessa tipologia textual. Sabe-se que o tipo textual 

narrativo apresenta o TEMPO como um de seus elementos constituintes, entre os 

quais também estão o ambiente, os personagens, o narrador e o enredo. Intuíamos, 

por conseguinte, que nas narrativas produzidas os informantes empregariam 

adverbiais de tempo, objeto de nosso estudo. Outro ponto favorável à nossa escolha 

foi o fato de um estudo desta natureza ter a necessidade de uma delimitação, daí o 

recorte realizado e a opção pelos adverbiais de tempo.  

Ainda, na caracterização dessa amostra, tomamos por base as produções de 

informantes tanto do gênero feminino como do masculino, do nível superior, levando 

em consideração que nossa pesquisa contempla a língua em uso em contextos de 

comunicação. Assim, dentre os gêneros discursivos considerados na construção do 

corpus “A língua falada na região Norte-Noroeste Fluminense”, elegemos as 

narrativas pessoais e as narrativas recontadas para pautarmos nossas análises. 

Dessa maneira, um levantamento das ocorrências dos adverbiais presentes 

nos textos selecionados foi realizado para que pudéssemos proceder à sua 

categorização/função. Em seguida, observamos as posições nas quais esses 

adverbiais tenderam a ocorrer, a fim de que verificássemos os possíveis fatores – 

gramaticais e discursivos – que motivavam tal ordenação: transitividade da oração, 

noção semântica do advérbio, peso do advérbio e nível do vínculo semântico do 

advérbio. Para evidenciarmos os usos de adverbiais de tempo, todos os dados  

foram codificados e analisados quantitativa e qualitativamente. 

Primeiramente procuramos caracterizar as diversas posições nas quais 

ocorreram os adverbiais de tempo presentes nas narrativas orais e escritas que 

compõem o corpus que serve de base para esta pesquisa. Assim, em relação às 
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várias posições que os adverbiais de tempo tenderam a ocorrer nesses textos, 

registramos as seguintes: 

 

Posição 1 (POS 1): os adverbiais se deslocam para a margem esquerda da 

cláusula e/ou da sentença. Consideramos ainda posição à margem esquerda aquela 

em que o adverbial se insere mesmo depois de um sintagma ou outros elementos. 

Os dois primeiros exemplos transcritos referem-se aos textos na modalidade oral, o 

último, à modalidade escrita. 

 

(1) “às dez horas eu e as minhas duas colegas... a Kelly e a Elisângela:: as 

colegas de estágio... estávamos lá”  

(2) “aí depois de três meses a gente... começou a namorar e...  

(3) “No dia 18 de março, fomos lá no tal museu, marcamos o dia e a hora 

para pesquisarmos.”  

 

Posição 2 (POS 2): o adverbial, nessa posição, encontra-se entre o sujeito e 

o verbo da cláusula. Também transcrevemos exemplos das modalidades oral e 

escrita, respectivamente. 

 

(4) “isso ontem me marcou...” 

(5) “Como estudávamos na parte da tarde, ela sempre chegava com sono e 

dormia na aula.”  

 

Posição 3 (POS 3): posição na qual o adverbial se encontra entre verbos que 

compõem uma locução verbal. Nessa posição, encontramos apenas registros na 

modalidade escrita. Eis um exemplo: 

 

(6) “Fomos no dia seguinte, dia 20 de março terminar a pesquisa.”  

 

Posição 4 (POS 4): posição imediatamente pós-verbal. Nessa posição, 

encontram-se os adverbiais pospostos a verbos sem complementos, os chamados, 

pela gramática tradicional, de verbos intransitivos. As ocorrências abaixo 

exemplificam a posição desses adverbiais nas modalidades oral e escrita, 

respectivamente. 
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(7) “aconteceu no dia dezessete de julho... de mil novecentos e oitenta e 

nove... eu estava é:: num sítio... na casa dos meus sogros...”  

(8) “Ao sair da faculdade já cansada, era uma sexta-feira, algumas amigas 

me pediram carona, ...]”  

 

Posição 5 (POS 5): posição pós-verbal na qual o adverbial se insere entre o 

verbo e o seu complemento. Seguem exemplos transcritos da modalidade oral e da 

escrita. 

 

(9) “ele começou em março o/o mestrado...” 

(10) “Quando chegou no correio decidiu na hora da inscrição o curso que 

queria.” 

 

Posição 6 (POS 6): o adverbial, nessa posição, ocupa a margem direita da 

cláusula, sendo seu o último constituinte; vindo, portanto, no fim da oração. Seguem 

exemplos encontrados nas modalidades oral e escrita, respectivamente. 

 

(11) “bem... eu me lembro... como se fosse ontem... uma coisa que 

aconteceu comigo... no ano de 2002...  

(12) “A experiência mais complicada que vivenciei envolvendo outras 

pessoas, foi a morte dos meus dois tios maternos em menos de 48 

horas.”  

  

Para iniciarmos as análises dos dados, começaremos relacionando, na tabela 

1, o número total de ocorrências dos adverbiais de tempo, distribuídos nas posições 

em que foram encontrados no corpus. Vejamos: 
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Tabela 1 – Total de ocorrências de adverbiais de tempo, distribuídos nas posições em que 
ocorreram no corpus “A língua falada e escrita na região Norte-Noroeste Fluminense 
 

  Modalidade 

              

Posição 

 

Modalidade oral 

 

Modalidade escrita 

 

TOTAL 

POS 1 85 56 141 

POS 2 22 08 30 

POS 3 - 02 02 

POS 4 28 08 36 

POS 5 07 08 15 

POS 6 43 15 58 

TOTAL 185 97 282 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na tabela 1, verifica-se que há 282 ocorrências totais (modalidades oral e 

escrita) de adverbiais de tempo extraídos do corpus supracitado, distribuídos nas 

mais diversas posições já anunciadas na seção 4.2 desta pesquisa. Das 282 

ocorrências obtidas, verificamos que 185 delas pertencem à modalidade oral e 97 à 

modalidade escrita. 

A partir das posições indicadas e do número de ocorrências de adverbiais 

encontrados no corpus, explicitaremos cada fator considerado na análise proposta e 

sua devida apreciação quanti-qualitativa. 

 

4.2.1  O papel da transitividade na ordenação dos adverbiais de tempo 

 

Na teoria funcionalista, o subprincípio da integração – manifestação do 

princípio da iconicidade – prevê que conteúdos mais próximos cognitivamente 

estarão também mais integrados no nível de codificação morfossintática.  Segundo 

Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; MARTELOTTA, 2008), esse princípio favoreceria 

a tendência de ordenação de alguns adverbiais, motivando determinadas posições 

em detrimento de outras. O princípio da iconicidade, manifestado em outros 

subprincípios, entre eles o da integração, evidencia que 
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[...] a língua não é um mapeamento arbitrário de ideias para enunciados: 
razões estritamente humanas de importância e complexidade refletem-se 
nos traços estruturais das línguas. As estruturas sintáticas não devem ser 
muito diferentes, na forma e na organização, das estruturas semântico-
cognitivas subjacentes. (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 
MARTELOTTA, 2003, p. 34) 

 

Segundo Hopper e Thompson (apud FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 

MARTELOTTA, 2003), o grau de transitividade apresentada por uma oração indica 

a forma como o usuário da língua organiza seu discurso a fim de cumprir seus 

propósitos comunicativos. Sobre isso, Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta 

asseveram: “por refletirem elementos cognitivamente salientes, ligados ao modo 

pelo qual a experiência humana é apresentada, os parâmetros da transitividade 

assinalam elementos salientes no discurso” (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; 

MARTELOTTA, 2003, pp. 38-39). Assim, quanto mais transitiva for a oração, mais o 

sujeito e o objeto deverão estar mais próximo do verbo, núcleo da oração. Os 

elementos adverbiais, termos subsidiários na estrutura sintática, tendem, portanto, a 

ocupar outras posições, não se inserindo entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo 

e seu respectivo objeto. 

Observando então inúmeros dados sobre o comportamento de adjuntos 

adverbiais e a partir do princípio da integração, Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; 

MARTELOTTA, 2008) postula a hipótese de que os adjuntos adverbiais de tempo 

não tendem a se posicionar entre o sujeito e o verbo (POS 2)  ou entre o verbo e o 

complemento (POS 5) em orações com alta transitividade: o conteúdo que está 

mais próximo perceptual será codificado também mais próximo sintaticamente.  

Nesta pesquisa, testamos a hipótese de Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; 

MARTELOTTA, 2008), através dos dados coletados. Para isso, procuramos 

considerar os traços semântico-sintáticos indicadores da alta (+) ou baixa (-) 

transitividade em orações nas quais o adverbial de tempo se inseriu entre o sujeito e 

o verbo e entre o verbo e o complemento. 

A tabela 2 nos fornece os dados de nossa amostra, considerando apenas as 

posições 2 e 5 dos adverbiais. 
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Tabela 2 – Ocorrências dos adverbiais nas posições 2 e 5, nas modalidades oral e escrita 
da língua 
 

Posições           

                

          Modalidade 

 

POS 2 

 

POS 5 

 

TOTAL 

ORAL 22 07 29 

ESCRITA 08 08 16 

TOTAL 30 15 45 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Nos dados apresentados na tabela 2, a fim de testarmos a hipótese de Cezário 

(apud VOTRE; CEZÁRIO; MARTELOTTA, 2008), evidenciamos a distribuição dos 

adverbiais de tempo nas posições: entre sujeito e verbo (POS 2) e verbo e 

complemento (POS 5) nas modalidades oral e escrita da língua, contabilizando 

juntas 45 ocorrências.  

Todas as orações do corpus que apresentavam adverbial de tempo nas 

posições 2 e 5 – entre o sujeito e verbo e entre o verbo e o complemento, 

respectivamente – foram submetidas à análise na qual os traços de transitividade 

foram observados. Os enunciados abaixo, transcritos do corpus, exemplificam 

algumas ocorrências da amostra de orações com transitividade baixa, recorrente 

nas posições anunciadas. Abaixo de cada exemplo, são indicados os traços 

indicadores do grau de transitividade de cada oração. 

 

(13) ...a diretora... no início... não queria nos libertar não... 

Modalidade oral/adverbial entre sujeito e verbo 

[-] participante, [-] cinese, [-] aspecto, [-] punctualidade, [+] intencionalidade, 

[-] polaridade, [+] modalidade, [-] agentividade, [+] afetamento do objeto, [+] 

individuação do objeto 

 

(14) Como estudávamos na parte da tarde, ela sempre chegava com sono e 

dormia na aula. 

Modalidade escrita/adverbial entre sujeito e verbo 
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[-] participante, [-] cinese, [-] aspecto, [-] punctualidade, [-] intencionalidade, 

[+] polaridade, [+] modalidade, [-] agentividade, [-] afetamento do objeto, [-] 

individuação do objeto 

 

(15) eu emagreci... em dois meses... oito quilos... 

Modalidade oral/adverbial entre verbo e complemento 

[-] participante, [-] cinese, [+] aspecto, [-] punctualidade, [+] polaridade, [+] 

modalidade, [-] agentividade, [-] afetamento do objeto, [-] individuação do objeto 

 

(16) A educação que meus pai me deram: os conselhos, a experiência, os 

princípios... eles estão sempre vivos e presentes em minha vida.  

Modalidade escrita/adverbial entre verbo e complemento 

[-] participante, [-] cinese, [-] aspecto, [-] punctualidade, [-] intencionalidade, 

[+] polaridade, [+] modalidade, [-] agentividade, [-] afetamento do objeto, [-] 

individuação do objeto. 

 

Como se pode observar, todos os exemplos transcritos do corpus 

apresentam orações com menos de cinco traços positivos, configurando 

transitividade baixa em todas elas. 

A tabela 3 apresenta em detalhes os dados referentes à análise dos traços de 

transitividade em orações cujos adverbiais de tempo estiveram nas posições 2 e 5, 

em ambas as modalidades da língua. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos adverbiais nas posições 2 e 5, nas modalidades oral e escrita, 
considerando o grau de transitividade da oração 
 

Transitividade 

 
 
      Posições 

 
ADVERBIAIS - POSIÇÃO 2 

 
ADVERBIAIS - POSIÇÃO 5 

 

  
ORAL  

 
ESCRITA 

 
TOTAL 

 
ORAL 

 
ESCRITA 

 
TOTAL 

Transitividade 
Alta 

03 03 06 03 03 06 

Transitividade 
Baixa 

19 05 24 04 05 09 

Total 30 15 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Na tabela 3, considerando as posições 2 e 5, procedemos à análise do grau 

de transitividade das sentenças em que o adverbial de tempo se posicionou. 

Observamos que, das 45 ocorrências totais das duas posições apreciadas, 33 (24+ 

09) das sentenças apresentavam transitividade baixa, ou seja, um número maior de 

traços negativos: de dois a cinco traços. Já, em relação à transitividade alta, apenas 

12 (6+6) das cláusulas demonstraram um quantitativo maior de traços positivos, o 

que caracteriza transitividade alta: seis traços ou mais. 

No gráfico seguinte, compara-se detalhadamente a ocorrência dos adverbiais 

de tempo tanto em orações de baixa transitividade como em orações de alta 

transitividade, nas posições 2 e 5, em ambas as modalidades da língua. 

 

 
Gráfico 7: Ocorrências de adverbiais de tempo em orações de alta e baixa transitividade, 
nas modalidades oral e escrita, considerando-se as posições 2 e 5 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dessa maneira, concluímos que, em relação ao fator transitividade, os 

resultados colhidos apontam para a confirmação da hipótese de Cezário (apud 

VOTRE; CEZÁRIO; MARTELOTTA, 2008). Das 45 ocorrências de adverbiais 

posicionados entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento, 33 (24 + 9) delas – 

correspondente a 73,3% do total de ocorrências do presente fator – apresentaram 

baixa transitividade, o que favoreceu o adverbial se posicionar entre o sujeito e o 

verbo e entre o verbo e o complemento. 

Assim, conforme os itens arrolados, os adverbiais de tempo não tenderam a 

ocorrer nas posições 2 e 5 em orações mais transitivas. Nessas posições, sujeitos e 

complementos ficaram mais próximos do núcleo verbal de cláusulas com alta 
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transitividade. O gráfico abaixo nos mostra a tendência de os adverbiais de tempo, 

quando empregados em orações menos transitivas, se posicionarem entre os 

termos constituintes da ordem canônica do português: sujeito + verbo + 

complemento. Esse fenômeno é recorrente tanto na modalidade oral da língua como 

na escrita. 

 

 

Gráfico 8: Tendência de ordenação dos adverbiais nas posições 2 e 5, considerando-se o 
fator transitividade da sentença 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme se observa, orações com alta transitividade – 20% delas – não 

favoreceram a ocorrência de adverbiais de tempo na posição 2. Já em orações de 

baixa transitividade, 80% das ocorrências, ou seja, 19 na modalidade oral e 5 na 

escrita, ocuparam essa posição: entre o sujeito e o verbo. O mesmo fato é 

percebido em relação à posição 5: apenas 40% dos adverbiais, isto é, 3 na 

modalidade escrita e 3 na oral, se inseriram entre o verbo e o complemento (POS 5) 

nas orações com transitividade alta, ao passo que a maioria dos adverbiais nessa 

posição, 60% deles, 4 na modalidade oral e 5 na escrita, ocorreu em cláusulas com 

transitividade baixa. Assim, A hipótese de Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; 

MARTELOTTA, 2008), conectada ao princípio da integração, se confirma no corpus 

“A língua falada na região Norte-Noroeste Fluminense”. Quanto mais traços de 

transitividade ocorreram na sentença, menos probabilidade tivemos de encontrar um 

adverbial inserido entre o sujeito e o verbo, na posição pré-verbal, e/ou entre o 

verbo e o complemento, na posição pós-verbal. 

Oral e escrita: 3 + 3 

Oral e escrita: 3 + 3 

Oral e escrita: 4 + 5 

Oral e escrita: 19 + 5  
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4.2.2  Tipo semântico do advérbio e a função discursiva desempenhada 

 

Cezário, Machado e Soares (2012) observam que a posição de adjuntos 

adverbiais na oração pode estar ligada ao papel discursivo que desempenham na 

macro-estrutura textual. Esses adjuntos podem ser, portanto, observados em 

contextos maiores que a oração, relacionando-se cotextualmente a outras unidades 

do texto: frases ou parágrafos. 

O desempenho de adverbiais com essa função discursiva vai ao encontro da 

classificação semântica de adjuntos adverbiais proposta por Ilari (1997) [vide tópico 

1.1.3], segundo a qual esses elementos gramaticais apresentam função durativa, 

reiterativa e localizadora dêitica ou anafórica. Dessa forma, em se tratando de 

ordenação do adverbial na sentença, pode-se prever que o tipo semântico do 

adverbial motiva determinadas posições, uma vez que adverbiais localizadores 

anafóricos discursivamente desempenham uma função no texto. 

Nossa atenção então, neste momento, volta-se para os adjuntos adverbiais 

localizadores. Observando os dados obtidos do corpus “A língua falada e escrita na 

região Norte-Noroeste Fluminense”, registramos, nas modalidades oral e escrita, um 

total de 177 (113: oral + 64: escrita) ocorrências de adjuntos adverbiais 

localizadores, dentre os quais 28 com função anafórica: 18 na modalidade oral e 10 

na modalidade escrita. As tabelas 4 e 5 apresentam o resultado em detalhes desses 

adjuntos bem como dos durativos, reiterativos e simultâneos.  
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Tabela 4 – Distribuição dos adverbiais aspectuais nas posições 1, 2, 3, 4 e 5, na 
modalidade oral, segundo a noção semântica expressa 

 

Noção semântica de adjuntos adverbiais – Modalidade oral 

  

Durativos 

 

Reiterativos 

 

Simultâneos 

 

Localizadores 

Localizadores 

com função 

anafórica 

POS 1 23 06 01 55 12 

POS 2 09 11 - 02 - 

POS 3 - - - - - 

POS 4 05 - - 23 01 

POS 5 04 01 - 02 - 

POS 6 11 01 - 31 05 

TOTAL 52 19 01 113 18 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos adverbiais aspectuais nas posições 1, 2, 3, 4 e 5, na 

modalidade escrita, segundo a noção semântica expressa 

 

Noção semântica de adjuntos adverbiais – Modalidade escrita 

  

Durativos 

 

Reiterativos 

 

Simultâneos 

 

Localizadores 

Localizadores 

com função 

anafórica 

POS 1 09 03 01 43 10 

POS 2 01 07 - - - 

POS 3 - - - 02 - 

POS 4 03 - - 05 - 

POS 5 04 01 - 03 - 

POS 6 04 - - 11 - 

TOTAL 21 11 01 64 10 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observamos, pois, os dados relevantes para nossas análises, que privilegiam 

a ordenação dos localizadores anafóricos. Primeiramente, apresenta-se o total 



93 

 

desses adverbiais em relação à totalidade de todos os adverbiais localizadores 

encontrados no corpus. Vale lembrar que, segundo Ilari (1997), os localizadores 

admitem a função dêitica e a anafórica. Foram encontrados, no registro oral, 113 

adjuntos localizadores, dentre os quais 18 com função anafórica. Na modalidade 

escrita, dos 64 adverbiais localizadores, 10 assumiram anaforicamente uma função.  

Os resultados apresentados nas tabelas 4 e 5 evidenciam que os usuários da 

língua tenderam a empregar adverbiais com função anafórica na posição 1, ou seja, 

à margem esquerda da sentença. Esse fato pode ser observado tanto na 

modalidade oral como na escrita: das 28 (oral: 18 + escrita: 10) ocorrências de 

adjuntos adverbiais localizadores com função anafórica, 22 (oral: 12 + escrita: 10) 

delas se apresentam à margem esquerda da sentença, na posição pré-verbal. Na 

modalidade escrita, a recorrência à margem esquerda chega a 100%.  

Essa tendência de posicionar o adverbial com função anafórica à margem 

esquerda da sentença (POS 1), pode ser melhor visualizada, respectivamente, tanto 

no registro oral como no escrito, nos gráficos 3 e 4. 

 

12 ocorrências 
- 67%

1 
ocorrência -

5%

5 ocorrências -
28%

Localizadores anafóricos - Modalidade oral

Posição 1: margem
esquerda

posição 4: imediatamente
pós-verbal

Posição 6: margem direita

 

                Gráfico 9: Posições dos adverbiais localizadores anafóricos, na modalidade oral 
               Fonte: dados da pesquisa. 
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10 ocorrências 
100%

Localizadores anafóricos - Modalidade escrita

Posição 1: margem esquerda

 

         Gráfico 10: Posições dos adverbiais localizadores anafóricos, na modalidade escrita 
         Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Dessa maneira, os dados colhidos no corpus “A língua falada e escrita na 

região Norte-Noroeste Fluminense também confirmam a hipótese de Cezário, 

Machado e Soares (2012), ou seja, adverbiais com função discursiva anafórica 

tenderam a se posicionar à margem esquerda da oração. 67% (12 ocorrências de 

um total de 18 ) desses adverbiais ocuparam a posição 1, quando eram 

empregados nos textos orais, e 100% deles – 10 ocorrências – na escrita, ocuparam 

a mesma posição. 

Arrolamos abaixo alguns exemplos de adverbiais que desempenham função 

anafórica, transcritos de nosso corpus. Em seguida, tecem-se alguns comentários a 

respeito da função discursiva desses adverbiais. 

 

(17) é::... foi num belo dia de sábado... sa/eu e meu namorado saímos pra 

jantar fora... tava tudo bem com a gente... o maior amor e... jantamos e quan/ao me 

deixar em casa... ele virou pra mim e falou que tudo tinha acabado... eu fiquei sem 

entender por que nem/nem ao mesmo ele me explicou por que que tava/tava 

acontecendo o término... e não me deu nenhuma explicação só falou que tinha 

necessidade de... de acabar que ele ia pra Campos na é/na época ele tava 

preparando a monografia dele... que ele teria que ir pra Campos e que ia ficar um 

bom tempo lá e que não dava mais... 

(Adjunto adverbial localizador anafórico – Modalidade oral) 
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(18) Continuei frequentar a cidade dele e um belo dia, um garoto tentou me 

agarrar, chegaram para ele e contaram no outro dia ele me escreveu uma carta 

lindíssima mas isso me descontrolou então liguei para ele e falei que tínhamos que 

conversar. Neste mesmo dia ele veio e conversamos, ou melhor, ele gritou comigo 

e eu acabei tomando todos os meus sedativos. 

(Adjunto adverbial localizador anafórico – Modalidade escrita) 

 

A locução adverbial localizadora na época, exemplo 17, retoma um referente 

anteriormente introduzido no discurso: momento em que se deu o término do 

namoro relatado pela informante. Similarmente, a locução neste mesmo dia, 

exemplo 18, da modalidade escrita, estabelece também uma relação anafórica, 

remetendo a um momento também referido no próprio texto: dia em que a 

informante liga para o namorado dizendo que eles precisavam conversar. 

A formação de muitos adverbiais localizadores favorece a sua função 

anafórica, isto porque muitos deles se estruturam com o auxílio de demonstrativos: 

naquele dia, nesta época, nesse instante, entre outros. Dessa forma, esses 

adverbiais atuam como um mecanismo de coesão textual, ficando mais próximos de 

seus referentes textuais. Essa função discursiva motiva a posição pré-verbal do 

adverbial, à margem esquerda da sentença, como se pode confirmar através dos 

resultados obtidos em nosso corpus. 

O comportamento de adverbiais com função anafórica corrobora a teoria da 

gramaticalização, segundo a qual a gramática de uma língua possui um caráter não-

estático. Esse é um fenômeno relacionado à variação e à mudança linguísticas, 

decorrente da frequência de uso. Parece então que locuções adverbiais 

localizadoras estejam passando pelo processo de gramaticalização, já que, em 

muitos casos, estão assumindo um papel discursivo-textual, apresentando-se como 

elemento de coesão.  

 

 

4.2.3 Peso do advérbio e nível do vínculo do advérbio: fatores gramaticais 

motivadores de determinadas posições 

 

Muitas pesquisas que empreendem estudos concernentes à ordenação de 

constituintes na oração vêm sendo produzidas. Votre e Santos (1984, apud 
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ANDRADE, 2005, p. 32), por exemplo, investigam fatores sintáticos motivadores de 

determinadas posições de constituintes de natureza adverbial, entre eles, o peso do 

advérbio, ou seja, se a estrutura formal do advérbio é breve ou longa, e o nível do 

vínculo do advérbio aos elementos que tomam por escopo, isto é, o adverbial pode 

estar mais vinculado ao verbo ou ainda à sentença como um todo. 

Para esses estudiosos, há uma tendência de os advérbios breves – menores 

formalmente – ocorrerem em posições internas, ao passo que os longos – maiores – 

ocupariam posições mais externas, às margens da oração, preferencialmente à 

margem esquerda. No que concerne ao vínculo do advérbio, este estaria mais 

próximo do verbo se a ele estivesse vinculado e mais “livre”, apresentando mais 

mobilidade na sentença, movimentando-se para o início dela, se a ela se referisse. 

Exemplificamos alguns casos considerados como advérbios breves: “hoje”, 

“sempre” e “agora”. Relacionamos também os raríssimos casos de advérbios longos 

presentes no corpus: “recentemente”, “atualmente” e “futuramente”. Em relação ao 

peso da locução adverbial, foi estabelecido que locuções breves seriam aquelas 

formadas por apenas duas palavras, como “às vezes”, “de repente”, “no sábado”, 

entre outras; já as longas se constituiriam de três ou mais palavras, por exemplo: 

“na época do meu casamento”, “com o passar do tempo” ou “por volta de nove 

horas”. 

Os dados coletados a partir do corpus desta pesquisa foram submetidos às 

hipóteses acima descritas. Iniciamos agora o registro dos resultados considerando o 

fator peso do advérbio e/ou da locução. Das 185 ocorrências de adverbiais na 

modalidade oral, contabilizamos 66 advérbios breves e 03 longos; 37 locuções 

adverbiais breves e 79 longas. A posição específica em que se encontram todas 

essas ocorrências pode ser observada na tabela 6. Vejamos. 
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Tabela 6 – Distribuição dos adverbiais nas posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6 na modalidade oral, 
considerando o peso dos adverbiais 

 

 FATOR PESO DO ADVÉRBIO - MODALIDADE ORAL 

 ADVÉRBIOS LOCUÇÕES ADVERBIAIS  

TOTAL  BREVES LONGOS BREVES  LONGAS 

POS 1 33 02 22 28 85 

POS 2 18 - 4 - 22 

POS 3 - - - - - 

POS 4 06 - 5 17 28 

POS 5 03 - 01 03 07 

POS 6 06 01 05 31 43 

TOTAL 66 03 37 79 185 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Já na modalidade escrita, chegamos aos seguintes resultados: 25 advérbios 

breves, 20 locuções adverbiais breves e 52 longas, perfazendo um total de 97 

ocorrências de adverbiais. Registram-se esses dados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Distribuição dos adverbiais nas posições 1, 2, 3, 4, 5  e 6, na modalidade escrita, 
considerando o peso dos adverbiais 
 

 FATOR PESO DO ADVÉRBIO - MODALIDADE ESCRITA 

 ADVÉRBIOS LOCUÇÕES ADVERBIAIS  

TOTAL   BREVES LONGOS BREVES  LONGAS 

POS 1 13 - 17 26 56 

POS 2 08 - - - 08 

POS 3 01 - - 01 02 

POS 4 01 - - 07 08 

POS 5 02 - 01 05 08 

POS 6 - - 02 13 15 

TOTAL 25 - 20 52 97 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Como se observa através dos dados apresentados nas tabelas 6 e 7, em 

nosso corpus, os advérbios longos quase não apareceram na modalidade oral – 

apenas três exemplos –, e, na modalidade escrita, não houve ocorrências. Esse fato 

dificultou a análise no sentido de realizarmos a comparação entre os advérbios 

breves e longos. Por outro lado, observamos que houve uma tendência dos breves 

se posicionarem não nas posições internas (posições 2, 3, 4 e 5), mas à margem 

esquerda da oração (posição 1), tanto na modalidade oral como na escrita: 33 e 13 

ocorrências, respectivamente. Nas posições internas (POS 2, POS 3, POS 4 e POS 

5), observamos a minoria das ocorrências: 27 (18 + 6 + 3) na modalidade oral e 12 

(8 + 1 + 1 + 2) na escrita. Esse resultado contraria a hipótese de Votre e Santos 

(1984, apud ANDRADE, 2005, p. 32), que prevê advérbios breves ocupando 

posições internas na sentença. 

Em se tratando das locuções, as longas, em detrimento das breves, 

prevaleceram na posição marginal, especificamente à esquerda. Todavia, a 

diferença entre elas não foi tão considerável, já que 22 (44%) locuções breves 

também ocuparam a posição 1, na modalidade oral. 

Quando não comparadas com as breves, ou seja, quando tomadas 

isoladamente, a posição das locuções longas na modalidade oral confirma a 

hipótese de Votre e Santos (1984, apud ANDRADE, 2005, p. 32), uma vez que a 

maioria delas - 28 ocorrências – ocupou a posição 1 (margem esquerda), 20 se 

posicionaram internamente (posições 2, 3, 4 e 5) e 31 ficaram à margem direita da 

sentença (POS 6). Na modalidade escrita, há também a confirmação da hipótese, já 

que 26 locuções longas ocuparam a posição marginal esquerda e apenas 13 (1 + 7 

+ 5) se posicionaram internamente (posições 2, 3, 4 e 5) e 13 se instalaram à 

margem direita (POS 6). 

Dessa forma, os resultados a que chegamos não confirmam plenamente a 

hipótese testada, que preconiza fatores gramaticais na motivação da ordenação de 

constituintes adverbiais. Acreditamos, entretanto, que o deslocamento dos 

advérbios breves para a margem esquerda – evidenciando uma tendência contrária 

à hipótese – e a recorrência de locuções tanto breves quanto longas também à 

margem esquerda são motivados não por um por fator gramatical, mas um fator 

discursivo.  

Cabe ressaltar que os dados de nossa amostra se basearam em enunciados 

transcritos de dois gêneros textuais que participam da construção do corpus “A 
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língua falada e escrita da região Norte-Noroeste Fluminense”: narrativas de 

experiência pessoal e narrativas recontadas. Tanto uma como a outra foram 

construídas a partir de perguntas como “Você poderia nos contar algo que tenha 

marcado você?” ou “Poderia nos contar um fato interessante que aconteceu com 

alguém e que foi marcante para você?”. Nesse sentido, os informantes 

imediatamente acionavam a memória para buscar fatos marcantes a serem 

relatados. Todas as situações vividas pelos informantes e registradas no corpus se 

deram em um passado recente ou remoto. Era então esperado que os informantes, 

ao se lembrarem dos fatos, os situassem no tempo; registrando, assim, o momento 

específico dos acontecimentos em primeiro lugar. 

Esse fato pode também justificar o porquê de a maioria de todas as 

ocorrências de adverbiais do corpus apresentar a tendência à margem esquerda, 

posição 1. Dos 185 adverbiais de tempo da modalidade oral, 85 deles (45,94%) 

ocuparam a posição 1. Na modalidade escrita, também se observa o mesmo 

fenômeno: das 97 ocorrências, 56 delas (57,73%) também estiveram à margem 

esquerda, ocupando a mesma posição.  

Pode-se, nessa situação, ser observada a atuação do subprincípio 

funcionalista da ordenação linear, segundo o qual as informações não se organizam 

aleatoriamente na cadeia morfossintática: o que é mais importante para o falante 

coloca-se em primeiro plano, em evidência. Isso quer dizer que, no contexto 

específico da constituição de nosso corpus, os informantes interpretaram como 

essencial a localização temporal dos fatos que iriam enunciar, posicionando em 

primeiro plano o adverbial temporal, tanto nos textos orais como nos escritos. O 

gráficos seguintes procuram apresentar a recorrência dos adverbiais na posição 1, 

margem esquerda da sentença, em detrimento de todas as outras posições. 
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Gráfico 11: Recorrência dos adverbiais de tempo na posição 1, na modalidade oral   
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

        Gráfico 12: Recorrência dos adverbiais de tempo na posição 1, na modalidade escrita   
       Fonte: dados da pesquisa. 

 

De todas as posições anunciadas, a posição 1 foi a mais recorrente, como 

comprovam os dados do gráfico.  

Em relação à hipótese que considera o nível do vínculo do advérbio seja 

com a sentença seja com o verbo, obtivemos resultados favoráveis em relação às 

hipóteses testadas7. A proposta de recategorização de Ilari et al. (2002), descrita no 

tópico 1.1.2, contribuiu para nossas conclusões.  

                                                 
7
 Hipótese de Votre e Santos (1984, apud ANDRADE, 2005, p. 32) que considera o nível do vínculo 

do advérbio. Segundo essa hipótese, o advérbio pode estar vinculado mais aos elementos que 
tomam por escopo (verbo, adjetivo ou advérbio) ou vinculado à sentença como um todo. 
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Ilari et al. (2002) propõe que, além dos advérbios predicativos e não-

predicativos, há também os sentenciais, entre os quais estão os hedges (ou de 

circunscrição), os quase-modais e os aspectualizadores. Esses últimos são 

numerosos no corpus, subdividindo-se em durativos, reiterativos e simultâneos, ao 

passo que os hedges e os quase-modais não são encontrados. Nossa atenção 

recairá sobre os adverbiais sentenciais. Se assim são chamados, não estão 

vinculados diretamente ao verbo, mas à sentença como um todo e esse fato 

favorece as posições marginais, preferencialmente a esquerda. 

Se voltarmos às tabelas 4 e 5, no item 4.2.2, que registram os advérbios com 

função aspectual, observaremos que, das 72 ocorrências totais de adverbiais 

aspectualizadores (durativos, reiterativos e simultâneos), 30 delas (23 + 6 + 1) 

tenderam a ocupar a posição 1, nas narrativas orais. Na modalidade escrita, dos 33 

adverbiais aspectualizadores, 13 deles (9 + 3 + 1) estiveram na mesma posição.  

O gráfico abaixo registra a predominância de adverbiais vinculados à 

sentença posicionados pelos usuários da língua preferencialmente à margem 

esquerda da oração. 
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  Gráfico 13: Distribuição de adverbiais sentenciais/aspectualizadores, encontrados na 
modalidade oral 
         Fonte: dados da pesquisa 

 

Nas narrativas escritas, também se observou a predominância da posição 1, 

quando os falantes empregavam adverbiais sentenciais em seus textos. É o que 

comprova o gráfico 14. 
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Gráfico 14: Distribuição de adverbiais aspectualizadores, encontrados na modalidade 
escrita 
       Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se percebe, a posição marginal esquerda predominou, em ambas as 

modalidades: oral e escrita, quando os informantes do corpus empregavam 

adverbiais aspectualizadores vinculados à sentença, chamados por Ilari et al. (2002) 

também de advérbios sentenciais.  

A seguir, enunciados transcritos do corpus exemplificam, respectivamente, 

advérbios sentenciais, nas modalidades oral e escrita da língua, respectivamente. 

 

(19) ... às vezes ... quando eu fico de férias... quando eu fico fora do 

serviço... eu sinto mais falta das pessoas que eu conheço através do serviço do que 

do próprio serviço 

 

(20) [...] ela já tinha a doença porque é genética, mas devido ao trauma, com 

duas semanas ela apareceu se mutilando. 

 

 A partir dessas análises, fica comprovado que há tanto fatores gramaticais 

como discursivo-pragmáticos concorrendo para a ordenação de adverbiais na 

sentença. O subprincípio funcionalista da ordenação linear atua na construção de 

enunciados operada pelos usuários da língua, no momento em que as trocas 

interativas são estabelecidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Atualmente, é consenso considerarmos que, para o ensino de Língua 

Portuguesa, deve-se ter a preocupação de buscar práticas pedagógicas que 

efetivamente tornem nossos alunos competentes leitores e produtores de textos, 

estes ajustados às inúmeras situações comunicativas de que os usuários da língua 

participam. Nós, professores dessa disciplina, compreendemos que temos um 

grande desafio para atingirmos tal objetivo.  

 Acreditamos que os estudos linguísticos muito podem contribuir para o ensino 

e aprendizagem de língua por que tanto ansiamos. Dentre as inúmeras vertentes da 

Linguística, destacamos a Linguística Funcional e a Sociolinguística como aquelas 

que podem propor um encaminhamento mais produtivo e reflexivo sobre os estudos 

sobre a língua, já que tais vertentes buscam, respectivamente, explicar aspectos 

gramaticais da língua a partir de situações concretas de uso e valorizar a 

diversidade linguística presente nas interações sociais. 

 Buscamos então uma reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa, mais 

especificamente o ensino de tópicos gramaticais. Considerando que muitas vezes a 

gramática tradicional não aborda os usos/funções de determinadas categorias 

gramaticais, procedemos ainda a um estudo sobre fatores gramaticais e discursivos 

que motivam a ordenação de adverbiais de tempo em textos orais e escritos. Assim, 

busca-se uma interdisciplinaridade entre a Educação e a Linguística. 

No que tange às reflexões sobre o ensino de gramática, observamos que as 

práticas pedagógicas utilizadas pelos professores de Língua Portuguesa ainda 

estão pautadas em uma abordagem tradicional de ensino, embora muitos tenham 

consciência de que essa abordagem não é o caminho para um ensino produtivo. 

Esse fato fica evidente quando contrastamos os resultados obtidos através das 

respostas dadas em questionários aplicados aos professores de Língua Portuguesa 

que colaboraram com esta pesquisa. 

Quando perguntávamos, por exemplo, sobre a forma como as variedades 

linguísticas – que naturalmente envolvem a escrita e a oralidade – são trabalhadas 

em sala de aula, sobre a concepção de ensino contextualizado de gramática e ainda 

sobre as orientações dos PCN, os resultados obtidos apontavam sempre para uma 

postura positiva do professor frente ao trabalho com os fenômenos linguísticos. Em 

contrapartida, respostas referentes à pergunta a respeito do estudo de gramática – 
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se desnecessário ou imprescindível – ainda revelaram em grande medida uma 

postura pedagógica distante de uma abordagem produtiva, já que apresentavam 

exagerada preocupação com o ensino da norma escrita padrão. Desta forma, um 

trabalho sobre a reflexão dos usos linguísticos e sua funcionalidade nos textos não 

constituem o foco das aulas.   

As respostas concernentes aos estudos de tópicos gramaticais também 

demonstraram uma postura tradicional do professor, uma vez que a maioria afirmou 

que apresenta os itens da gramática, analisando posteriormente suas 

características principais. Entendemos que essa é uma forma de se priorizarem 

nomenclaturas, o que não está em consonância com uma abordagem funcionalista 

da língua. 

Percebemos, sobretudo nas repostas dadas sobre ensino contextualizado de 

gramática e sobre conhecimento dos PCN, que grande parte dos docentes-

informantes conhecem as novas perspectivas de ensino, contudo apresentam 

dificuldades em colocá-las em prática. Esse fato nos faz refletir sobre alguns 

aspectos relacionados à atuação do professor em sala de aula. Rediscutir a 

formação dos docentes é um deles. Há a necessidade de garantir ao futuro 

professor um saber amplo e consistente a respeito da e sobre a língua e um 

domínio das práticas de língua oral e escrita. As inúmeras pesquisas no campo da 

Linguística precisam ultrapassar os muros universitários, ir além dos restritos 

círculos dos linguistas. A distância entre as teorias linguísticas, as orientações dos 

PCN e a prática docente deve se estreitar, sob pena de não promovermos o tão 

esperado e desejado ensino de qualidade.  

Outro aspecto que favorece a postura tradicional do professor ao trabalhar a 

gramática pode estar relacionado à questão dos livros/manuais didáticos. Muitas 

vezes os professores ficam reféns desse material, concebendo-o como único e 

exclusivo recurso didático, o que revela também um certo comodismo por parte do 

professor. Sabemos também que há muitas versões desses manuais e muitas delas 

podem ser questionadas a respeito da qualidade de suas atividades: proposições de 

exercícios mecânicos, análises e reconhecimento de unidades linguísticas, 

indicações de nomenclaturas, entre outras atividades.  

Educar linguisticamente torna-se, assim, a proposta para se buscar o ensino 

produtivo de Língua Portuguesa. Nessa educação, trabalhar com gêneros textuais é 

fundamental; não se pode mais conceber o ensino de tópicos gramaticais isolados, 
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sem uma conexão com o estudo de gêneros textuais, ou seja, trabalhar leitura e 

produção de texto em uma aula e gramática em outra. Os eixos norteadores do 

ensino de língua – texto e gramática – não devem ser dissociados. Entendemos que 

o ensino de gramática precisa estar articulado com práticas de linguagem. E isso 

significa que gêneros textuais na modalidade oral precisam estar também presentes 

no currículo escolar e não devem ser vistos, segundo muitas vezes acontece, como 

pertencentes a uma modalidade que não merece ser explorada. Como sugere 

Antunes (2007, p. 75), estudos gramaticais não devem ter apenas a escrita como 

alvo, mas também a oralidade. 

No que concerne à ordenação dos adverbiais de tempo, propusemos uma 

abordagem de seus usos em narrativas, nas modalidades oral e escrita da língua. 

Esse tratamento dos adverbiais busca mostrar como o ensino de gramática pode 

ser produtivo, pois não há como falarmos de língua sem levar em consideração as 

possibilidades de uso da mesma. A língua é dinâmica, mutável e está a serviço do 

falante nas mais diferentes circunstâncias comunicativas. Ao ensinar a gramática da 

língua, o professor de Língua Portuguesa precisa considerar a questão da oralidade 

e, ainda, não privilegiando apenas a modalidade escrita. Dessa forma, elegemos os 

adverbiais a fim de explicitar como a língua é heterogênea, flexível às situações 

comunicativas e aos seus respectivos contextos. 

 Procuramos então testar, confirmando e/ou refutando através dos dados de 

nosso corpus, hipóteses já postuladas por autores que empreendem estudos 

funcionalistas: Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; MARTELOTTA, 2008), Cezário, 

Machado e Soares (2012) e Votre e Santos (1984, apud ANDRADE, 2005), 

considerando os seguintes fatores: transitividade da oração, noção semântica do 

advérbio, peso do advérbio e nível do vínculo semântico do advérbio.   

 A hipótese de Cezário (apud VOTRE; CEZÁRIO; MARTELOTTA, 2008) sobre 

a posição de adverbiais na sentença, referente ao grau de transitividade, foi 

confirmada em nosso corpus, assim o sujeito e o objeto estiveram mais próximos do 

verbo, núcleo da oração, em orações mais transitivas, ao passo que os adverbiais, 

elementos subsidiários na estruturação sintática, estiveram posicionados entre o 

sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento em orações com transitividade 

baixa.  

A hipótese de Cezário, Machado e Soares (2012), concernente à função 

discursiva desempenhada por advérbios localizadores anafóricos também se 
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confirmou plenamente nos textos constituintes do nosso corpus. Como esses 

adverbiais retomam referentes anteriormente expressos em outras sentenças, há a 

tendência de se posicionaram à margem esquerda da oração, funcionando como 

um mecanismo de coesão. O emprego de adverbiais de tempo com função 

anafórica, posicionados à margem esquerda, evidencia a tese do processo de 

gramaticalização pelo qual passam muitos elementos lexicais e/ou gramaticais. 

A respeito das hipóteses de Votre e Santos (1984, apud ANDRADE, 2005), 

que se baseiam em fatores gramaticais motivadores de determinadas posições de 

adverbiais, não obtivemos resultados tão favoráveis. Os resultados referentes à 

hipótese do peso do advérbio, segundo a qual há uma tendência de advérbios e 

locuções breves se posicionaram internamente na sentença enquanto os longos 

ocupariam posições mais externas, às margens da sentença, não se confirmou 

plenamente. Na amostra dos dados selecionados, houve uma tendência geral dos 

adverbiais tanto breves como longos se posicionarem à margem esquerda da 

oração, demonstrando uma motivação discursiva e não sintática como prevê a 

referida hipótese. Verificou-se essa tendência nas modalidades oral e escrita. Já a 

respeito da hipótese do vínculo do advérbio, que preconiza a vinculação do 

adverbial mais direta ao verbo ou à sentença, houve confirmação a partir de nossos 

dados. Analisados os adverbiais sentenciais, ou seja, aqueles mais vinculados à 

sentença, observamos que eles se mantiveram à esquerda da oração.  

Convém considerar que elegemos algumas hipóteses já postuladas por 

estudiosos funcionalistas para fundamentarem nossas análises. Todavia 

percebemos que o corpus “A língua falada e escrita na região Norte-Noroeste 

Fluminense” nos fornece dados para que novas pesquisas na área sejam feitas, 

evidenciando, por exemplo, por que determinadas posições foram mais recorrentes 

na modalidade oral e não na escrita, como o que ocorreu com as posições 1, 4 e 6. 

Outra análise poderia tentar explicar por que os falantes não recorreram à posição 3 

– o adverbial se encontra entre verbos que compõem uma locução verbal – quando 

constroem seus textos orais ou escritos. Como se vê, as análises não param em 

nossas observações.  

Há ainda que mencionar o fato de este estudo ter-me possibilitado a revisão 

de minhas práticas pedagógicas, que há muito me traziam certo incômodo: eu 

compreendia que a abordagem tradicional da língua não era o caminho a ser 

tomado, mas não sabia o que fazer para buscar outros caminhos, outras sendas. 
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Hoje percebo que a Linguística deve acompanhar todo o trabalho com a Língua 

Portuguesa, no sentido de auxiliar o professor a buscar nos preceitos teóricos dessa 

ciência respostas para as inquietações cotidianas na sala de aula. 

Por fim, como refletimos sobre inúmeras questões referentes ao ensino 

produtivo da língua, este estudo servirá também como fonte de enriquecimento para 

todos que desejarem atualizar as suas expectativas em relação à Educação, 

sobretudo em relação ao ensino de Língua Portuguesa. Nesse aspecto, o papel do 

professor é imprescindível para que uma efetiva transformação na vida dos alunos, 

como usuários da língua, se consolide.  
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APÊNDICE A – Primeiro questionário aplicado aos professores 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

Prezado professor, 
 

Gostaria de contar com a sua valiosa colaboração para este questionário, que é 
parte de uma pesquisa para o Mestrado em Cognição em Linguagem, do Programa de Pós-
Graduação/UENF. O objetivo é colher dados para a pesquisa que se intitula “ENSINO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA E PRÁTICAS DOCENTES: AS POSSIBILIDADES DE 
ORDENAÇÕES DOS ADVERBIAIS DE TEMPO À LUZ DA CIÊNCIA DA LINGUAGEM”.  

Desde já, agradeço sua colaboração. 
 

Giselda Maria Dutra Bandoli 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – UENF 
 
 

1) Para você, qual o objetivo maior do ensino de língua portuguesa? Em outras 
palavras, quando se ensina língua portuguesa na escola, o que se espera desse 
ensino? Considere o tipo de aluno que você procura formar, a 
missão/responsabilidade que você pensa que a escola possui e o tipo de sociedade 
que você considera que se pode construir a partir do seu trabalho. 
 
 

2) Você acredita que o ensino de gramática auxilia o professor a atingir tal objetivo? 
Justifique, por favor, sua resposta. 
 
 

3) Sabe-se que uma das características inerentes à língua é a sua variabilidade. Nesse 
sentido como as variedades linguísticas são trabalhadas em suas aulas? 
 
 

4) Como você trabalha a gramática na sala de aula e, especificamente, como você 
aborda o advérbio? 
 
 

5) Você concorda com a tese de que é desnecessário ensinar gramática? Por quê? 
 
 
6) Você acredita que é importante abordar a questão da língua falada na sala de aula? 

     (    ) Sim (    ) Não. 
     Por quê?  
 
 

7) A partir do que você conhece dos parâmetros curriculares de língua portuguesa, que 
princípios propostos nos PCNs orientam sua prática de docente? 
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8) Pode-se relacionar o mau ou bom desempenho do aluno às práticas pedagógicas do 
ensino de gramática na escola? De que forma? 

 
 

9) Você acredita que o ensino de tópicos gramaticais possa contribuir para a formação 
de alunos competentes linguisticamente? Se sua resposta for negativa, explique por quê. 
Se sua resposta for positiva, explique como. 

 
 

10) O que mais é enfatizado em suas aulas? 
(    ) ensino de gramática 
(    ) trabalho com gêneros textuais 
Por quê? 
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APÊNDICE B – Segundo questionário aplicado aos professores 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Prezado (a) professor (a), 

Este questionário destina-se à coleta de dados para nossa pesquisa de Mestrado, na 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF -, que tem como foco o 
ensino de Língua Portuguesa sob uma perspectiva da Linguística Funcionalista e da 
Sociolinguística. O seu preenchimento com consciência e precisão será muito importante 
para o sucesso da nossa pesquisa.  

Certa de poder contar com sua preciosa colaboração, apresento meus 
agradecimentos antecipadamente. 

 
Giselda Maria Dutra Bandoli 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – UENF 
 

 
Escolaridade: 

Tempo de atuação como professor de Língua Portuguesa:  

 

 

1. Com que frequência as variedades linguísticas são trabalhadas nas aulas de Língua 

Portuguesa? 

(   ) Não são trabalhadas.  

(   ) Em aulas específicas sobre o assunto. 

(   ) Nenhuma das alternativas anteriores. Trabalho de outra forma (favor especificar):  

(   ) Não quero responder a essa pergunta. 

 

2. Atividades orais são trabalhadas em suas aulas: 

(   ) Sempre. 

(   ) Às vezes. 

(   ) Nunca.     

(   ) Só quando o livro didático apresenta questões desse tipo. 

 

3. Para você, o que significa um estudo contextualizado de gramática? 

 

4. Marque a alternativa que se ajusta às suas concepções de ensino e que esteja de 

acordo com a sua prática pedagógica: 

(   ) Para mim, estudar gramática é desnecessário. 

(   ) Para mim, estudar gramática é imprescindível. 

 

Você poderia explicar por que pensa assim? Por favor, registre sua resposta. 
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5. Como você trabalha com seus alunos o ensino da classe gramatical dos advérbios? 

(    ) De acordo com as orientações da gramática, procurando ensinar todas as 

classificações. 

(    ) Ensino o conceito e as algumas classificações da gramática 

(    ) Apresento a classe de palavra e procuro analisá-la no discurso 

 

 

6. No ensino de Língua Portuguesa, empreendemos estudos a respeito de inúmeros 

tópicos gramaticais. O professor pode apresentar esse tópico e, em seguida, estudar 

suas características principais. Você também procede assim? 

(    ) Sim. 

(    ) Não. 

Se sua resposta for negativa, por favor, explique como você procede nessa situação. 

 

7. Você se orienta pelos princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)? 

(    ) Sim.         

(    ) Não.                       

(    ) Não tenho conhecimento sobre os PCN. 

(    ) Não quero responder a essa pergunta. 

 

 

 


