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ESTATUTO SINTACTICO DOS "ADVERBIOS":

FUNCAO E CLASSE
Resumo

Ana Alexandra L5zaro Vieira da Silva

Universidade de Evora

2008

A linguagem verbal, meio privilegiado de comunica96o do ser

humano, faz uso da sua capacidade de representagSo simb6!ica e 6 um

meio e um fim das nossas experi6ncias do dia a dia.

O estudo da fun95o do adv6rbio e a sua identidade enquanto

classe, deve16 ser enquadrada no 6mbito da sintaxe fr6sica, visto que

se trata de um fen6meno apenas observivel num contexto linguistico.

N6o constitui nosso objectivo estudar a unidade lexical isolada, nem

proceder prioritariamente ao levantamento das suas caracteristicas

morfol69icas, mas verif icar qua! o comportamento que adopta no

contexto em que se insere, esperando que dai resultem informag6es

para a sua identificagSo enquanto classe.

Com a an6lise do funcionamento dos adv6rbios pretendemos, em

primeiro lugar, reflectir sobre algumas das propostas apresentadas por

diversos gram6ticos e linguistas para identificagSo das estruturas que

incluem o adv6rbio na sua formagSo e que podem assumir em relagEo

ao verbo n5o s6 f ung6es / estatutos sint6cticos p16prios de um

circunstante, como tamb6m de um argumento. O emprego de crit6rios

de ordem sint6ctica regeu o nosso estudo do comportamento dos

adv6rbios em f ungSo circunstancial com estatuto sint6ctico de

argumento e o dos adv6rbios em fungdo circunstancial com estatuto

sintSctico de circunstante. Colateralmente, procuraremos definir esta

fungSo que 6 pr6pria do adv6rbio e classific6-la, de acordo com crit6rios

de ordem funcional.



SINTACTICAL STATUS OF "ADVERBS":
FUNCTION AND CLASS

Abstract

Ana Alexandra L6zaro Vieira da Silva
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The verbal language, privileged means of human being

communication, makes use of its capacity of symbolic representation
and it is a means and an end of our experiences of the daily life.

The study of the adverbs' function and its identity as a class,
should be framed within phrasal syntax, for it is a phenomenum only
observable inside a linguistic context. lt is not our aim to study the
isolated lexical unit, nor to investigate its morphological characteristics,
but, to verify its behaviour within a syntactical context. Thus, we aim to
obtain enough information to identify an adverb as a paradigme.

We first intended to analyse adverbs, by reflecting on some of the
proposals presented by several grammarians and linguists. Then,
adopting syntactic criteria we will determine the relation which an

adverb assumes with the verb. An adverb can assume an argument

sfafus, or a circunstancial sfafus, according with the relation it maintains
with the verb, the nucleous of the phrase. We will also, determine how

an adverb can be identified as a full member of a class, through the use

of syntactical criteria.
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Antes de tudo... existiu a vontade! A vontade de investigar, de

estudar, de saber... Nunca se est6 satisfeito. A nossa hist6ria enquanto

humanidade est6 repleta de insatisfagSo e 6 como mera pega deste

gigantesco puzzle que agora me apresento neste estudo. !nsatisfeita,

inevitavelmente, mas com a consci6ncia de ter dado mais um passo na

minha evolu96o enquanto ser humano, enquanto mulher e enquanto

profissional. E da eterna insatisfa96o que surge o crescimento, o

adicionar de conhecimentos, o alargar de horizontes. Quando nos

entregamos a causas, fazemo-lo como se a nossa pr6pria vida disso

dependesse e, na verdade, depende.

A enorme planice Alentejana abre-se para o mundo e o convivio

com pessoas <<maiores) ilumina os seus campos. Sinto'me uma pessoa

com sorte. Pude usufruir dos conselhos do Professor Morais Barbosa,

Mestre, que muito admiro. As suas palavras amigas, os seus conselhos

s6bios contribuiram para construir a profissional que hoje sou. Foram as

suas indicagSes que permitiram tragar as coordenadas deste estudo; as

suas linhas de orientagSo permitiram-me chegar ao porto, encontrar o

meu navio e nele zarpar. E no mar encontrei o carinho das ondas, das

correntes que garantiram que chegasse a porto seguro. Falo, como 6

evidente, da Professora Doutora Joana Santos. O seu rigor, a sua

disponibilidade, a sua palavra amiga tornaram a viagem mais segura. E

se hoje, realmente, o trabalho aportou, a ela o devo. A sua confianga

em mim foi fundamental, a sua disponibilidade um alento, os seus

coment6rios e reflexSes incentivos para prosseguirmos com a an6lise

encetada.

O adv6rbio, os adv6rbios, as fung6es e a classe, verdadeira

<Caixa de Pandora) que uma vez aberta 6 impossivel fechar. Por isso,

a discussSo p0btica deste trabalho n6o representa qualquer conclusSo,

qualquer terminus, mas apenas um interregno. Era preciso parar,

reflectir sobre o j6 estudado, para que um dia mais tarde possa voltar a

ser aberta a <<caixa>r. A tranca j6 n5o existe na <Caixa de Pandora>,

apenas se fechou temporariamente, mas dela ainda saem, todos os

dias, a todas as horas, raios de luz: perguntas, d0vidas, interrogag6es.
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Na lingu istica portuguesa n6o encontr6mos estudos em

abundAncia sobre o problema que nos ocupou a mente. As orientag6es
te6ricas e metodol6gicas eram tamb6m substancialmente diferentes das

por n6s assumidas desde o primeiro momento. No entanto, a reflexSo

sobre a literatura existente permitiu confirmar, mais uma vez, como o

adv6rbio enquanto classe e a fungSo por este assumida na frase,
constituiu (e constitui) um problema de an6lise !ingulstica. Acreditamos
ter alcangado alguma inova96o e singularidade ao longo deste estudo.

Apoiando-nos em trabalhos precedentes realiz6mos uma anSlise do

adv6rbio enquanto unidade capaz de constituir um paradigma, isto 6,

uma classe (recorrendo, para isto, ao crit6rio das compatibilidades

sinticticas), mas tamb6m verific5mos em que medida o adv6rbio 6

capaz de preencher autonomamente um espago vazio dentro da

estrutura sint6ctica de uma frase. Para tal recorremos a um corpus po(

n6s recolhido que tratSmos, e permitiu a ilustragSo de algumas das

nossas afirmag6es (As vezes, nio s6 afirmag6es, mas tamb6m drividas).

Uma (ltima palavra de aprego i casa que me viu crescer. Entrei
para a Universidade de Evora com 17 anos, e por aqui tenho

permanecido, com muito orgulho de a ela pertencer. E com grande

sentido de responsabilidade que me enfileiro junto de todos os

docentes, funcion6rios e alunos que constituem esta grande casa. Aos

colegas do Departamento, aos funcion6rios da Casa Cordovil, aos meus

alunos, um agradecimento por me terem ajudado a crescer. Uma palavra

de aprego i Maria Helena pela revisio final e pelas palavras s6bias que

me soube dirigir no momento certo.
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Estatuto Sint5ctico dos "Adv6rbios": FungSo e Classe
lntrodu gio

((...) je dirai que j'ai avant tout

retenu de !'enseignement d'And16

Martinet le sentiment d'une coh6rence

theoriq ue remarquable. >

BARBOSA, Jorge Morais (2001) -
"Etre Martinetien". La Linguistique,

Revue de la Soci6t6 lnternationale
de Linguistique Fonctionnelle.

Volume 37,1. Paris: PUF, p.1 15-

123.



Estatuto Sint6ctico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
lntrodugio

1. ApnesENTAgAo Do TEMA, Oe.Jecrtvos E MEroDos

A linguagem verbal, meio privilegiado de comunicagSo do ser

humano, faz uso da sua capacidade de representagSo simb6lica e 6 um

meio e um fim das nossas experiEncias do dia a dia. Para al6m de ser

um meio de comunicagSo, 6 um fen6meno social, hist6rico e cultural,

instrumento da transmissSo de ideias e viv6ncias, assim como o suporte

do pensamento. Esta linguagem que agora se pretende estudar exige de

n6s, investigadores da lingua, um exercicio de precisSo e de

objectividade. A objectividade, no caso da l[ngua, dever6 estar presente

n5o s6 nos p16prios dados !ingu isticos para anilise, mas tamb6m

necessariamente, na medida do possivel, nos m6todos usados para o

efeito. Ser6 a objectividade que nos i16 permitir o desenvolvimento de

um trabalho de an5!ise cientifica que possibilite o alcangar das metas

previamente estabelecidas.

Da mesma forma, qualquer trabalho cientifico, sobre qualquer

assunto, desde as ci6ncias exactas, is ci€ncias sociais e humanas,

dever6 ambicionar alcangar n5o certezas absolutas e inabal6veis, mas

um novo conjunto de quest6es. No nosso caso pretendemos levantar

pontos importantes no que respeita ao funcionamento sint6ctico da

nossa lingua. As respostas que obtivermos ser6o sempre relativas e

condicionadas. Condicionadas, porque elaboradas por um ser humano

(regido pela "terrivel' falibilidade), porque elaboradas sobre um

determinado conjunto de estudos e porque elaboradas a partir de um

corpus de an6lise. Relativas, sempre, a uma determinada 6poca de

pensamento social, cultural e !inguistico. As respostas tGm que ser

contextualizadas na 6poca em que forem elaboradas. Com efeito, o que

hoje constitui uma verdade, uma hip6tese de trabalho vi6vel amanhd

poder-se-5 transformar numa outra verdade, levando a que novas

hip6teses surjam. Dai i16 resultar, a m6dio e longo ptazo, a evolug6o da

L ingua.



Estatuto Sint6ctico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
lntrodu g5o

Consideramos que sio devidos alguns esclarecimentos sobre as

diferentes etapas por que esta dissertagao passou at6 se apresentar
como produto final.

A escolha do tema n5o foi paclf ica, nem imediata. Seria
necess6rio um tema que permitisse o estudo de elementos da llngua
que pudessem ostentar alguma inovagio. Tantas interrogag6es surgiram
na nossa mente que foi inevit6vel o levantar de uma s6rie de quest6es

relacionadas com um aspecto particular da nossa lingua: a fungSo do

adv6rbio e a sua identidade enquanto classe. Num primeiro momento,

desde logo nos surgiu o problema de que quest6es categoriais - de

suprema importAncia, no caso de uma classe que carece de parimetros
de identificagEo consensuais - n6o se podem misturar com quest6es

sint6cticas - ainda que estas estejam ligadas is anteriores. Colocando-

se a hip6tese de o adv6rbio desempenhar sempre a f un95o de

complemento circunstancal, o que origina uma s6rie de quest6es

relacionadas com o emprego sint6ctico desta classe de palavra.

Hip6teses como esta, e outras, sio f6ceis de proferir; sio, at6, fdceis
de imaginar... O problema coloca-se quando da imaginag6o se passa i
ci6ncia.

Num segundo momento procedeu-se ao levantamento te6rico-
cientlfico das investigag6es de que t€m sido alvo a fungSo do adv6rbio
e o seu enquadramento na classe de palavras respectiva. Parece-nos

ser de destacar um estudo de H. Montenegro, o qual, apesar de

apresentar um enquadramento te6rico divergente do nosso, contribuiu
para o estudo que agora encetamos. Datado de 1999, Os adverbiais na

estrutura verbal (Estudo sintdctico-sem€ntico-pragmdtico), fornece
um quadro te6rico inserido na teoria l6xico-gram6tica para depois o

alargar para o quadro te6rico da gram6tica de va16ncias'. Com a an6tise
do f uncionamento dos constituintes adverbiais na estrutura verbal,

adv6rbios, sintagmas adverbiais, sintagmas adjectivais, sintagmas
preposicionais, sintagmas nominais e f rases f initas e n6o-f initas,
pretende a autora:

t Quando se fala no quadro da
Harris 1976 e 1978, bem como
refe16ncias para a dissertagSo
Vilela 1992 e 1995.

teoria l6xico-gram5tica, referimo-nos iquele preconizado por
Gross 1975 e 1986. J6 na gram6tica de val€ncias, constituem
em causa, Tesnidre 1959/19E2, Busse e Vilela 1986 e, ainda,



Estatuto Sintictico dos "Adv6rbios": Fungio e Glasse
lntrod u gi o

((...) reflectir sobre algumas propostas apresentadas por
diversos linguistas para a identificagSo e determinagSo das
estruturas adverbiais que podem desempenhar em relag6o ao
verbo fung6es de actante ou de circunstante>2

No dominio dos autores de nacionalidade lusa destacariamos

ainda o contributo de J. Costa e A. Costa3, cujas publicag6es sobre

problem6ticas relacionadas com o adv6rbio, seu estatuto, categoria e

fungSo possibilitaram uma reflexSo te6rica pr6via sobre o assunto que

nos ocupa. Novamente, a perspectiva adoptada por estes autores n5o

era coincidente com a nossa por se inserir numa corrente te6rica e
metodol69ica diferente, mas tal n5o impossibilitou uma an6lise dos

dados presentes nos seus estudos.

Em relagEo is fontes estrangeiras, v6rios foram os autores que

contribuiram para a elaboragSo deste estudo. Destacamos primeiro, sem

qualquer hierarquia subjacente, o contributo de um autor franc6s, C.

Guimier, para a problem5tica que envolve o complemento

circunstancial. Este linguista re0ne num volume com um tltulo bastante

sugestivo - 1001 Circonstanfs - contributos de diversos autores que

visam trazer alguma luz para o tratamento deste facto sint6ctico. S6 o
titulo desta obra nos permite ver como esta fungSo tem sido encarada:

se percorrermos as obras de diversos gram6ticos e linguistas atrav6s

dos tempos, encontramos quase tantas perspectivas quantas as

pessoas que sobre o assunto trabalharam. A ambiguidade percorre toda

a "classe dos circunstantes", como C. Guimier designa este fen6meno.

E as raz6es de tal ambiguidade s5o de ordem diversa:

<Elle est ambig[ie par sa d6finition m€me, la frontidre
qui la s6pare des compl6ments verbaux essentiels 6tant
loin d'6tre fix6e. Elle est ambigu6 par son fonctionnement
syntaxique, la port6e ou l'incidence des circonstants ne
pouvant bien souvent 6tre clairement 6tablies. Elle est
ambigud par son 16te s6mantique (...).ro

2 H. Montenegro 1999: 10.
'Cf. COSTA, Ana e Joao COSIA (2001). O que 6 um advdrbio? Edi96es Colibri, Lisboa
mais receniemente, a colaboragSo prestada pelo segundo autor na elaboragao da
Terminologia Linguistica para os Ensinos 86sico e Secund6rio (cf. cap. l, pp.73-77)
a C. Guimier 1993: 7-

e,



Estatuto Sintictico dos "Adv6rbios"t FunESo e Classe
lntrodu gio

A ambiguidade parece ser, assim, um factor a ter em conta no

estudo desta fun95o sint6ctica; factor que pode condicionar
decisivamente os resultados que se possam obter. De forma a minimizar
o problema, o organizador deste volume optou por estabelecer um

corpus escrito, finito, de circunstantes sendo que seria a partir da

an6lise desse corpus que se desenvolveria todo um conjunto de estudos

sobre os "circunstantes", conseguindo ((...) une s6rie de regards
crois6s qui est port6e sur les circonstants (...)r, (C.Guimier 1993:10)
(cf . infra, pp. 37-40)

Entendemos que o estudo do adv6rbio deve ser enquadrado no

Ambito da sintaxe f r6sica porque se trata de um facto apenas

observ6vel num contexto lingulstico. N6o constitui nosso objectivo

estudar a unidade !exica! isolada, nem proceder prioritariamente ao

levantamento das suas caracteristicas morfol6gicas, mas verificar qual

o comportamento que adopta no contexto em que se insere, esperando

que dai resultem informag6es para a sua identificagSo enquanto classe.

Ora, o contexto do adv6rbio tal como o entendemos inserido na

sintaxe frisica - tem sido um campo pouco contemplado pelos

investigadores/linguistas. A importAncia a que o adv6rbio foi votado 6

vari6vel, havendo uma certa tend6ncia para minimizar de forma

significativa a complexidade estrutural e significativa que envolve esta

classe e a f ungSo sint6ctica que ela desempenha na frase. Este

fen6meno ocorre com alguma preponderincia no seio da Sintaxe

Funcional. No Ambito dos estudos gramaticais descritivos de orientagfio
gerativista bem mais se tem feitos. Tal facto est6, no entanto,
condicionado pela exist€ncia de uma classe "adv6rbio" - que 6

contestada pelos gram6ticos funcionalistas.

(Si les grandes classes nous posent les probldmes
(...), d'autres ensembles, moins centraux, pourraient
conduire d mettre en doute la validit6 de l'effort pour faire
entrer tous les mondmes d'une langue dans un nombre

s Basta16 para isso analisar brevemente a bibliografia. Apesar de se tratar de uma
dissertagio apoiada no quadro te6rico da Sintaxe Funcional, existem mais titulos
enquadrados na Gram6tica Gerativa do que na Sintaxe Funcional. Destaquemos, a titulo de
exemplos, apenas alguns autores de orientagSo gerativista, tais como R. Jackendoff, R.
Bartsch, G. Cinque, entre outros.
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parfaitement d6termin6 de classes. On pQnse notamment
i ce qu'on d6signe comme les adverbes.>o

A. Martinet questiona a exist6ncia do adv6rbio enquanto classe de

palavra legitima, visto que a pesquisa das suas compatibilidades

sint6cticas poderia conduzir,

((...) i avoir autant de classes que d'adverbes. (...)
dans ce cas, [pelo exame das compatibilidades] tendent A

6tre celles de mondmes individuels, donc des
compatibilit6s et incompatibilit6s lexicales et non plus
grammaticales, ce qui rend vaine toute tentative pour
6tablir des classes telles que nous les entendons ici.>7

Colocando a hip6tese de que os adv6rbios estabelece16o tantas

compatibilidades quantas as unidades que existem, fica impossibilitada

a definigSo de uma classe. Cada monema estabelece as suas

compatibilidades individualmente, n6o sendo possive!, de acordo com A.

Martinet, estabelecer um conjunto de monemas que possuam as

mesmas compatibilidades. A posigSo assumida pelo mestre do

Funcionalismo condicionou fortemente o estudo que os seus seguidores

levaram a efeito no que i classe do adv6rbio diz respeito. Ainda hoje a

classe do adv6rbio se reveste de algumas incertezas e dIvidas.
Acreditamos, no entanto, que a determinag6o exercida pelo adv6rbio iri
possibilitar o apurar de caracterlsticas sint6cticas que nos conduzam ao

estabelecimento da classe "adv6rbio" (cf. cap. lV, 2.).

A investigagSo em sintaxe funcional comega agora a desvendar

novas dimens6es. Novos niveis relacionais e novos dominios

encontram-se, neste momento, sob a lupa dos estudiosos de lingua. Os

niveis de coesSo intrafr6sico, concretizados no nivel semAntico e no

nivel informativo, preocupam os investigadores. Depois de uma sintaxe

da palavra, de uma sintaxe da frase, surge a sintaxe do enunciado,

sendo este entendido como unidade mlnima de comunicag6o. N6o

questionando a pertin6ncia destes niveis de abordagem, n5o se16 este,

no contexto do presente trabalho, o nosso. O trabalho situa-se

claramente dentro da sintaxe fr6sica, focando um tipo de relagSo que

Martinet 1985b: 141.
Martinet 1985b: 141.

uA.

'A.
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destacamos para o opor a todos os outros tipos de relageo que se

podem estabelecer dentro da frase. Defendemos uma sintaxe forma!, na

qual a an5lise da fun95o, estabelecida a partir do verbo, desempenha

(como num filme de Hollywood) o "papel principal". Destaquemos tr6s

recentes publicag6es que se debrugam, sobre quest6es relacionadas

com a linguistica funcional. Falamos de No rumo de uma Linguistica
lnacabada Ensaio de Linguistica Funcional (2008 [2005]), e de

Typologie de la Syntaxe Connective (2007), da autoria de C. Clairis ef

alii; mas tamb6m nos referimos a publicagSo de D. Costaouec e F.

Gu6rin que, em 2007, trouxeram i luz do dia Syntaxe Fonctionnelle.
Nestes estudos existe a clara preocupagSo em manter vivos os

ensinamentos de A. Martinet, sem nunca perder de vista uma evolugao

do modo como se encara o objecto de estudo que 6 a lingua. Partindo
do quadro te6rico apresentado por A. Martinet na sua Grammaire

Fonctionnelle, as obras apresentam-se como estudos de lingua em

contexto, sem, no entanto,

((...) panacher les th6ories ni m6!anger les m6thodes, sans
refuser les difficult6s qui surgissent en cours d'6tude, sans
tenter de soumettre la realit6 i ta th6orie.>8

O presente trabalho segue no trilho destes estudos, apoiando-se
em crit6rios funcionalistas de descrigSo linguistica.

A an6lise do(s) conceito(s) de "adv6rbio(s)" enquanto classe de

palavra, permitiu-nos tomar consci€ncia da complexidade que envolve a
def inigSo das classes de palavras em geral e, desta classe, em

particular. E necess5rio proceder ao levantamento das suas

caracteristicas, apoiando o estudo em crit6rios previamente

estabelecidos. Gramaticalmente n5o existe uma explicagSo satisfat6ria

do que 6 o adv6rbio, ou do que s6o os adv6rbios, pois <O adv6rbio 6,

fundamentalmente, um modificador do verbo.D (C. Cunha, L. Cintra

1987:537) Nesta definigSo n5o dispomos de uma explicagSo sobre qual

a sua fun96o sint6ctica na frase, mas apenas sobre a repercuss6o

semintica que tem sobre os outros elementos. Trata-se, portanto, de

uma informagSo sem6ntica sobre esta classe. Por outro lado, deve-se

8 D. Costaouec. F. Gu6rin 2OO7: 15.
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averiguar o que 6 o adv6rbio quando ele n5o 6 <fundamentalmente>. O

conceito de "modificador" utilizado por C. Cunha e L. Cintra, em 1987,

foi um termo que se consagrou no estudo linguistico gramatical,

nomeadamente em M. Mateus et alii 2003, substituindo
progressivamente o conceito de "circunstante". Voltaremos a debrugar-

nos sobre este assunto um pouco mais i frente (cf. cap. ll, pp. 143-

148).

Com a an6lise do funcionamento dos adv6rbios pretendemos, em

primeiro lugar, reflectir sobre algumas das propostas apresentadas por

diversos gram6ticos e linguistas para identificagSo das estruturas que

incluem o adv6rbio na sua formagEo e que, como pudemos verificar,
podem assumir em relagSo ao verbo n6o s6 fung6es / estatutos

sintActicos pr6prios de um circunstante, como tamb6m de um

argumento. Numa segunda fase, intentamos estabelecer alguns

paradigmas sobre a relag6o verbo/adv6rbio com base na an6lise do

corpus que recolhemos. Nem sempre teremos chegado a conclus6es

definitivas quanto ao estabelecimento desses paradigmas, pois foi com

algumas hesitag6es que os conseguimos delimitar. Tal foi exequivel

atrav6s do emprego de crit6rios de ordem sintictica, tendo em conta o
comportamento dos adv6rbios em fun96o circunstancial (FC) com

estatuto sint5ctico de argumento e o dos adv6rbios em FC com estatuto

sint6ctico de circunstante. Colateralmente, procuraremos definir esta

fungSo que 6 pr6pria do adv6rbio e classific6-la, de acordo com crit6rios

de ordem funcional.
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2. EnoueDRAMENTo TE6Rrco

Toda a ci6ncia deve possuir um conjunto de principios que

servirSo de guias para qualquer an6lise cientifica rigorosa. Seleccionar

um quadro te6rico, hoje, em linguistica, nio se apresenta tarefa f6cil,

quer pela exist6ncia de um grande ntimero de teorias, quer pela

necessidade de se promover a adequagSo entre objecto, m6todo e a

pr6pria teoria. Com efeito, a escolha do pensamento !inguistico a partir

do qual se analisa o objecto de estudo iri, inevitavelmente, influenciar
qualquer an6lise que se pretenda concretizar. Sendo esse objecto

complexo, comporta caracteristicas diferentes a v6rios niveis, revelando

cada um destes niveis uma hierarquia de valores. A pr6tica linguistica
que 6 nossa intengSo realizar ser5 baseada na generalidade, na

simplicidade, na coe16ncia, ho objectividade e na exaustividade,
principios que guiarSo sempre os procedimentos descritivos e

explicativos. A generalidade permitir-nos-6 precisar as caracteristicas
particulares de uma lingua, ao mesmo tempo que dai ser6 retirado

aquilo que de comum existe entre v6rias linguas. A simplicidade

obrigar-nos-6 a trabalhar com um n0mero limitado de conceitos

operat6rios. A coerCncia interna ser-nos-6 possibilitada pelo uso de um

mesmo principio: a pertinGncia comunicativa. A exaustividade permitir-

nos-6 a an6lise de um n0mero significativo de dados. Finalmente, a

capacidade descritiva e explicativa resultarA da conjugaglo de todos os

principios anteriormente expostos.

Actualmente, nos estudos linguisticos, poderemos identificar duas

perspectivas diferentes para se estudar o fen6meno da linguagem: uma

perspectiva formal e uma perspectiva funcional. Estas perspectivas

diferem em relagSo a dois pontos fundamentais. Numa primeira

instAncia, o vocabul6rio descritivo 6 aceite como primitivo. Por outro

lado, defende-se que a forma da llngua esti determinada pelo uso que

os falantes dela fazems. N5o pretendemos agora opor estas duas

e Segundo Mary A. KATO (1998), no seu artigo disponibiliza do ontine, o l6xico estar6
enquadrado nas categorias formais, enquanto a sua descrig6o pertencerd ao Ambito da
sem6ntica e da pragm5tica. O segundo aspecto prende-se com um postulado assumido pelos

10
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perspectivas, sobejamente diferenciadas e amplamente discutidas por

investigadores das teorias !inguisticas. O conceito de "funcionalismo" 6
frequentemente entendido como uma abordagem fnica, uniforme em

linguistica. Tal pressuposto n6o poderia estar mais errado, uma vez que

duas grandes vertentes, a vertente Europeia e a vertente Norte-

Americana, e, dentro destas, v6rias correntes, se podem identificar.

Os primeiros linguistas que chamaram a atengSo para a

necessidade de uma abordagem funcional foram os fonologistas da

Escola de Praga. Devido a sua aplicagSo inicial a Fonologia e a

Morfologia, o Estruturalismo Europeu demorou algum tempo em produzir

trabalhos que versassem a sintaxe. Poderemos identificar como o

primeiro grande trabalho em sintaxe de relag6es, de cuja influ6ncia

beneficia o presente trabatho, a obra Etdments de syntaxe structurale
de Lucien Tesnidre, publicado postumamente em 1959. Os anos 60

viram surgir desenvolvimentos no Estruturalismo Europeu. Temos assim

linguisticas que derivam directamente da Escola de Praga, como a(s) de

Franti5ek Dane510 e Jacqueline Fontainell. A Linguistica funcional de

And16 Martinetl2 6 uma refer€ncia incorton6vel; a Linguistica Sist6mico-

Funcional tem como seu primeiro representante M. A. K. Halliday". A
Gram6tica Funcional est6 representada por S. C. Dik14. A linguistica
funcional espanhola fornece-nos pensadores t6o importantes como

Emilio Alarcos, Salvador Guti6rrez e Guillermo Rojo15, s6 para citar

funcionalistas, mas negado pelos formalistas e pelo Programa Minimalista: a forma da llngua
6 determinada pelo uso que dela se faz. Cf. Mary A. KATO (1998) - "Formas de
Funcionalismo na sintaxe", Delta (online), Vol. 14. Cf. igualmente R. Jackendoff 2001:.34-37.
'o Vela-se, por exemplo, o trabalho de Franti5ek DaneS de 1987 - "On Prague School.
Funclionalism in Linguistics", in Ren6 Dirven & Vil6m Fried (eds.), Functionalism in
L.inguistics, Amsterdam, Jonh Benjamins, p. 3-38.
" Veja-se, tamb6m o trabalho de Jacqueline Fontaine (1974) - Le Cercle Llngulstlque de
Prague. Tours, Maison Mame.
" Nao daremos neste momento qualquer titulo representantivo, mas remetemos para a
bibliografia desta dissertag6o, onde se encontram todas as obras de And16 Martinet
c^onsideradas pertinentes para o estudo em causa.
'" Citaremos apenas dois titulos de entre a vasta obra de M.A.K. Halliday sobre a Lingutstica
Sist6mico-Funcional, por considerarmos que se tratam, talvez, dos mais emblemeticos da sua
teoria. M.A.K. Halliday (1973) - Explorations in the functions of language. London, Edward
Arnold. M.A.K. Halliday (1994) - An lntroduction to Functional Grammar. London, Edward
Arnold.ia Da vasta obra representativa do pensamento de S.C. Dik destacamos dois trabalhos, o
primeiro mostra as suas primeiras abordagens e o segundo a sua teoria plenamente
desenvolvida. S. C. Dik, "Some principles of functional grammar", Ren6 Dirven & Vil6m Fried
(eds.) - Functionalism in Linguisfics, Amsterdam, John Benjamins, p. 8'l -'l 00; S. C. Dik
(1 983) - Advances in Functional Grammar, Dordrecht, Foris.
" Destacamos de entre a vasta bibliografia dos tr€s autores espanh6is os seguintes tltulos,
por os considerarmos de grande importancia para o desenvolvimento do pensamento
lingulstico: Emilio Alarcos Llorach (1979) - Esfudios de gramdtica funcional del espafiol,
Madrid, Gredos; Salvador Guti6rrez Ordofiez (1997) - Principios de sinfaxis funcional .

Madrid, Arco/Libros; Guillermo Rojo & Tom6s Jim6nez Juli6 (1989) - Fundamentos del
andlisis sintetico f uncional . Universidade de Santiago de Compostela.

11
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alguns dos grandes nomes de investigadores em !inguistica, cujos

contributos foram, de um ou outro modo, 0teis para o nosso trabalho.

Na vertente Norte-Americana encontramos ainda a Role and Reference

Grammar de Robert Van Valin Jr.16, a Linguistica Tipol6gico-funciona!

cujo representante 6 Talmy Giv6n17, a Linguistica Funciona! Cognitiva

de George Lakoffls e Ronatd Langackerle, s6o alguns dos exemplos de

estudos empreendidos e de linguistas cujas investigag6es tamb6m

desmentem o principio da uniformidade do funcionalismo.

Pode-se dizer que actualmente todos os funcionalistas admitem a

exist€ncia de fun96es em v6rios nlveis, embora n5o exista perfeita

concord6ncia entre eles, quanto a esses nlveis. Existe sim um consenso

em relagSo is fung6es directamente ligadas ao fen6meno da ordem

gramatical, a saber:

1. Fung6es gramaticais, identificadas por crit6rios sint6cticos (por

exemplo: sujeito e complemento)

2. Fung6es sem6nticas, representativas das entidades envolvidas

no estado de coisas expresso pela frase (por exemplo: agente

e paciente)

3. Fung6es textuais, que correspondem a processos especificos

de distribuigSo da informagSo (por exemplo: t6pico ou foco2o)

As abordagens que destas fung6es derivam terSo de ser

substancialmente diferentes e os resultados elas decorrentes serdo,

como 6 evidente, diversos.

Tradicionalmente, a sintaxe constitui-se como uma disciplina da

gram6tica e as duas 6reas disciplinares chegam mesmo a confundir-se.

As defini96es que existem do conceito de sintaxe s5o em n0mero muito

elevado; diferem de acordo com as 6pocas e as correntes de

pensamento adoptadas pelos seus autores. Os contributos dos diversos

estudiosos, apesar de tantas vezes dispares, s6o de grande relevo e

16 Robert Van Valin & Randy J. LaPolla (1997) - Syntax. Structure, Meaning and Function,
Cambridoe Universitv Press.
'7 T. Givdn (1995) - Functionalism and grammar, Amsterdam, Jonh Benjamins, 1995.tt George Lakoff (1987) - Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal about
the mind, University of Chicago Press.1e Ronald W. Langacker (19E7-1991) - Foundations of Cognitive Grammar, Vol. l:
Theorethical Prerrequisites (1987); Vol. ll: Descriptive Application (1991), Stanford University
Press.
m Nao podemos deixar de mencionar gue as fung6es de t6pico e de foco, acima identificadas
como fung6es pertencentes ao dominio do texto, tamb6m podem actuar ao nivel da frase. Cf.
S. Guti6rrez 1997b: 93-122.

12
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sem eles a sintaxe n6o seria a disciplina cientifica e rigorosa que 6
hoje, facto reconhecido por S. Guti6rrez quando ref lecte sobre os

estudos anteriores de sintaxe relacionados com a gram6tica tradicional.

<Ofrece valiosissimas aportaciones y observaciones
para el conocimiento de c6mo se comportan las unidades
significativas en su combinatoria. Sus bases
metodol69icas eran, sin embargo, algo endebles. No se
determinaban con precisi6n los presupuestos, los niveles,
las relaciones y funciones, las perspectivas. Faltaba, a
veces, coherencia; se mezclavam estratos y no hab[a
homogeneidad de criterios. >21

Essa falta de precisSo inicial levou, no entanto, d construgSo das

bases que permitiram o crescimento da sintaxe enquanto ci€ncia.

A vertente sint6ctica interessam as relag6es intra-sintagm6ticas,

isto 6, o tipo de relag6es funcionais que os sintagmas estabelecem

entre si. Se se aceitar este postulado, ter5 que se reconhecer como

unidade b6sica da sintaxe o sintagma (cf . def ini95o de sintagma

proposta infra, p. 23). Esta unidade sintagm6tica n6o pode ser vista

como uma mera associagio de palavras, mas antes como uma estrutura

na qual se definem relag6es de dependEncia. A sintaxe fr6sica ter6 que

se preocupar pois, fundamentalmente com a independ6ncia,

depend€ncia ou interdependBncia dos elementos estudados,

considerando sempre a existEncia de um n0cleo ao qual se juntam

elementos que dele dependem.

Enquanto que a gram5tica tradicional se preocupou mais com a
palavra, a sua morfologia e as suas classificag6es, a sintaxe optou por

desenvolver os aspectos directamente ligados ds relag6es - falamos,

evidentemente, de uma sintaxe dependencial, mais precisamente

funcional, que 6, em essEncia, uma sinfaxe da frase. Tendo em conta

estes pressupostos, o presente trabalho recuperar6 alguns contributos

da sintaxe [tradicional] que se reportam i fungEo circunstancial e d

categoria especifica do adv6rbio, revendo-os A luz dos princlpios dessa

mesma sintaxe (cf. caps. I e ll).

" S. Guti6rrez 1997b: 25.
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De acordo com uma defini96o de base, indiscutivel no quadro do

funcionalismo, A. Martinet considera que a sintaxe trata das

combinag6es das unidades significativas na frase. Acreditamos que,

complementarmente, se pode estabelecer uma ponte com o modelo de

Robert Van Valin, segundo o qual a 0nica parte verdadeiramente
universal da frase 6 o seu nIcleo.

Como referiu M. Halliday, a gram6tica funcional concentra a sua

atengSo nos utentes da llngua e nos usos que eles dela fazem. Desta

forma, ao contextualizar os factos gramaticais na situagSo de fala que

os originou, a gram5tica funcional de M. Halliday toma como ponto de

partida as significag6es das express6es lingulsticas, verificando como

estas se codificam gramaticalmente. A llngua existe n5o porque disp6e

de uma estrutura, mas sim porque a sua estrutura existe em virtude da

necessidade de cumprir certas fung6es. A correlagio n5o biunivoca

entre f ung6es e estruturas explica a natural heterogeneidade das

linguas. As fung6es sint6cticas estruturam o modo como a linguagem

restitui a experi€ncia exprimida e comunicada e organizam o significado
que as frases devem transmitir. O modelo de M. Halliday d6 importincia
a dimensSo cognitivo-sociocultural, visto que o seu objecto 6 o

discurso/texto. A gram6tica funcional de Halliday est6 desenhada para

dar conta de como se usa a linguagem em contexto, pelo que cada

elemento s6 poder6 ser explicado pela fungSo que ocupa no conjunto do

sistema linguistico.

<Function wil! be interpreted not just as the use of
language but as a fundamental property of language
itself, something that is basic to the evolution of the
semantic system. This amounts to saying that the
organization of every natural !anguage is to be explained
in terms of a functional theory.>22

Pode, pois, dizer-se que 6 em torno do conceito de "fung5o" que

se movem as diferentes escolas funcionalistas, embora este conceito
seja depois adaptado por cada investigador de forma diversa.

'M. Halliday & Hasan 1985: 17
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A linguistica funcional, [o perspectiva de A. Martinet, vem

defender que a sintaxe se baseia no facto de o homem utilizar a !ingua

para comunicar. A sintaxe ser6,

((...) I'examen de tout ce qui permet de restituer le
sens global du message a partir de la sucession des
mondmes.>23

((...) I'examen de la fagon dont peuvent €tre exprim6s
des rapports existant dans l'exp6rience qui fait l'objet de
la communication et que !'analyse en unit6s linguistiques
et les constraintes impos6es par la linearit6 du discours
pourraient tendre i oblit6rer. On trouve donc bien (...)
une conception fonctionnelle de la recherche
linguistique. >2a

De acordo com esta perspectiva, a sintaxe ocupar-se-5 de todas

as rela96es entre as unidades significativas. A compreensSo de como a

lingua funciona sincronicamente ser6 condicionada por dois factores: a

morfologia e a sintaxe. Efectivamente, A. Martinet integra a morfologia

no capitulo da sintaxe, defendendo a supremacia da segunda sobre a

primeira.

<A morfologia consiste, pois, nos reslduos, ou melhor,
no exame dos residuos deixados na lingua pela
satisfa96o imperfeita das necessidades contradit6rias
(.. .).r'u

O estatuto de residuo n6o 6, por si s6, muito abonat6rio para a

morfologia, pois relega-a para um segundo plano, numa dimens6o

inferior i da sintaxe. A sintaxe constitui, pois, aquilo que 6 fundamental

para as unidades significativas.

a A. Martinet
24 A. Martinet5 A. Martinet6 A. Martinet

<<A sintaxe 6 como se passa da linearidade do texto
para a globalidade do sentido. (...) Nada 6 mais diferente
que a morfologia e a sintaxe de um lado est6o os
residuos, do outro a vida.>26

1979;153.
1985b:17.
1995:56.
1995:56.
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Tudo no pensamento de A. Martinet nos impulsiona para o
afastamento do conceito de morfossintaxe. Se de um lado temos a vida,

do outro temos aquilo que fica depois da vida. E evidente que com isto

n6o queremos dizer que se deva banir a morfologia da an6lise
lingulstica. Estas ideias s5o defendidas no recente livro de C. Clairis,

No rumo de uma Linguistica lnacabada.

<A especificidade da sintaxe, por um lado em relagSo
a semAntica e a pragm6tica, por outro em relagSo a
morfolog ia, man ifesta-se atrav6s de processos
linguisticos que servem para indicar relag6es das
unidades entre si.>27

A sintaxe funciona! e considerada por estes autores como

aut6noma em relagSo is disciplinas linguisticas supra mencionadas, e

ser6 a €nfase colocada nos plggggggg, o que permiti16 confirmar a sua

autonomia: ((...) a identificagSo dos processos linguisticos que indicam

as refag6es das unidades entre si.> (C. Clairis 2008: 72) serA, pois, o
objectivo principal da sintaxe funcional. A sintaxe nio 6 concebida como

uma mera combinat6ria de unidades significativas, <(....) mas como um

programa que permite estabelecer relag6es entre unidades

significativas, por forma a que a mensagem corresponda d experi6ncia
que desejamos comunicar.) (C. Clairis 2OO8:72)

e, assim, l69ico, interrogarmo-nos, ent5o, sobre o papel da

morfologia, em relagio ao da sintaxe.

<Rien ne nous emp€che, dans ces conditions, de
d6finir la morphologie comme l'6tude des modifications
qui subissent les signifiants de certains mon6mes dans
diff6rents contextes; les amalgames rep16sentent
simplement un type particulier de modification formelle.
Le classement des mondmes sur la base des contextes
oir ils appairaissent, ou, ce qui n'en est pas que le premir
temps, l'examen de leurs latitudes combinatoires, peut
6tre d6sign6 comme la syntaxe.>28

Assim, de acordo com J. M. Barbosa, a morfologia tem

desempenhado, na 6rea da linguistica, um papel desproporcionado, em

'7 c. crairis 2oo8: 76.aA. Martinet 2001:384.
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relagSo d sua importdncia rea!. E isto acontece porque, na perspectiva

do autor, se acredita que as linguas reflectem o mundo tal e qual como

ele 6. Esta importincia exagerada da morfologia na sua constituig6o

adv6m das tentativas de caracterizagSo tipol69ica das linguas

elaboradas, sempre, a partir dos tragos morfo!6gicos. Desta forma, 6

preciso colocar a morfologia no seu devido lugar: importante, mas

sempre em conjugagio com um factor mais pertinente a sintaxe.

Efectivamente, tomamos como nossas as palavras de C. Tatilon:

((...) it should be made perfectly clear that in syntax
we operate only with classes, the only individual
monemes that have a right to figure there being
connectives, each of which is being in position to
represent one of the base syntactic units: the
grammatical f unctions. rr2n

Face ao objecto de estudo em causa, o adv6rbio e o

funcionamento sint6ctico da sua fung6o privilegiada, a que chamaremos

fungSo circunstancial (FC), torna-se um imperativo optar por uma

orientagSo te6rica e metodol6gica, o que se traduz na selecgSo de uma

determinada corrente linguistica: a Linguistica Funcional. Nesta escola

a pertin€ncia anal[tica foi delineada por um dos seus primeiros, e

principais, mentores, A. Martinet, ao afirmar: <<Em linguistica funcional,

consideramos que a pertin€ncia 6 a pertinGncia comunicativa.D (A.

Martinet 1995: 59) A trave mestra, neste estudo, ser6 precisamente

essa: a lingua enquanto instrumento de comunicagSo, a lingua no seu

uso di6rio. No entanto, outras pertinEncias poderiam ter sido adoptadas.

Efectivamente, legitima seria a pergunta: "PorquE a escolha desta

pertin6ncia, deste ponto de vista, e n6o de outro qualquer? S6 esta

pertin€ncia se16 a correcta?" A opgSo de A. Martinet pela pertin6ncia

comunicativa poder6 ter sido puramente arbitr6ria, mas esta foi uma

arbitrariedade baseada na experi6ncia.

<Decidimos arbitrariamente que o que nos interessaria
seria a pertinOncia comunicativa apenas porque, por
experiEncia, sabemos ser ela que determina o
funcionamento da lingua e a sua evotugio.>30

o C. Tatilon 2001: 399.sA. Martinet 1995:59.
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O principal objectivo da existencia da Iinguagem 6 a comunicagao

entre os seres humanos. Utilizamos a lingua para comunicar, utilizamos

a lingua para entrar em contacto com os nossos semelhantes,
utilizamos a lingua como meio de sobreviv€ncia da esp6cie e, assim

sendo, o seu estudo n5o deverd ignorar tais factores. Segundo J. M.

Barbosa a pertin€ncia tem na teoria de A. Martinet, uma importAncia

f ulcral.

<Parmi les principes fondamentaux de sa doctrine, on
situera a un autre niveau le principe de la pertinence,
celle-ci 6tant entendue par rapport i la communication.
N'est pertinent que ce qui fait l'objet d'un choix,
autrement dit ce qui produit un effet de sens d6coulant
d'un tel choix, celui-ci 6tant v6rifiable au moyen de la
commutation. ll en resulte que, pour pouvoir 6tre
consid616 comme proprement !inguistique, tout trait doit
avoir une manifestation formelle qui ne soit pas impliqu6e
par les avatars de la morphologie ou par le contexte. Je
vois dans cette exigence I'un des apports les plus
f6conds de la pens6e d'And16 Martinet d la description
des langues.>>t'

O ser humano analisa a experiEncia de forma a comunic6-la, e

essa an5lise, ter6 que ser feita consoante a fung6o dos recursos da

llngua. Este principio mant6m-se inalterado at6 hoje, fazendo a ponte

de ligagfio com a orientagSo seguida pelo nosso estudo: a sintaxe.

<N5o concebemos a sintaxe como uma combinat6ria,
mas como um programa que permite estabelecer relag6es
entre unidades significativas, por forma a que a
mensagem corresponda a experi6ncia que desejamos
comunicar.>32

Um estudo de uma fungSo sint5ctica, neste caso apenas uma, mas

cujas premissas admitem uma generalizagSo is outras fung6es, s6

pode16 seguir tais postulados (cf. cap. 1,4.1).No entanto, <€tre

martinetien>, para utilizar uma expressSo de J. M. Barbosa, n5o

significa estar fechado a todas as outras correntes de pensamento

ling u istico.
ttJ. M. Barbosa 2oo1-1: '116-117.
" c. clairis 2oo8: 76.
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<Etre martinetien veut dire que l'on accepte une
certaine fagon d'envisager les langues et de concevoir la
linguistique et que l'on procdde en cons6quence. Et
proc6der en cons6quence veut dire que I'on a le courage
de rester fiddle aux principes fondateurs de sa doctrine:
double articulation, pertinence communicative,
manifestation formelle indispensable pour qu'un fait soit
consid6r6 comme relevant du domaine de la
!ing uistiq ue. ns3

Este estudo identifica-se com estes principios fundamentais. S5o

eles que nos mant6m no rumo tragado. E evidente que estaremos

abertos a outras formas de an6lise do problema, pois se ((...) la

linguistique 96n6rative d6couvrait un fait qu'on jugerait important et

auquel on n'aurait pas pr6t6 attention, on devrait en prendre acte et le
r6interpr6ter, si possible, en termes fonctionnalistes.D (J. M. Barbosa

2OO1-1: 122)

O nosso estudo n6o poder6 ignorar o papel da morfologia, mas

ser6 a sintaxe a nossa prioridade. O adv6rbio, unidade morfo!6gica,6 a

unidade preferencialmente escolhida para o desempenho da fungSo

sint6ctica em estudo. Faremos refer€ncia a outras unidades

significativas, ou conjuntos de unidades significativas, que possam

desempenhar o papel sint6ctico em aprego, quando se afigurar

pertinente. Segundo A. Martinet o problema central que deve ocupar a

mente do estudioso de sintaxe ser6 o descobrir e inventariar todas as

possiveis formas de expressar a f ung6o de um dado segmento

linguistico. No entanto, tal levaria a que a dimensSo do trabalho fosse

bastante maior, o que nem o tempo disponivel, nem os objectivos

inicialmente tragados, permitiriam.

<La syntaxe 6tudie, bien entendu, tous les rapports,
qu'ils soient de det6rmination (par exemple, rapport du
mondme de pluriel au substantif ) ou de coordination,
qu'ils 6tablissent entre des "mots" diff6rents ou des
6l6ments d'un m6me "mot".>il

s J. M. Barbosa 2001: 123.s A. Martinel 1975: 144.
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A mesma perspectiva 6 partilhada por C. Tatilon quando defende
que a sintaxe ter6 como objectivo investigar as diferentes fung6es; no

entanto, nem todas as fung6es foram (e continuam a ser) tratadas da

mesma forma.

<Traditionally the only grammatical functions that are
treated at any length are the statistically frequent one as,
for instance, the subject function wich is, as it were by
definition, present in all self-sustaining utterances.>35

Fung6es, como a que este estudo se prop6e abordar sio as mais

esquecidas.
<Although I am convinced that all grammatical

functions should be given their share of attention, it
cannot be dennied that, the world and mankind being
what they are, the functions involving the participants of
an action are more decisive than circunstancials ones
when it comes to characterizing the synthatic core of the
lang uage. >36

De acordo com C. Tatilon h6 fung6es que t€m merecido, por parte de

gram6ticos e linguistas, uma atengEo superior em relagSo a outras
fung6es da estrutura sint6ctica. Claro que as fung6es "privilegiadas' t6m

sido aquelas que se situam na zona do n0cleo, ou seja, pr6ximas e

directamente ligadas ao n0cleo verbal (NV), sustent5culo da frase. O

sujeito, o complemento directo, o complemento indirecto t6m sido

sistematizados e caracterizados atrav6s do emprego de crit6rios
sint6cticos. O sujeito, por exemplo, se16 o espago f uncional com

capacidade para ser ocupado por um substantivo ou por um pronome

pessoal em fungSo sujeito; n6o pode ser retirado da estrutura fr6sica
sem nele deixar um pronome pessoal que ocupe o seu espago. O

mesmo n6o se passa com as fung6es mais afastadas da zona nuclear,
pois ((...) the participants of an action are more decisive than

circunstancial ones (...).) (C. Tatilon 2001:395) O adv6rbio e a fun95o

sint5ctica por ele assumida situa-se
perif6rica: o afastamento em relagSo ao

qualquer rasto da sua presenga quando

preferencialmente na zona

NV, o facto de n6o deixar

se procede i comutagSo por

zeto, a sua mobilidade, a sua mutabilidade, diriamos mesmo, tornam a

s c. Tatilon* c. Tatilon
2001: 394.
2001: 395.
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sua caracterizagSo sint6ctica de dificil alcance. Ser5, no entanto, esta

f ung6o sintSctica e o seu preenchimento por classe de palavra

'adv6rbio" que nos irSo ocupar. A sua caracterizagSo sint6ctica 6, para

n6s, uma prioridade e s6 acessoriamente daremos relevincia a

morfologia e d semintica.

No imbito do nosso trabalho articula-se a vertente descritiva com

a vertente explicativa, tendo sempre como premissa que as l[nguas

constituem instrumentos de comunica96o, usados por falantes

concretos, €ffi coordenadas espaciotemporal determinadas, com

inteng6es comunicativas especlficas. Como defendia Karl Popper n5o

existe teoria cientifica que n6o seja falseSvel. E um facto de que

precisamos estar conscientes. N5o defendemos uma total subservi€ncia

a teoria funcionalista, mas 6 nela que nos apoiamos para o nosso

estudo. Sempre que se tornar necess6rio outras vis6es te6ricas ser6o

adicionadas aos principios funcionalistas. Tudo no interesse de um

estudo o mais cientificamente comprov6ve! possivel.

lmportante serS tamb6m esclarecer que este trabalho se situa no

dominio da sincronia actua!, sendo seu objectivo investigar e explicar o

comportamento sint5ctico de um tipo particular de funcionamento num

determinado sistema linguistico - o do Portugu6s Europeu em inicios do

s6culo XXl. De destacar o facto de que a sincronia nio deve ser

concebida como algo est6tico pois, a modificagSo lenta, mas

progressiva, da sociedade, corresponde uma modificagio tamb6m lenta

e progressiva da llngua dessa sociedade. Todas as linguas se

encontram em renovagSo constante, logo quando se procede ao seu

estudo <A imagem que se d5 de uma lingua n5o deve trair nunca [a sua]

din6mica permanente.> (A. Martinet 1995: 10) N5o se dever6 esquecer

que a lingua 6, sobretudo, uma actividade, um processo e n6o um

produto3T. Adoptando a visSo de A. Martinet, diremos que este estudo se

situa no dominio da sincronia dinAmica3s. Na sincronia dinAmica isolam-

se os tragos divergentes, dos quais finalmente nos abstrairemos para

encontrar um sistema m6dio.

t'cf. A. Martinets Cf. A. Martinet
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Sendo uma lingua um sistema de estruturas que estabelecem
relag6es entre si importara determinar quais as unidades que s6o do
dominio da anilise sint6ctica. Observe-se o seguinte esquema adaptado

de C. Hern6ndez:

Tabela 1 - UNIDADES DE ANALIsE SttttActtca3t
ENUNCIADO

FRASE

S I NTAG MA

MONEMA / SINTEMA

A frase, enquanto esquema funcional, dever6 ser entendida como

uma organizaglo sint6ctica, isto 6, um macro-sintagma que pode16 vir a
ser preenchido por unidades da !ingua e proferida numa situa96o

concreta, momento em que passa a ser enunciado. Este segmento, o

enunciado, pode perfeitamente coincidir com a frase actualizada, a

frase utilizada pelo sujeito falante numa situagSo de enunciagS

especificao. O enunciado constitui-se, deste modo, como uma unidade

discursiva a ser analisada no dmbito da sem6ntica e da pragm6tica.

Assim, opt6mos por colocar como unidades do dominio da an6lise
sint6ctica apenas o sintagma, enquadrado na frase. Quanto ao monema

/ sintema (unidade minima significativa, no primeiro caso, e

combinat6ria de monemas n5o susceptivel de segmentag6o, no

segundo), €Dguanto unidades da morfologia, s6 quando se combinam

formando o sintagma, isto 6, quando adquirem um estatuto sint6ctico no

Smbito de uma frase especifica, passam a estar no campo da sintaxe.
O sintagma ser6 sempre o conjunto de dois ou mais monemas,

unidades significativas minimas, unidos por uma relagSo de

determinagSo (cf. infra, pp. 27-28), ou, em casos especiais, um monema

que estabelece essa relagSo ao nivel da fungSo. Ou seja, neste estudo,

tomaremos em conta o monema apenas enquanto unidade capaz de

s Cf. C. Hern6ndez 1984: 37. C. Hern5ndez distingue mais unidades, da maior para a mais
pequena: Di6logo, Mon6logo, Pardgrafo, Orag6o, Nexus (SN+SV), Sintagma, Palavra,
Morfema e Fonema. A versao apresentada elimina todos os elementos que, de um ponto de
vista funcional, parecem dispens6veis, centrando-se naqueles que est6o na base da
construgSo sintdctica: monema, sintema e sintagma.
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assumir uma fungSo sint6ctica, o que o torna16 sintagma. Constitui

portanto nosso objectivo esclarecer se a classe "adv6rbio" 6, ou n6o,

capaz de preencher um espago sint5ctico especffico, o que equivale a

estabelecer por si uma relagSo e, eventualmente, desempenhar uma

fungSo. Mais explicitamente: se o monema/sintema funcionar de forma

aut6noma sem apresentar necessidade (sint6ctica) de conector, entio
te16 cumprido uma das condig6es essenciais para formar uma classe,

que 6 a de estabelecer compatibilidades, isto 6, a de assumir um

comportamento especifico e caracteristico na frase, sustentando um

determinado tipo de rela96o fr6sica com os outros elementos. Uma

segunda condi96o para o estabelecimento da classe "adv6rbio',

eventualmente mais dificil de definir, como veremos, ser6 a de o fazer

de forma exclusiva (Cf. cap. lV, 2.).

Um modelo, independentemente da sua natureza descritiva e/ou

explicativa, exige sustent6culos te6ricos que a teoria linguistica ha

muito consagrou em correntes de ordem diversa. Conceitos de sintaxe

t6o elementares como, por exemplo, o de sintagma, frase, relagSo

sintSctica, fungSo ou determinag5o, j6 foram amplamente definidos por

eminentes investigadores, te6ricos e linguistas. Seja qual for a corrente

em causa, a sintaxe 6 sempre entendida como um estudo de liga96es,

combina96es ou rela96es. Na 6ptica funcionalista, <appartient a la

syntaxe I'examen de la fagon dont les unit6s linguistiques dou6es de

sens se combinent, dans la chaine parl6e, pour former des 6nonc6s.>

(A. Martinet 1985b: 13) Deste ponto de vista, reiteramos que a sintaxe

deve16 ser encarada como sendo, fundamentalmente, de car6cter

fr6sico. Assim, a unidade superior de an6!ise se16 constituida pela

estrutura sintagm6tica. Nesta, torna-se f undamental proceder a

distingSo entre relag6es, fung6es sint6cticas e functivos concretos que,

preenchendo os espagos estabelecidos a partir das fun96es, permitem a

sua identificagSo.

Uma fungSo pode estabelecer entre elementos de uma frase o

mesmo tipo de relagSo, independentemente do facto de poder ser

desempenhada por unidades ou conjuntos de unidades diferentes, isto

6, por functivos concretos.
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<Os significados dos monemas desenvolvem-se no
eixo paradigm6tico por contraste com outros monemas e,
em termos estritamente saussurianos, podem ser
designados como valores.>ao

As fung6es t6m'apenas como sentido a indicagSo de um tipo
particular de opera96o de relacionamento entre dois monemas, o que

significa que nenhuma fungSo ter6 sentido pr6prio compar6vel ao dos

pr6prios monemas, enquanto unidades concretas (functivos), ainda que

tenha um significado pr6prio.

(A significagSo que se obt6m como resultado da
execugio da operag6o indicada por uma fung6o
depender6 sempre do contexto, isto 6, dos valores dos
monemas que entram na hierarquia sintagm6tica da
f rase (...).ro'

O functivo deve16 ser entendido como a unidade significativa
minima que se destaca do plano paradigm6tico, para se inserir no eixo

sintagmitico, adquirindo, desta forma, uma fungSo e um sentido. A

fungSo preenchida pelo functivo n6o pode ter conterido nulo, o que

deriva do facto de o pr6prio monema, que se actualiza em functivo, nio
ter significado nulo. O monema 6 obrigatoriamente constituldo por duas

faces: significante e significado, e n6o se pode prescindir de qualquer

uma delas, sob pena de o monema deixar de existir enquanto monema.

A. Martinet considera que as fun96es gramaticais s6o unidades da

lingua, tal como o s5o os monemas, (Elles ont, comme eux, un sens et

une forme identifiables.> (A. Martinet 1979: 154) O autor coloca na

questEo da forma uma Cnfase muito grande, defendendo que o que 6

fundamental n5o 6 o lado material da expressSo de uma relagSo, mas a

exist6ncia de uma relagSo formalmente marcadaa2. Consequentemente,
o linguista te16 que procutat a rela96o que dois elementos estabelecem

entre si, ((...) et non une fagon de se comporter d'un 6l6ment.> (A.

Martinet 1979:155) A. Martinet conclui que 6 preciso tratar o valor de

uma fun96o, dando o tinguista atengSo n5o aos elementos que entram

na relagSo, mas i ligagSo que esses elementos estabelecem entre si. E

oo c. clairis 2oo,: 82.o'c. clairis 2oo1: 82.o'cf. A. Martinet 1979: 155.
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aqui encontramos a base de trabalho de toda a sintaxe funcionalista. E
A. Martinet que nos fornece os postulados gerais que nos permitem,
depois, a sua aplicagSo is fung6es particulares. parece-nos

fundamental destacar que o que em sintaxe se procura n6o sdo as
unidades em si, mas as relag6es que essas unidades estabelecem na

cadeia falada.

((...) on parle de "fonctions" li oir un noyau donn6
peut recevoir divers types de d6terminants appartenant ila m6me classe dont la relation au noyau est
marqu6e,pour chacun, par un trait formel distinct.>43

Uma sintaxe assim considerada constitui um estudo fundamentado
em unidades significativasa. C. Clairis precisa este t6pico, advertindo
que ((...) mais vale, para permanecermos fi6is i tradigSo saussuriana,
falar em "valor" apenas quando se trata de monemas e utilizar o termo
'conte0do das fun96es" a respeito destas riltimas.> (c. clairis 2009: g5)

o conterido das fung5es ser5 o sentido que cada monema adquire no
contexto em que 6 inserido; tornando-se functivo preenche uma fungio;
estando esta fungSo preenchida formalmente 6 tambEm
obrigatoriamente dotado de um determinado *contefido".

A linearidade da estrutura sintagm6tica obedece a uma
organizagSo interna de car6cter hier6rquico, com um n0cleo e suas

.Lexpans6es. E o n(cleo que preside is relag6es de toda a construgao.
As chamadas expans6es n6o s6o mais do que membros subordinados,
determinantes, complementos do n0cleo.

Ao linguista competi16 analisar ((...) comment va pouvoir €tre
identifi6 le r6le que joue chaque mon6me dans cet ensemble, ou, ce qui
revient au m6me, ses relations avec ses voisins.) (A.Martinet 19g5b:
159) Queremos, com isto, defender que nem todas as relag6es
constituem f ung6es, mas todas as fung6es sio obrigatoriamente
relag6es.

< Las funciones vienen a ser el conjunto de
interrelaciones que unos elementos guardan con otros

€ A. Martinet 1979: i56.* Cf. M. Santos 2OO3: Sl.
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dentro de un sistema para formar una estructura. Y como
la lengua es un sistema de estructuras, parece obvio que
tal concepto sea esencial y distintivo de los elementos
ling ii isticos operativos. >ra5

COmo defende C. Hern6ndez, o COnceito de "fun95O", ou "fun96eS" que

se estabelecem numa estrutura sao conceitos operat6rios fundamentais

no estudo da sintaxe. Podemos, pois, dizer com propriedade que a

sintaxe 6, tamb6m e fundamentalmente, um estudo de fung6es, o que

justifica que a sintaxe constitua um dominio privilegiado em qualquer

corrente funcionalista. A prioridade dada a sintaxe justifica-se pelo

facto. de que a interpretagSo de uma mensagem pressup6e a

interpretagSo das relag6es sint6cticas entre os seus elementos. Assim,

antes que exista sentido tem que existir identidade sint6ctica, a qual

possibilita a construgSo do sentido.

A. Martinet considera que as relag6es de determinag6o resultam

em relag6es de subordinagSo onde o elemento subordinante 6

determinado pelo subordinado. Concebendo o verbo como o n0cleo, tal

como tamb6m o concebeu Van Valin (ct. supra p. 14), em torno do qual

se ordenam as relag5es sint6cticas da frase, cabe16 distinguir as

f ung6es dos vArios "complementos verbais". A f un96o de uma

determinada unidade lingulstica corresponde a relagao que essa

unidade estabelece com o resto do enunciado. O conceito de fungEo

sint6ctica evoluiu para um plano em que se colocam em destaque as

relag6es sint6cticas estabelecidas num enunciadoa6.

<Function is, of course, a purely linguistic concept.
other words, function exists only in- so lar as it
expressed somehow in the utterance.>ra'

o termo fungSo, em Martinet, fica restringido a uma relagSo de

sentido (direcASo) 0nico que se estabelece do determinante Para o

determinado. Desta forma, podemos defender que um monema

determina outro quando a sua presenga ou ausEncia depende do

6 c. Hern6ndez 1984: 26.* O 
"on""ito 

de fun95o foi apresentando modificag6es i medida_que o pensamento linguisti.co
de A. Martinet se d6senvolvia. Para uma mais precisa informa96o sobre o assunto, consultar
C. nolo (i981) -'La evoluci6n del concepto de funci6n sint6ctica en And16 Martinet". Verba,
Anuaiio bateg'o de Fitoloxla, vol. 8, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 5-47'
a7 A. Martinet 1975: 104.

ln
is
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primeiro. O determinante 6 sempre marginal, dispens6vel. O

determinado 6 essencial.

<L'6ldment non omissible est plus central que
l'6!dment omissible, ce qui explique que, lorsque le
d6termin6 s'impose en priorit6 A l'attention, on le designe
comme le noyau.>48

De acordo com A. Martinet, ser5 a relagSo de determinag6o que

permiti16 o tragar das relag6es hie16rquicas na frase. Have16, no

entanto, que distinguir dois tipos de determinag6o. Por um lado, temos

a determinagSo intra-sintagm5tica, no qua! o adv6rbio, inserido num

determinado sintagma, determina uma unidade interna do sintagma, por

outro, encontramos a determinagSo inter-sintagm5tica, exercendo o

adv6rbio a sua determinagSo de sintagma para sintagma. Julgamos que

a relagSo sint6ctica em causa ter6 um papel fundamental para o

apuramento da classe de palavra que tratamos.

Na perspectiva de A. Martinet o conceito de subordinagSo

abrange os mesmos fen6menos que os de determinag5o.

<S6 difere o ponto de vista: um elemento subordinado 6
um determinante. Um monema determinado, que 6 aquele
de que depende um elemento subordinado, designa-se
muitas vezes por um NO, cujo determinante (ou seja, o
elemento que lhe 6 subordinado) deve considerar-se como
UM SATELITE.)49

<A determinag6o, com efeito, 6 a operagio fundamental de

toda e qualquer sintaxe.) (C. Clairis 2008: 77) O conceito de

determinagSo lraz consigo um outro conceito fundamental para a

sintaxe funcional: a hierarquia. A determinagSo faz com que consigamos

estabelecer niveis hier6rquicos numa estrutura sint6ctica em an6lise.

((...) uma relagSo sint6ctica nem sempre corresponde
a uma fungdo, mas (...), frequentemente, consiste em
indicar que um monema da classe A est6 ligado p_or uma
determinagSo simples a um monema da classe B.)50

4 A. Martinet 1985b:
4e A. Martinet 1985a:* c. ctairis 2oo8: 78.

'112.
124-125.
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Argumentam que os magistrados
para casa aos fins-de-semana e
durante as f6rias.51

levam muito trabalho
estudam processos

Neste exemplo o adv6rbio muito est6 a exercer

a unidade trabalho, que constitui o n0cleo do

muito trabalho.
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uma determinagSo sobre

sintagma constituldo por

FungSo Sintictica
Por esses anos, iniciou a amizade com Pedro Santana
Lopes, que tremeu agora, por altura da escolha do

V290905CAR0117lcandidato do PSD i Cimara de Lisboa.

A frase que tremeu agora 6 constituida por um n0cleo predicativo

tremeu actualizado pelo monema de 3a pessoa, e sobre ela recai a

f ungSo sint6ctica desempenhada pelo monema agora, uma fun95o

circu nstancia l.

<<Para que a ligag5o entre duas unidades possa ser
reconhecida como uma f ung6o, 6 necessSrio que as
unidades pertengam a duas classes diferentes e
compativeis, susceptiveis de sustentar entre si mais do
que um tipo de relagSo, e em que uma assume o emprego
do n0cleo central (predicado) de uma oragSo principal ou
de uma oragSo subordinada (predicat6ide).>52

Desta forma, a determinagSo inclui16 fen6menos ligados i frase, o que

implica que haja uma definigSo operat6ria do conceito de frase, por

oposigSo a outros conceitos que foram sendo alvo de maior ou menor

atengSo ao longo da hist6ria da lingufstica.

O conceito de frase foi um dos mais tratados na hist6ria da

linguistica, tendo sido alvo de muitas e aturadas reflex6es por parte de

in0meros estudiosos da lingua, e 6 muitas vezes relacionado com

s' Os exemplos que apresentamos foram retirados do corpus
explicag6o detalhada sobre o mesmo, bem como sobre o uso
p-p.33-38.
"'C. Clairis 2008: 78-79.

por n6s recolhido. Para uma
dos exemplos extraidos ct. infra
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outros conceitos, gu€, de forma algo dispersa, se entrecruzam,

conf undem ou recobrem parcialmente. A par do termo "frase'

encontram-se muitos outros, como "periodo', "enunciado" e "orag6o",

por exemplo, e nem sempre se procede a uma distingSo clara entre as

diferentes designag6es. Os crit6rios utilizados para diferenciar estas

realidades tamb6m nem sempre se revelam claros, estando grande

parte deles comprometidos com o periodo da hist6ria linguistica em que

ocorreramu'. G. Rojo explica este percurso com grande simplicidade e

exactidSo.

<A partir de Port-Royal [...] la oraci6n [entendida aqui
como sin6nimo de frasel deja de ser un concepto
esencialmente l69ico y pasa a ser considerada como
unidad lingu[stica; re]acionada con la L6gica en tanto que,
por ejemplo, expresi6n de un juicio, pero tambi6n con
entidad y estructura p16prias. Desde este momento, la
sintaxis se centra en la oraci6n y, en lugar de partir de la
palabra para estudiar despu6s sus possibles agrupaciones,
considera primero !a oraci6n y, desde e!!a, sus elementos
componentes (que no coincidem forzosamente con las
palabras). >il

As definig6es de frase admitem o agrupamento de acordo com

tr6s crit6rios (excluindo outros, pros6dicos, que n5o serSo relevantes

para a presente tese): crit6rio formal, crit6rio semintico e crit6rio misto.

O primeiro defende a exist€ncia de determinadas caracteristicas
formais. Estas caracteristicas s5o, sob a perspectiva da sintaxe, a

exist6ncia de um sujeito e de um predicado (, trata-se, no fundo, dos

elementos que constituem a predicageo).

De um ponto de vista sem6ntico, a definigSo reside no encontrar

de uma expressSo de um juizo ou pensamento, ou de uma expressio de

um sentido completo, linha ali6s anterior a Port-Royal, como o

comprovam, por exemplo, Arist6teles que entendeu a frase como a

expressSo gramatical de um juizo, Prisciano como uma ordenagSo de

palavras que expressam um pensamento completo e Dionisio de Tr6cia

como uma reuniSo de palavras com sentido completo. Por 0ltimo, o

s Nao se16 este o momento de se tragar um percurso hist6rico do conceito de frase. Para tal
remete-se pata a obra de Guillermo ROJO (1978) - Cl6usulas y oraciones. Verba, Anuario
Gallego de Filologia, Anejo 14. Santiago de Compostela. Secretariado de Publicaciones de la
Universidade de Santiago, p. 11-26.s c. Roio 19tB: 11.
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crit6rio misto prev6 a existCncia de um sentido completo apoiado por

uma estrutura formal (sujeito e predicado).

Aconteceu, por vezes, que estes crit6rios foram desdobrados. Por

exemplo, J. L. Escribano distingue seis crit6rios que serviram de base

para as variad[ssimas defini96es que se encontram de "oraci6n',
conceito que traduzimos por 'frase". O crit€rio nocional apoia-se na

express6o de um pensamento completo (aqui se encontra reflectido o

pensamento de Prisciano); o crit{rio logicista define as frases como

veiculo de expressSo de proposig6es; o crit6rio pragmaticista afirma
que uma frase constitui o suporte formal de um acto de fala; o crit6rio
distribucionalista defende que a frase 6 um segmento linguistico que

n5o se comporta como constituinte de outro segmento podendo

aparecer, por isso, isolada; o crit6rio pros6dico-fonol6gico define a

f rase como a expressSo de uma determinada curva mel6dica;

finalmente, o crit6rio estrutural:

< Las oraciones (. ..) son construcciones q ue se
caracterizam por contener una estructura o una relaci6n
predicativa, i.e., en cierto sentido, que debe ser
t6cnicamente especificado en cada caso, un sujeto y un
predicado, aunque el primero pueda no ser expresado
(. ..)ruu

Face a estas definig6es, reiteramos aqui que a frase dever6 ser

entendida de um ponto de vista sint6ctico, tendo em conta a sua

autonomia e a sua independEncia face a outros elementos que possam

surgir na mesma sequGncia. A frase se16 encarada como uma unidade

sintSctica cujo n0cteo 6 um verbo conjugadosG.

<<La oraci6n (enunciado para otros) es una red de
dependencias sint6cticas internas que posee una funci6n
b6sica necesaria a la que se subordinan las dem6s
(posibles), y el conjunto no entra en subord inaci6n
sint6ctica (como sujeto o como alg(n tipo de complemento)

* J. L. G. Escribano 199'l : 259.* S. Guti6rrez questiona mesmo a validade do conceito de frase devido a diversos factores
que condicionaram o uso do termo em questao, nomeadamente, o facto de n6o existir um
conceito {nico de frase. Com efeito este termo coexiste com outros, (ex.'frase", "enunciado",
'proposig5o', etc.); testemunho evidente que nem sempre se aplicaram os mesmos crit6rios;
e as diferentes detinig6es de frase nem sempre abarcam os mesmos usos. Cf. S. Guti6rrez
1997a: 40 e seguintes.
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con respecto a outra red (secuencia) de dependencias
sint6cticas internas. >r57

Contudo, antes de avangarmos para a confrontagSo dos conceitos

de oragdo e estrutura, consideramos importante distinguir alguns

termos. S5o eles o de periodo e enunciado, face ao que 6 o centro do

presente trabalho, a frase. Segundo A. G. Kury, a frase dever6 ser

entendida como qualquer produgao dotada de sentido p16prio. Esta

pode16 ser constituida s6 por uma unidade significativa, ou por v5rias

unidades significativas entre as quais se pode incluir, ou n6o, um

monema independente. O perfodo ser6 a frase organizada em oragEo ou

orag6es; finalmente, o enunciado ser6 uma produgSo composta Por uma

ou mais orag6es, de sentido pleno e que no final apresenta uma pausa

bem definida.5s Enunciado e periodo nio apresentam, deste modo,

diferengas significativas entre si. O enunciado constitui-se como uma

unidade comunicativa, n6o se encontrando necessariamente no dominio

da sintaxe (como, ali6s, esclarecemos ie ao apresentar o modelo

adaptado de C6sar Hern6ndez, cf . supra, p.22).A oragSo constitui-se

como um esquema sintagm6tico no interior de uma frase. Por seu lado,

a frase, enquanto unidade sint6ctica, constitui-se como um esquema,

uma estrutura que 6 passivel de ser preenchida por unidades da lingua

e que se articula em torno de um NV.

Podemos lembrar aqui que outros autores usam estes termos no

imbito da lingua portuguesa de forma distinta. Por exemplo, E. Bechara

considera que o enunciado (ou perlodo) ser5 <Toda a manifestagSo da

linguagem com vistas a comunicag6o (...)r, (E. Bechara 1999: 406)

Dentro deste conceito vastissimo o autor distingue diferentes tipos de

enunciado, a mencionar, a ora96o e a frase.

<<Entre os tipos de enunciados h6 um conhecido pelo
nome de oragSo que, pela sua estrutura, representa o
objecto mais propicio a an6lise gramatical, por melhor
revelar as relag6es que seus componentes mant6m entre si
sem apelar fundamentalmente para o entorno (situagSo e
outros elementos extra-lingii [sticos) em que se acha
inserido. >5e

57 J. M. GonzAlez 1998: 20-21 .* Cf. A. G. Kury 1964: 13-14.s E. Bechara 1999: 407.
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J6 a frase difere da oragSo porque a sua ((...) estrutura interna (...) n6o
apresenta a relagSo predicativa.> (E. Bechara 1999: 407) De certo
modo, esta definigSo 6 contr5ria i que apresent5mos. Se16 G. Rojo que

nos ir5 fornecer a resposta que permite distinguir a frase das outras
unidades.

<<La oraci6n60 se distingue de otras unidades de la
escala principal por el hecho de ser predicativa y,
adem6s, por expresar esa predicaci6n mediante un
elemento bien delimitado (habitualmente, una forma
verbal finita).>61

A. Martinet refere que a frase 6 o mais pequeno segmento perfeito

e integralmente representativoo2, o que significa que a frase 6 o mais
pequeno segmento da lingua passivel de ser analisado. O autor liberta
este conceito das suas definig6es mais l69icas e psicol69icas, tal como

foram atr6s apresentadas, em prol de uma caracteriza96o apoiada num

crit6rio formal e funcional.

A frase, de um ponto de vista sint6ctico e funcional, pode16 ent6o
ser entendida da seguinte forma:

((...) existen funciones que podemos considerar
privativas de la oraci6n y que, en consecuencia, existe una
oraci6n cuando se detecta la presencia de elementos que
desempefian alguna de estas funciones.>r6s

Essas fung6es privativas da frase serSo o NV e o monema de pessoa,

determinagSo obrigat6ria do NV. Simplificando, no caso portugu€s como

no castelhano, podemos, no entanto, considerar que o NV se16 o 0nico

termo essencial na frase, pois segundo E. Alarcos aquilo a que se
chama verbo ou sintagma verbal, ((...) contiene dos unidades

significativas entre las cuales se estabelece la relaci6n predicativa: el

sujeto y el predicado (...).r, (E. Alarcos 1996: 256) Sublinha este
linguista ainda que (Los dem6s componentes que en la oraci6n pueden

aparecer en torno del n(cleo son t6rminos adyacentes, cuya presencia

m A terminologia castelhana denomina 'oraci6n" o que
6t G- Roio 1g7nt 24.
62 De referir as pr6prias palavras do aulor: <(...) plus
e^t int6gralement repr6sentatif , i savoir la phrase. > ln:* G. Rojo 1978: 13-14.

n6s entendemos como'frase'.

petit segment qui en soit parfaitement
A. Martinet 1985b: 85-86.
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no es indispensable para que exista oraci6n.D (E.Alarcos 1996:257)

Desta forma, podemos considerar que o rinico elemento indispens6vel

para que se possa denunciar a presenga de uma frase 6, realmente, o

sintagma verba!, visto que neste j6 se encontra o sujeito. Todos os

outros termos que acompanham o predicado ser5o, utilizando a

terminologia de E. Alarcos, termos adjacentes ou expans6es do

enunciado minimo, segundo a terminologia proposta por A. Martinet.

Esta 6 tamb6m a posigao de C. Hern6ndez que prefere distinguir

"nexus" ou "cl6usula":

((...) esta unidad consta de dos miembros /SN-SV/
relacionados entre si por interdependencia (...)r*

de frase, que, segundo este mesmo autor, ser6 constituida por

((...) una base segmental y unos suprasegmentos,
simbi6ticos, que cooperan en la expresi6n del contenido.
Es una cadena lingUistica entre dos pausas, con una
melodia propria, organizada en unidades tonales
signif icativas. >65

Do conjunto de conceitos apresentados, opt6mos ent6o pelo de

frase, definido do seguinte modo:

<On appelle phrase I'ensemble des mon6mes, des
synthdmes ou des parasynthdmes qui sont reli6s par des
rapports de determination ou de coordination d un m6me
noyau central ou a plusieurs noyaux centraux
coordonn6s. >66

A frase constituirA a zona de influ6ncia sint5ctica exercida por um

n0cleo central - o verbo - a que se junta a determinagSo obrigat6ria de

pessoa, isto 6, o actualizador que permite ao verbo transformar-se em

n0cleo central de uma frase.

s C. Hern6ndez 1995: 70.s C. Hern6ndez 'l 995: 68.6 D. Costaouec, F. Gu6rin 2OO7:104. Sintemas e parassintemas, nio sendo muito embora
unidades minimas signif icativas, assumem os mesmos comportamentos dos monemas.
Recordemos que um sintema 6 uma combinag6o de monemas n6o susceptivel de
segmentag6o (cf. supra), ao passo que um parassintema 6 uma combinagao de monemas
tamb6m n6o segmentavel, mas cujas compatibilidades n5o sio partilhadas por nenhuma
classe de monemas (C.Clairis 200E:65-66, cf. um desenvolvimento deste conceito no cap. lV
pp. 307-318). Por extrapolarem o 6mbito do presente trabalho, n5o trabalharemos aqui com
os parassintemas.
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A relagio de determinagSo que se estabelece entre duas unidades
diferentes permite definir uma hierarquia.

<Elle nous renseigne donc sur l'organisation g6n6rale de
la syntaxe d'une langue et elle permet d'identif ier les
regroupements d'unit6s s_ignificatives minimales ayant les
mEmes comportements. >167

A determinag6o diz respeito is classes, aos grupos e aos

conjuntos; identificamos determinagSo entre classes diferentes e

determinagSo entre classes id€nticas. A determinagio simples ocorre,
por exemplo, entre o tempo verbal e o p16prio verbo, enquanto que uma

determinagao que ligue, por exemplo, um nome a um verbo, implica a

manifestagSo de uma fungSo sint6ctica6E (cf. supra p.27).

Conceitos fundamentais neste breve enquadramento te6rico
relacionam-se com termos sint5cticos de ca16cter funcional; a sintaxe
funcional de inspiragSo martinetiana encara a forma como a base para

uma an6lise sint6ctica funcional, o que n5o significa que n5o tome
tamb6m em consideragSo o "conte(do" das fung6es que se estudam,

n5o o seu "valor'. Se16 necess6rio referir que, quando se fata em

fungSo n5o nos referimos de modo algum is fung6es da linguagem, mas

sim is fun96es intra-linguisticas, isto 6, is fung6es que se podem

observar na estrutura sintictica que 6 a frase. O NV, elemento central e
indispens6vel para a exist€ncia da frase,6 o elemento em torno do qual

as fung6es sint6cticas gravitam, mantendo com ele relag6es de maior

ou menor proximidade. A fun96o sint6ctica que o adv6rbio pode assumir

na frase reveste-se, aparentemente, de um estatuto mais ambiguo,

existindo grande variagSo em termos da relagSo que o monema que
preenche a fungdo circunstancial estabelece com o NV. De facto, a

relagSo pode ser de grande proximidade, o que implicarA a hip6tese de

equacionar a exist6ncia de uma fungSo circunstancia! situada na zona
nuclear, isto 6, que est6 situada na esfera dos actantes, mesmo que

exprima uma circunst6ncia sem6ntica (o que nos p5e o problema de a

considerar ou ndo circunstancial); e de uma fungSo indiscutivelmente

07 D. costaouec, F.* cf. D. costaouec,
Gu6rin 2OO7: '147.
F. Gu6rin 2OO7: 149.
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circunstancial situada fora da zona nuclear, isto 6, que exerce a sua

influEncia na zona mais afastada do NV, considerada perifdrica. A estas

drjvidas pretende este estudo fornecer respostas sint6cticas, sempre

enquadradas no quadro te6rico da linguistica funciona! de inspiragSo

martinetiana.
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3. A CorusrrrutgAo Do CoRpus DE AHAr-tse

N5o tendo o presente trabalho a pretens6o de se enquadrar no

que se chama "Linguistica de corpor€", o estabelecimento do corpus foi,
n6o obstante, um assunto que tomou a necess6ria importAncia na

execugSo da nossa investigagSo. Um corpus que fosse representativo
do Portugu6s Europeu constitula-se como uma prioridade para que a

nossa an6lise fosse levada a bom porto. opt6mos pela pesquisa num

corpus fechado, mas que demonstrasse ser o mais variado e alargado
posslvel. Tal levou a uma breve reflexEo te6rica sobre o pr6prio
conceito de corpus.

M. F. B. Nascimento avanga que s6 depois dos anos g0 se

generalizou no seio da comunidade linguistica ((...) o reconhecimento
das grandes potencialidades destes recursos linguisticos para um

melhor conhecimento das llnguas.> (M. Nascimento 2003) Actualmente,
os corpora s5o encarados como preciosos instrumentos que nos
permitem um conhecimento mais fidedigno da nossa l[ngua. Mesmo o

linguista mais experiente dever6 sentir drividas quando se depara com

algumas realidades linguisticas. Ele 6 necessariamente influenciado por
numerosos factores que, em oltima an6lise, ultrapassam toda a sua

sapi6ncia acad6mica. o !ugar onde nasceu; o meio s6cio-cultural que o
viu crescer e desenvolver enquanto pessoa; o percurso acad6mico e

profissional, enfim toda a sua vivGncia tem o seu peso e deixa a sua

marca. Quantas vezes, todos n6s, linguistas mais novos ou mais
experientes (acaba por ser irrelevante) nos interrogamos sobre a

validade de determinado uso. Quantas vezes o que n6s pens6vamos ser
o correcto, o gramaticalmente adequado e de uso gen6rico, nunca se
usa apesar de estar em todas as gram6ticas. E quem somos n6s para

julgar um uso que 6 empregue por todos os utentes da lingua, como

errado? Ainda n5o vestimos uniforme, nem passamos multa por
parqueamento inadequado (leia-se "uso" em vez de "parqueamento"). E

6 aqui que o corpus se torna um 6rbitro imparcial. Nio tem o

linguista/investigador que recorrer ao seu p16prio acervo (influenciado e

viciado) linguistico.

36



Estatuto Sint6ctico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
lntrodugSo

Os corpora permitem, assim, a existEncia de uma Linguistica

Descritiva, suportada pelas novas tecnologias, que permitem encarar

como ponto de partida a descrigSo e an5lise de quantidades apreci6veis

de dados reals.

<<O uso de corpora permite a
!ingulsticas de base empirica
discussSo de quest6es
fundamentadas. >6s

realizagSo de descrig6es
e promove, com isso, a
te6ricas solidamente

Os corpora s5o hoje encarados sob diferentes perspectivas

epistemol69icas, podendo ser considerados suportes para a aplicagSo

de novas e mais eficazes metodologias ou podem ser tamb6m

encarados como um novo ramo da Lingulstica. De uma forma

abrangente, poderemos adiantar que os corpora ((...) proporcionam

novas maneiras de estudar as linguas, das quais resultam descrig6es,

generalizag6es e hip6teses te6ricas de grande consist6ncia porque

fortemente enraizadas nos dados emplricos.> (M. Nascimento 2003)

Torna-se claro que um corpus ndo se pode definir apenas pela sua

dimensSo, constitui96o, diversificagSo, estrutura e dindmica de

utilizagSo, mas tamb6m ser6 um factor determinante a variedade de

utitiza96es que proporcionaTo.

Seguindo o exemplo de um trabalho que consider6mos

fundamental, a opgSo adoptada por C. Guimier para a constituigSo de

um corpus de anilise (cf. supra p. 5) apresentou-se como uma hip6tese

v6lida, na qual nos base6mos, particularmente no que respeita d op96o

por um corpus fechado constitufdo por publicag6es de ca16cter diverso

@ cf . M. Nascimento 2003:
70 O Corpus de Refer6ncla do Portuguis ContemporSneo (CRCP) 6 um projecto ja
largamente conhecido, e reconhecido, desenvolvido pelo Centro de Lingulstica dalargamente conhecido, e reconhecido, desenvolvldo Pelo Centro de LlngulStlca oa
Universidade de Lisboa, que tem actualmente cerca de 334 milh6es de palavras (inicio de
2008). Este corpus pretende ser uma amostragem representativa do portugu€s de uso geral e

corrente do s6culo XX. O CRCP 6 um corpus aberto, de dimens6o sempre crescente e
composi96o muito heterog6nea, capaz de fornecer indicag6es sobre o "estado da llngua". Do
corpus monitor extraem-se sub-corpora gerais mas mais reduzidos estando desenhados para
serem adequados aos objectivos e niveis de andlise pretendidos. Em principio, poder-se-6
chamar corpus a qualquer colec96o que contenha mais de um texto (corpus como corpo
textual). No entanto, a utilizagSo deste termo em lingulstica conduz a uma s6rie de
implicag6es que v6o mais al6m da an6lise de qualquer corpo textual. Partimos do principio
que um corpus deve16 ser composto por textos produzidos em situagSes reais. A inclusSo dos
textos que comp6em o corpus deve ser guiada por uma s6rie de crit6rios lingu tsticos
explicitos de forma a assegurar que possa ser usado como amostra representativa de uma
llngua. Foram estes os principios orientadores que guiaram a elaboragSo do nosso corpus.
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da nossa lingua. Justifica-se esta escolha pelo car6cter ambiguo que

percorre toda esta classe.

Com todos os constrangimentos que o nosso objecto de an5lise
parece evidenciar, como destacado por C. Guimier, apresentava-se
como fundamental a criagio de um corpus finito que possibilitasse o

estudo de uma fungSo sint6ctica do Portugu€s Europeu. Consider6mos,

de igual forma, que o corpus deveria ser apenas escrito, eliminando a

parte oral do nosso estudo71. Esta op95o, tamb6m tomada por C.

GuimierT2, visa uma vez mais reduzir ao m6ximo a ambiguidade que
parece ser um elemento natural A classe dos "circunstantes", como lhe
chama C. Guimier. No entanto, ao contr5rio de C. Guimier que optou,
para a constituigSo do corpus por uma 0nica publicagSo, Le Monde, de

onde extraiu doze artigos, n6s opt5mos por quatro publica96es

distintas, extraindo de cada uma delas um nrlmero vari6vel de artigos. A
escolha das publicag6es foi aleat6ria. E evidente que a opgSo de C.

Guimier ser6 coerente com o seu trabalho, visto que o autor pretendia

abarcar todas as unidades que pudessem desempenhar a fungSo

"circunstancial", fazendo um levantamento estatlstico das v6rias
estruturas dos constituintes que pudessem ser inseridas na classe

objecto do seu estudo. Assim, e sempre tendo em conta o exemplo de

C. Guimier, consider6mos que uma maior variedade de publicag6es, e

de artigos, poderia ser mais vantajosa para o nosso estudo que visa
apenas um dos elementos que pode ser considerado como pertencendo

ao que C. Guimier designa como c/asse dos circunsfanfes.

Os estudos desenvolvidos neste trabalho apoiam-se assim sobre

um corpus fechado, como j6 referido supra. A nossa principal (e quase

0nica) preocupagSo foi a de abarcar de maneira global uma fungEo

sint6ctica dotada de caracteristicas muito particulares, para que esta
pudesse ser examinada in vivo e evitar, tanto quanto possivel, gu€

t1 l)m corpus oral implica um outro n0mero de considerag6es que n6o estavam na nossa
mente, e que n6o est6o nos nossos objectivos para a elaboragao deste estudo. A lingua
falada tem intromiss6es estranhas i mesma estrutura gramatical, como sao a situageo, as
interrupg6es por parte dos interlocutores, os gestos, entre outros, as quais suprem, em
determinadas ocasi6es, um determinado segmento oracional, pelo que podem apresentar
numerosas dificuldades pata a sua an6lise sint6ctica. Parece-nos legitimo considerar que a
sintaxe da lingua falada constitui uma sintaxe separada da da lingua escrita, pois rege-se
por crit6rios e principios completamente distintos.
'' C. Guimier 1993: 11-41 .
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alguma pudesse ser negligenciada. A nossa intengSo ao realizar esta

investigagSo foi conseguir uma descrigSo linguistica suficientemente
geral para f azer aparecer as constantes pertinentes do fen6meno

estudado. No entanto, a particularidade tamb6m n5o desapareceu de

todo da nossa atengSo, visto que se torna necess6rio que as

caracteristicas distintivas sejam previsiveis no discurso. Partimos,

ent6o, com estas convic96es para a elaboragSo de um corpus que

preenchesse os requisitos do nosso estudo.

Os tr6s primeiros conjuntos de texto - corpus - foram recolhidos

em suporte papel, posteriormente digitalizado e tratado em formato

Word.osrestantesforamdescarregadosdosite@,
na subsec96o de "Romance - Autores de Lingua Portuguesa".

A revista Visdo forneceu uma amostra de doze artigos dos mais

variados dominios: Portugal, Sociedade, Economia, Cultura e Ensaio. A

tipologia dos textos foi a mesma utilizada pela revista em questSo. O
jornal P0blico contribuiu com vinte e oito artigos, de diferentes

39

ConstituicSo do corous;

vtsAo I Vis Vis€o (29/Set./2005) (autores diversos) -
678 frases

PU BLICO II pub/o P0blico (2/Julho/2006) (autores diversos)

- 989 frases

PUBLICA III pub/a Prtblica (16/Julho/2006) (autores diversos)

- 660 frases

EXCERTOS IV Nhlp

cf
Esl

Nita

Oms

Ndo hi lugar para divorciadas (Francisco

Moita Flores) - 185 frases

Cr6nica feminina (ln€s Pedrosa) 276

f rases

Ensaio sobre a lucldez (Jos6 Saramago)

- 53 frases

Alo interior da tua aus€ncia (Baptista-

Bastos) 315 frases

Os mensageiros secunddrios (Clara Pinto

Correia) - 504 frases
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dominios (Mundial P0blico Futebol, Editorial e Artigos de opiniao,
Nacional, Mundo, Sociedade, Ci6ncias e Cultura). Na revista Prtblica
destac6mos oito artigos que abrangiam o panorama nacional e

internacional. No conjunto destes tr6s textos resultou o apuramento de

2327 frases. Os restantes textos, por se tratar de excertos de livros,
foram agrupados num tnico ficheiro, do qual resultou o n0mero de 1332

f rases.

O tratamento do corpus resultou em duas s6ries de ficheiros. Aos

primeiros foram atribuidos os nomes das publicag6es, VISAO,

PUBLICO, PUBLIcA, ExcERToS, os quais correspondem ao texto em

vers6o Word, tal como aparece nas publica96es originais. Uma segunda

s6rie de ficheiros foi convertida em versSo Excel, que visa o transformar

do texto corrido em frases, para que mais facilmente se proceda i sua

an6lise sint6ctica. Como se torna evidente o corte do texto em frases

tem implicag6es te6ricas e metodol6gicas, ds quais n5o podemos de

forma alguma ficar alheiosT3.

Avancemos, ent6o, na explicagSo dos procedimentos de andlise
no nosso corpus. Cada frase recebe um n.o de c6digo. Assim, por

exemplo, V290905C4R0101, significa que a frase em questEo foi
extraida da revista VisSo de 29 09 2005, do artigo intitulado <Carmona /

Carrilho: a Lisboa dos seus amoresll, (o primeiro artigo da selecASo 01),

sendo que 01 significa que se trata da primeira frase do referido artigo.

A terceira s6rie de ficheiros, intitulados VISAO FC, PUBLICO FC,

PUBLlCA FC, EXCERTOS FC constituiu-se como a s6rie de maior

importAncia para o nosso trabalho. Nestes f icheiros abriram-se os

seguintes campos:

o C6digo
o ltem

o FC = FCnuc (Fun95o Circunstancial Nuclear) e FCper

(FungSo Circunstancial Perif6rica)

B Recordemos que, no 6mbito do presente trabalho, a frase apresenta uma estrutura
hier6rquica que estabelece com base no tipo de relagao sint6ctica da determinagio do NV
(cf.pp.do nosso trabalho 28-35). Assim sendo, e tendo em conta o quadro te6rico operat6rio
n5o se16 de estranhar a op96o que fizemos em retirar do corpus todos os exemplos que nao
possuissem o n0cleo predicativo, pois se estamos a trabalhar com as fung6es sintacticas
estas convergem obrigatoriamente para. o n(cleo; n6o havendo n0cleo, n6o h6 legitimidade
para identificar fung6es sint6cticas. E verdade que condicionamos assim a an6lise do
adv6rbio, mas n6o o reconhecimento nem do adv6rbio como classe nem da sua fun96o, como
iremos ver.
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o Crit6rios = Comutagio por zero; mobilidade; multiplicagSo;

dmbito de incid€ncia

o Observa96es

E necess6rio, neste momento, explicar um pouco a opg6o por

estes campos, que obedecem a crit6rios. Em particular, o terceiro e
quarto constituem-se como elementos centrais para o trabalho de

an6lise projectado. N6s chamaremos FCnuc/FCper que C. Guimier

chama <circunstante>>, ao que Nolke chama <complemento adverbial>

ou simptesmente <adverbial>.74 N6o querendo problematizar em

demasia uma questao que ser6 um aspecto central deste estudo (cf.

supra, p. 34), n6o podemos deixar de avangar uma primeira explicagSo

do que se entende ser a Fungdo Circunstancial (FC).

((...) un circonstant est un constituant satellite du
verbe qui ne remplit aucune des fonctions sujet, attribut,
compl6ment essentiel, direct ou indirect.>75

A partida n6o seria esta a definigSo idea!, a pretendida. No entanto,

neste ponto do trabalho, a def inig6o negativa 6 uma primeira

constatagSo. Sabemos o que o circunstante de C. Guimier n5o 6; a fase

seguinte, constitui a transformagSo da f rase negativa em frase

afirmativa. Nunca podemos esquecer que a FC teri que ser definida

tendo em conta a relagSo que estabelece com o verbo. Esta relagSo

poder6 ser muito estreita e dizer respeito unicamente ao verbo (a FC

incidi16 directamente no NV), mas pode tamb6m ser alargada ao

m6ximo, sendo que o seu Ambito pode ser o da frase global. Uma coisa
poderemos, talvez, afirmar desde j6:. a FC parece funcionar como um

sat6lite do verbo, Uffi sat6lite que gravita a uma dist6ncia maior ou

menor do seu centro de atracgSo. A FC n5o pode ser um termo de um

termo da frase, je que o verbo construtor da frase deve estar

directamente implicado. C. Guimier acredita que quando define o seu

circonstanf tem que ter em consideragSo a relagSo que este estabelece

com o verbo, relagSo que tem por efeito delimitar o paradigma das

" cf. c. Guimier 1993: 14-16.
75 c. Guimier 1993: 15.
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fung6es em causa76. Provisoriamente, trabalharemos a partir deste
ponto de partida.

Com base nas entradas acima mencionadas, um quadro foi

construido, tendo em conta a classeTT encontrada na fungSo em aprego:

o adv6rbio. Deste modo, o ficheiro VISAO FC e os outros cont6m o

levantamento das FC nucleares e perif6ricas que s5o preenchidas pelo

monema "adv6rbio", de acordo com crit6rios sintScticos previamente

estabelecidos: a comutag5o por zeto, a mobilidade, a multiplicagSo e o
6mbito de incidBncia do adv6rbio. Nas colunas respeitantes aos

crit6rios, a forma de assinalar constitulu-se como a possibilidade de

ocorrEncia ou n5o. Na coluna final coloc6mos as Observag6es, onde

fizemos referdncia ao operador de negagSo e ao marcador de restrigSo,

ambos justificadamente excluidos dos nossos objectivos de an6lise,
devido ao facto de serem marcadores de polaridade. Nesta coluna

tivemos ainda a oportunidade de destacar o comportamento particular

de alguns adv6rbios.

Ainda que tenhamos tentado fornecer uma definig6o o mais

precisa possivel de FC, a realidade do corpus obrigou-nos a enfrentar
quest6es muitas vezes complexas e dificeis de resolver. Pretendemos,

com as fontes seleccionadas para este estudo, obter uma amostragem

heterog6nea e ilustrativa das m0ltiplas possibilidades do uso que este

item adopta no discurso escrito.

'6 cf. c. Guimier 1993: 15.z De notar que C. Guimier, no seu estudo, opta pela designag6o de 'categoria', mas n6s
conside16mos que, dentro do quadro te6rico estudado, seria mais apropriado a etiqueta
"classe".
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4. EsrnuruRAgAo Do TRABALHo

Este trabalho ser6 dividido em seis partes / quatro capitulos. A
presente lntrodugSo tez uma breve apresentagao do tema, dos

objectivos e da metodologia usada ao longo do desenvolvimento do

estudo. Ai se fez, como acab6mos de ver, um breve enquadramento

te6rico, de forma a fornecer os conceitos metodol6gicos da escola

te6rica que seguimos ao longo da investigag6o, a apresentagSo do

corpus seleccionado, e a explicitagSo dos crit6rios que estiveram na

base de tal escolha.

O Capitulo l, Esfudos sobre a fungdo sintdctica chamada

"Complemento Circunstancial", resulta do levantamento de algumas

das contribuig6es que conside16mos mais relevantes para o estudo da

fun96o "complemento circunstancial", da autoria de gram5ticos e de

!inguistas. Aqui se pretende uma visSo geral sobre o estado da arte, no

que ao assunto em aprego, diz respeito. Daqui, tamb6m, surgem as

primeiras reflex6es e d0vidas sobre o assunto que nos preocupa.

Tentaremos, atrav6s deste cap[tulo, perceber as principais linhas de

orientagSo que regeram d6cadas, mesmo s6culos, de an6lise de uma

fungSo sintActica que, muitas vezes, foi relegada para um plano inferior

aos das outras fungSes sint6cticas.

O Capitulo ll, Esfudos sobre os chamados "adv6rbio8" em

Portuguds Europeu, cumpre o mesmo objectivo enunciado Para o

Capitulo anterior. Aqui se procedeu a uma resenha sum6ria do

pensamento gramatical desde o final do s6culo XIX at6 aos nossos dias,

percorrendo autores marcantes da nossa hist6ria gramatical, tal como

EpifAnio Silva Dias, Ant6nio Maria de Almeida Netto, Celso Cunha e

Lindley Cintra, M6rio Vilela e, mais recente em termos de publicagio,

Maria Helena Mira Mateus. N5o quisemos deixar de af lorar o

pensamento gramatical, mas tamb6m ie com fortes influGncias

linguisticas de alguns autores estrangeiros, como Emilio Alarcos (para a

lingua castelhana), Maurice Grevisse (para a !ingua francesa) ou Sidney

Greenbaum e Randolph Quirk (para a lingua inglesa), apenas aqui
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mencionando um exemplo para cada uma das linguas europeias
conf rontadas.

O Capitulo Ill, Proposta de andlise das fungies sintdcticas do
Advdrbio, pretende ser uma proposta de an6lise descritiva de car6cter
essencialmente sint6ctico para a fungSo circunstancial. As

problem6ticas envolvendo a rede actancial do verbo permitem-nos

chegar i distingSo fundamental entre actantes e circunstantes. A zona

nuclear e a zona perif6rica t6m no NV o seu sustent6culo; os elementos

da frase podem estar situados numa zona mais p16xima do NV,

mantendo com ele uma relagio mais estreita; mas tamb6m podem estar
mais afastados do NV, nio deixando, no entanto de com ele estabelecer
uma relagSo sint6ctica. Ponto fundamental neste capitulo se16 a

definigSo de crit6rios sinticticos que permitam determinar se uma

fungSo circunstancial se encontra na zona nuclear do NV; ou se se

encontra na zona perif6rica na estrutura fr5sica. A ilustragSo seri
efectuada com exemplos retirados do corpus.

O Capitulo lV Proposta de um modelo de descrl96o sintdctlca
para a classe do Adv6rblo, pretende mostrar como uma classe que

comega por ser negada por grandes nomes da escola funcionalista,
acaba por ser uma classe de palavra dotada de caracterlsticas
sint6cticas que lhe permitem estabelecer compatibilidades com outras

classes. Com vista a prossecugao deste objectivo, a determinagSo

exercida pelo adv6rbio te16 um papel fundamental para a elevagSo do

adv6rbio a classe de monemas de pleno direito.

Finalmente, a conclusSo pretende ser uma s0mula das principais

conclus6es que se foram retirando a medida que o trabalho ia

progredindo. N5o querendo ser uma conclusSo, esta prev6 ainda o

levantamento de algumas quest6es pertinentes que podem ser
exploradas em trabalhos futuros.

Como se poder5 verificar pelo alinhamento dos capltulos,
estabelecemos um percurso essencialmente sint6ctico no tratamento da

fungSo circunstancial, o que n6o significa que, ocasionalmente, e

sempre que se prove relevante, n5o recorramos i semAntica e outras
perspectivas de an5lise. Este recurso 6 utilizado a titulo meramente

acess6rio, visto que a sintaxe da fungSo circunstancial e o estatuto
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sint6ctico do adv6rbio enquanto classe de monemas serSo os principios

orientadores de toda a anelise por n6s efectuada.

Faz ainda parte deste estudo um ap6ndice (em volume separado),

Corpus lntegral de Exemplos, o qua! permite explorat o corpus no qua! o

nosso trabalho incide. N5o tendo sido possivel, por limita96es de

tempo, trabalhar todos os exemplos que surgem no corpus

consideremos que a sua apresentagSo em anexo poderi reforgar aquilo

que defendemos ao longo da apresentagao da an6lise sint6ctica,

possibilitando um conjunto mais alargado de exemplos.
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Estatuto Sintictico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
Cap. I - Estudos sobre a FunEio Sintictica Chamada ,,Complemento

Circu nstancial"

(Complemento circumstancial e toda a palavra

ou expresseo, que, precedida de preposigSo,

exprime uma circunstancia relativa aos verbos

ou adjectivos.

Varias e multiplicadas sao as especies de

relag6es circumstanciaes, que a cada passo

carecemos de expressar; e d'ellas notaremos

agora as principaes, que s6o as de: logar,

tempo, causa, companhia, excesso,

instrumento, materia, modo, opposigSo, prego,

substituigSo. >

MACEDO, Joaquim Freire de

(1877) - Resumo do compendio de

Grammatica Portugueza. 6a edig6o.

Lisboa: Lallemente Frdres, Typ.
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1. CoHsToERA9OES PnEvtas soBRE A VtsAo DAs GRAMATIcAS

As fung6es sint6cticas foram objecto de apurada atengSo por

parte dos gramSticos da llngua. Ser5 nestes primeiros tratados de

lingua que encontraremos o nosso ponto de partida para o estudo da

fungio circunstancial. Constituiu o nosso friso crono!6gico a Reforma

Ortogr5fica de 1911, que envolveu autores como G. Viana, C. de

Figueiredo, A. Coelho, Leite de Vasconcelos e Epifdneo da Silva Dias.

No entanto, n6o nos escus6mos a contemplar autores anteriores a tal

Reforma, sempre que as suas contribuig6es se mostraram relevantes

para o problema que aqui desenvolvemos. Conside16mos de extrema

import6ncia verificar a forma como estes pensadores da lingua

encaravam esta fung6o sintSctica. Sem querer, no entanto, proceder a

uma anSlise cronol69ica de todas as gram5ticas de lingua portuguesa,

procur5mos tragar um percurso em torno daquelas que mais

representagSo tiveram no seu tempo, e mais repercuss6es conseguiram

fora dele.

Pensadores como Adolpho F. Coelho, C6ndido de Figueiredo, F.

J. Monteiro Leite transpuseram para os seus manuais s6culos de

sabedoria lingulstica. Remontando d Antiguidade C16ssica, a l[ngua foi

sempre encarada como um objecto de estudo fascinante. Dai que

tenhamos optado por partir da Gram6tica para elaborar o sfafus quo do

nosso objecto de an6lise, a fungSo sint6ctica designada como

"circunstancial" e o seu preechimento sint6ctico pela classe de palavra

"adv6rbio". Para clarificag6o da import6ncia relativa destes estudos,

imp6s-se, antes de enveredarmos pela an6lise dos manuais de

gram6tica seleccionados, uma reflexSo sobre o p16prio conceito de

gramdtica, verificando que tipo de aliangas poderSo, ou n6o, ter sido

estabelecidas ao longo dos tempos com a sintaxe. Depois, a an6lise dos

diferentes gram6ticos levou-nos, igualmente, a equacionar problemas

de grande relevAncia linguistica, estabelecendo relag6es de

proximidade entre gram6tica e linguistica.

Opt6mos por incluir n6o apenas gramSticos de !ingua portuguesa,

mas tamb6m gram6ticos de outras linguas. O objectivo n5o foi proceder

a uma an6lise contrastiva das diferentes llnguas abordadas, mas sim
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verificar se existiam pontos de contacto entre os grameticos de lingua
portuguesa e os gramaticos de outras linguas.

A reflexao que a contribuigSo de variadissimas gerag6es de

gram6ticos permitiu, conduziu ao tragar de um ponto de partida para a

an6lise da fungSo sint6ctica 'complemento circunstancial" em

portugu€s, correlacionada tamb6m com a de outras linguas (cf . infra 2.

e 3.). Em contraponto, mas aproveitando em simultineo as intuig6es
justas ai avangadas, apresentaremos de seguida a redefinig6o
funcionalista dessa fun96o sint6ctica, j5 dividida, e enquadrada num

modelo de frase que desenvolve os conceitos te6ricos gerais da

lntrodugSo (cf. infra 4.). Seri este o tratamento sintictico que nos
permiti16 trabalhar depois com a classe de monemas que chamamos
"adv6rbio', no capltulo seguinte.

1.1 ,.GRAMATIcA,, E ..sINTAxE,,

GramStica 6 uma unidade terminol69ica cuja etimologia se

encontra em GRAMMATIKE, ou seja a "arte relativa As letras", podendo,

deste modo, ser considerada uma TEKHNE. Esta forma grega entra,
depois, na lingua portuguesa atrav6s da forma latina GRAMMATICA. A
consulta de dicion6rios generalistas apresenta definig6es abrangentes e

pouco precisas do ponto de vista cientlfico. A gram5tica surge como um

dom[nio em que se misturam aspectos sintScticos, seminticos e

normativos. J. Dubois defende que o termo "gram6tica" pode16 ter
tantas acepg6es quantas as teorias linguisticas em que se enquadra,
mas considera serem quatro as principais:

<<1. Gramdtica 6 a descrigSo completa da lingua, isto
6, dos principios de organizaglo da lingua. Ela comporta
diferentes partes: uma fonologia [...], uma sintaxe [...],
uma lexicologia [...] e uma semAntica t...]. A gram6tica 6
o modelo de compet€ncia.

2. Gramdtica 6 a descrigSo dos morfemas gramaticais
e lexicais, o estudo das suas formas (flexSo) e de suas
combinag6es para formas palavras (formagSo de
palavras) ou frases (sintaxe). [...]
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3. Gramdtica 6 a descrigSo dos morfemas gramaticais
[...], excluindo-se os morfemas !exicais [...], e a descrigao
das regras que regem o funcionamento dos morfemas na
frase. A gram6tica se confunde entSo com a sintaxe e se
op6e i fonologia e ao l6xico [...].

4. Em linguistica gerativa, a gramdtica de uma lingua 6
o modelo de compet6ncia ideal que estabelece certa
relagSo entre o som (representagSo fon6tica) e o sentido
(interpretagSo semintica). A gramStica de uma linguagem
L gera um conjunto de pares (s, l), em que s 6 a
representagSo fon6tica de um certo sinal e I a
interpretagSo semintica ligada a esse sina! pelas regras
da linguagem.)78

A gram6tica poder6 ser encarada como ((...) o estudo e tratado

dos factos da lingua portuguesa, e das Ieis que a regulam.D (A.Ribeiro

de Vasconc6lloz s.d.:11) Nesta definigSo s6 importario os factos da

lingua portuguesa, bem como as leis que regem esses factos. No

entanto, de um ponto de vista estritamente linguistico tal definigSo

carece de precisSo visto que inclui todas as disciplinas ligadas d !ingua

- fon6tica, fonologia, sintaxe, semAntica... -r sem a elas fazer uma

refer6ncia directa. Esta definigSo pode ser, por6m, encarada de uma

perspectiva diferente da primeira enunciada. A. Ribeiro de Vasconc6lloz

mostra-se um percursor da sintaxe ao defender o estudo dos f4!5. (=

ci€ncia) da linqua (= abstrac96o das variag6es individuais, no sentido

saussuriano) e das !g!g que a regulam (= regras de combinagSo, no

sentido de Domingos de Azevedo). S5o estas tr6s nog6es conceitos

fundamentais quando se tenta perceber o que 6 a gram6tica; h6 que ter

em conta a lingua, isto 6, a especificidade de uma llngua que se op6e a

por isso, te16 caracteristicas distintivas. Por outro lado,

que nio h6 lingua que n6o contenha leis; s6o as leis que

asseguram a comunicagSo entre os falantes. De tudo isto resultam

factos, que mais nio serSo do que factos linguisticos, isto 6, partes da

lingua passiveis de serem cientificamente analis6veis. Teremos

igualmente oportunidade de verificar que n6o 6 usual que as gram6ticas

procedam a disting6es entre os diversos pontos de vista, adoptando

mesmo um ou outro crit6rio consoante a necessidade e as

conveni6ncias da an6lise. E evidente que n5o podemos esquecer que

existe quase um s6culo de distAncia entre a definigSo cientlfica de J.

outras e,

sabemos

78 J. Dubois et alii 1993: 313.
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Dubois e as primeiras tentativas de aplicar crit6rios cientificos i lingua
portuguesa, levadas a efeito por A. Ribeiro de Vasc6ncelloz. Em todo o
caso, tal n5o invalida que sejam bastante v6lidos os contributos

surgidos neste Ambito para o tema que nos ocupa.

Tamb6m numa gram6tica de lingua castelhana surge uma

definigio do termo, que consider6mos importante transcrever para este

estudo.

<<La gram5tica es la disciplina que estudia
sistem6ticamente las clases de palabras, las
combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre
esas expresiones y los signif icados que puedan
atribu irseles. Esas propriedades, combinaciones y
relaciones pueden formularse de maneras diversas y
puede haber, por lo tanto, muchas gram6ticas de la
Gram6tica de una lengua.>7s

A sistematicidade ser6 um aspecto a reter quando se analisa a

citagSo supra. Quer se estude as classes de palavras, as combinag6es,

as relag6es e os significados destas, o importante 6 que a an6lise seja

exaustiva, sistemitica. Este estudo pode ser feito de maneiras diversas
gerando diferentes tratados sobre o modo de funcionamento da lingua.
Cada manual, cada estudo 6 uma gram6tica da Gram6tica, um estudo

parcelar dessa entidade abstracta que 6 a lingua - Gram6tica. NEo

podemos deixar de concordar com o facto de se poder estudar a lingua,

sob diferentes perspectivas, gerando estudos parcelares da lingua, ou

como lhe chamam os autores, muitas gram6ticas da Gram6tica da

Lingua80. Esta moderna definig6o de gram6tica admite no seu seio as

v6rias disciplinas: sintaxe, semintica e ainda 6 suf icientemente

abrangente para incluir todos os estudos que se possam fazer numa

lingua.

<Le travail du grammairien consiste proprement a
classer les mondmes, non selon leurs sens, c'est-i-dire
selon les r6alit6s non linguistiques auxquelles ils
correspondent, mais selon les contextes linguistiques
dans lesquels its figurent.>81

" l. Bosque, V. Demonte 1999: XlX.* Nao podemos 6 concordar com o conceito de Gram5tica, como algo'quase" universal
certamente, abstracto da lingua.
" J. M. Barbosa 2000-112: 380.

e,
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O trabalho do gramatico seria relativamente simples e in6cuo se todos

os monemas de todas as linguas apresentassem sempre um significante

invariSvel, o que neo acontece. A maior parte das linguas oferece, ao

lado dos significantes, signos minimos cujos significados variam de

acordo com o contexto em que eles aparecem. Ser5 o contexto que ir6

determinar a escolha de uma ou de outra manifestag6o formal. No

entanto, ser6 necess6rio esclarecer que o contexto n5o ir6 afectar a

identidade do monema82. N5o deve16 ser prioridade do gramatico o

sentido dos monemas, mas sim a sua classificagSo de acordo com o
contexto lingulstico em que surgem. As realidades a que os monemas

fazem linguisticamente refer6ncia n5o deve16o fazer parte do estudo do

gram6tico.

<La t6che du grammairien sera donc double: il lui
faudra d'une part classer les mondmes sur la base des
contextes oir ils apparaissent, d'autre part relever les
modifications qui subit le signifiant de certains d'entre
eux dans diff6rents contextes.>83

No nosso pais a gramAtica tende a gerar dois tipos de

comportamentos extremos. Os que a defendem como se a sua pr6pria

vida dependesse do cumprimento de todas as regras presentes nos

manuais; e os que a encaram como tirana, como algo que limita o
pensamento e inibe a criatividade. Talvez o caminho indicado seja

aquele que procura o equilibrio. Apresentar regras, sim, mas n6o sem

antes se ter observado o fen6meno. 56 depois de ta! observagio e
posterior descrigSo se poder6 apresentar a regra. Consequentemente, o

m6todo a adoptar s6 poder6 ser o dedutivo e nunca o indutivo, pois se o

fltimo fosse o escolhido o risco de criar a lingua i medida da regra

cresceria exponencialmente. Note-se que, em Portugal, a tend€ncia, at6

agora dominante, parece ser para a concepgio de gram6ticas

normativas, decalcadas de gram6ticas muitas vezes antigas e nas quais

a llngua portuguesa estudada j6 n5o est6 em uso. Poderemos mesmo

adiantar que n5o existe ainda uma gram6tica portuguesa de orientagSo

t2 cf . J. M. Barbosa 2OOo-112:380-381.o J. M. Barbosa 2OOO-112: 381 .
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verdadeiramente descritiva, que reflicta o pensamento da corrente
funcionalista. No Brasil destaca-se a 37a edi95o da Moderna gramdtica
portuguesa de E. Bechara (1999), j5 referida na "lntrodu960" a respeito
do conceito de frase, precisamente porque a descrigSo da lingua
assume ai um papel muito importante, relegando para um segundo
plano a imposigSo de regras (ct. infra 2.2).

Como je tivemos oportunidade de tazer notar, o conceito de

"gramStica" aparece frequentemente associado a um outro conceito, o

de "sintaxe". Se analisarmos apenas algumas das in0meras definig6es

de sintaxe fornecidas pelos mais variados autores poderemos

facilmente identificar uma aproximagSo entre os dois conceitos.
J. D. Azevedo acredita que a <<Syntaxe 6 a parte da grammatica

que ensina a combinar as palavras na oragSo e as orag6es no

discurso., (J.D.Azevedo 1893: 116) B. J. Oliveira n6o se afasta muito

desta concepgio, pois considera que a <Sintaxe 6 a parte da gram6tica
que ensina a juntar e a comp6r as palavras na oragSo, e as orag6es no

discurso.r, (8. J. Oliveira 1904: 66) Recorrendo a um autor mais

recente, a dist6ncia de um s6culo, encontramos uma def inigSo de

sintaxe nestes termos:

(A palavra sintaxe significa, etimologicamente,
"ordenag€io", "disposigio", "organizagSo" e tem sido
entendida como o conjunto das propriedades das
estruturas que estSo subjacentes aos enunciados
existentes ou possiveis numa dada lingua particular, por
exemplo, {o portuguGs, e a descrig6o dessas
estruturas. >il

O conceito de "gram6tica' 6 bem mais abrangente, t6o abrangente
que M. Vilela n5o nos apresenta nenhuma definig6o em concreto, mas

todo um conjunto de t6picos que nos permitem conceber a complexidade
inerente de qualquer gram5tica. Esta inclui o sistema lingu[stico, com

seus planos e unidade; as construg6es sint6cticas; os campos

semAntico-funcionais; e os processos lingulsticos de identifica96o e

an5lise85.

* M. vilera 1999:277.* cf. M. Vilela i999.
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E evidente que neo nos devemos esquecer que as definig6es aqui

apresentadas encontram as suas origens na Antiguidade Cl6ssica,

permanecendo os conceitos at6 aos dias a que nos reportamos (ainda

que haja ligeiras transformag6es).

Neste s6culo que medeia entre J. D. Azevedo, B. J. Oliveira e M.

Vilela muitos acontecimentos tiveram lugar no campo da gram5tica. Em

meados dos anos trinta do s6culo passado, F. Torrinha definia a sintaxe

como uma das tr€s partes da Gram6tica (sendo que aS outras duas

eram constituidas pelo fonologia e pela morfologia), ((...) ocupa-se da

fungio que as palavras exercem nas proposig6es, e da combinagEo das

proposi96es entre si para formarem o discurso.D (F.Torrinha 1933:9) J.

N. Figueiredo n6o se afasta muito da concepgEo exposta por F.

Torrinha, identificando a sintaxe como uma parte da gram6tica que

estuda as regras da combinag6o das palavras para formarem

proposig6es e das proposig6es para formarem sentido completos6. E

esta a concepgSo que vinga atrav6s dos tempos: a sintaxe faz parte da

gram6tica e estuda as regras de combinag6o das unidades menores,

denominadas "palavras" (Cf.!ntrodugSo, pp.2O'22; Cf. infra 4.11.

Efectivamente, o que realmente importa estudar em sintaxe, e que se

transforma, a nosso ver, no que 6 efectivamente essa disciplina a que

chamamos "sintaxe" 6 ((...) the possibility for the monemes of a certain

class to coexist with those of another class in a definite relation. Syntax

is, properly, the study of such relations.) (C.Tatilon 2001:394)

O enquadramento que acabamos de tragar, ainda que muito

simplificado, justifica, a nosso ver, a escolha das obras citadas para a

lingua portuguesa no presente capitulo, mas tamb6m a selecaSo

bastante sum6ria que fizemos para outras linguas, visto que, em

Espanha, em Franga e em lnglaterra, embora continuem a existir

gram6ticas que ditam as leis, sem deixar o espago necesserio e

suficiente para as perguntas que dessas leis possam surgir, os avangos

nos estudos gramaticais, entendidos menos como gramaticais e mais

como lingu[sticos, tEm sido consider6veis.

Em Espanha seleccion6mos a Gramdtica descriptiva de la lengua

espafiola (1999), sob a orientagSo de l. Bosque e V. Demonte, (cf . infra

s cf . A. Gomes, J. N. Figueiredo 1947i 143.
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3.1), mas tamb6m a Gramdtica de la lengua espafrola (1ggo) da autoria
de E. Alarcos (que servir6 sobretudo para a definigEo de fungdo, cf .4.),
pois constituem refe16ncias da mais moderna gramaticograf ia

castelhana. A preocupagSo pela descrigSo e explicagSo dos fen6menos

6 muito superior a preocupagao de normativizaglo da lingua. Os

autores levam muito a s6rio o seu papel de investigadores da an6lise da

experi6ncia a ser comunicada, n6o visando o ditar de leis, mas tentando
descrever as diversas estruturas da lingua no seu funcionamento,
motivo pelo qual podemos considerar que a sua perspectiva 6

sint6ctica. Para a lingua francesa, escolhemos destacar a Grammaire
m€thodique du frangais de Riegel, Pellat e Rioul, cuja 0ltima edigEo

data de 1994 (cf. 3.2). Mencionamos ainda, j6 no Ambito sint5ctico
propriamente dito, a Grammaire fonctionnelle du frangais (1979), sob a

orientagSo de A. Martinet, visto que constitui um exemplo da teoria
lingulstica que adopt6mos, a sintaxe funcional.

A lingua inglesa forneceu-nos como exemplo as gram6ticas de R.

Quirk et alii, A Grammar of Contemporary English e A Sfudenf's
Grammar of the English Language, edig6es de 1991. Estas gram5ticas

baseiam-se numa vertente descritiva da lingua, preocupando-se em

conjugar as perspectivas linguistica e gramatical, de forma a fornecer
uma descrigSo o mais fiel possivel do seu objecto de estudo. A corrente
de pensamento expressa por estas gram5ticas encontrou eco na

linguistica portuguesa em autores como Maria Helena Mira Mateus, J.

Costa, e H. Montenegro. Esta iltima autora recupera o conceito de

"adverbial" e, com base nele, procede a uma investigag6o sobre as

formas que na lingua portuguesa poderSo encaixar nesse paradigma (cf.

infra pp. 92-94).
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2. AIeuNS PERCURSOS NA LiNGUA PORTUGUESA

2.1 A VISAO DAS GRAMATICIS DO PORTUGUES EUROPEU

A relag6o conhecida pela etiqueta fungdo, arriscamos a dizer,

talvez seja uma das mais polissemicas classificag6es da nossa lingua.

lsto se acreditarmos na exist6ncia da polissemia enquanto conceito

integrado na sem6ntica de ca16cter funcional. No entanto, nao se16 este

o momento de enveredar por esta investigag6o que nos conduziria,

certamente, por outros trilhos que n5o o que desejamos agora

percorrer.

<No quadro de uma linguistica funcional e estrutural, 6
primordial o maior rigor possivel na definigSo t6cnica do
termo fungdo em sintaxe, tanto mais que o uso deste
termo tem variado muito, n5o apenas em diferentes
autores, mas tamb6m entre diferentes publica96es do
mesmo autor. >87

lnteressa-nos saber como o termo fungdo em linguistica se une i
sintaxe, o gU€, por si s6 j6 se apresenta como uma tarefa (quase)

herc0lea. N5o poderemos, por limitagio de espago e de tempo,

enveredar por um levantamento exaustivo do conceito de "f un96o

sint6ctica', at6 porque ele nos aparece enquadrado em diversas escolas

de pensamento lingulstico ao longo dos anos.

No que toca a an6lise da tradig6o gramatical portuguesa, ela

resume-se, na grande maioria dos casos, a uma enumeragSo das

fung6es sint6cticas que se podem identificar numa dada frase. Tudo o

que diz respeito i fungSo desempenhada pelo adv6rbio na frase recai

sobre a algada dos complementos que se consideram tamb6m

elementos acess6rios, por exprimirem circunstdncias da aca6o. A

posigSo assumida pelos diversos gram6ticos em an6lise possibilitar-

nos-6 uma reflexSo sobre esta fungSo sint6ctica que, normalmente, se

n c. clairis 2oo8: 75.
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reveste de uma aura de mist6rio - entre outras quest6es, levanta-se a

de entender ou nao "acess6rio" como sin6nimo de "facultativo",
sintacticamente falando.

Constituiu nosso objectivo n5o a an6lise de todas as gramaticas

de Portugu6s Europeu, mas uma reflexao sobre uma amostra
representativa do pensamento desenvolvido pelos gram6ticos. O crit6rio
que presidiu a escolha das gram6ticas n5o incidiu sobre uma

perspectiva hist6rica. As gram6ticas de F. Adolpho Coelho (1881) e

Francisco Jos6 Monteiro Leite (1881) marcando uma ponte de viragem
em direcaSo i modernidade constituiram, como se poder6 confirmar,
referEncias incontorn6veis. As gram6ticas portuguesas do final do

s6culo XIX e inicio do s6culo XX avangam pouca informagSo sobre o

assunto de que aqui se trata, privilegiando-se o estudo e a an6lise das

fung6es de "sujeito",'complemento directo",'complemento indirecto',
"predicado'. Ser6 nestas relag6es sint6cticas que os autores
gramaticais investem mais tempo, apresentando exemplos, explanando
utiliza96es.

E de assinalar a forma particular como EpifAnio S. Dias trata este
tipo de complemento. Para o autor, o complemento circunstancial 6 o
((...) nome gen6rico de toda a determina96o que exprime alguma
circumstancia de uma acgSo ou estudo (v.9. o logar, tempo, modo, etc.>r

(Epifdnio S. Dias 1880: 83). Estes complementos aparecem

enquadrados nos complementos que n5o derivam da significagSo
particular da express6o determinada, serSo os complementos gerais88,

ou seja, n5o derivam da significagSo particular. A estes complementos

op6em-se os "complementos em sentido rigoroso", ou seja, aqueles que

s6o obrigat6rios. O uso do termo determinagdo leva-nos a concluir que

o autor reconhece uma relagSo sint6ctica em que o complemento

circunstancial est6 depende do processo que exprime a acgSo ou

estado. E evidente que o conceito de determinagSo aqui empregue por

Epifdnio S. Dias em nada se relaciona com o utilizado pelos estudos
linguisticos funcionalistas actuais (cf. lntrodugSo e tamb6m infra, 4.),
mas n5o deixa de ser interessante evidenciar o seu emprego num texto
dos finais do s6culo XlX.

* Cf. Epifaneo S. Dias 1880: 82.
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Tamb6m J. Soares

circunstancial como:

Barbosa encarava ja o complemento

<Toda a palavra, ou oragSo precedida de preposigao,
qualquer que esta seja, e juncta a qualquer verbo, ou
adjectivo sem ser pedida pela sua significag6m he hum
complemento circunstancial, que se lhe da para a
explicar.>8s

O autor identifica dois grandes tipos de complementos

circunstanciais: aqueles que pertencem ao verbo substantivo, e aqueles

que pertencem ao atributo, ou adjectivo p16prio de cada verbo.

<Todos os complementos circunstanciaes relativos ao
lugar, ao tempo, e aos graos de affirmagSo pertencem ao
primeiro; (...)rto

Todos os demais complementos (quantidade, qualidade, modo,

fim, meio ou instrumento) pertencem ao segundo grupo. O autor

identifica ainda um complemento restritivo como inserido no grupo dos

circunstanciais, o qual tem como principal caracterlstica o facto de

limitar a signif icagSo do que se est6 a falarel. Ressalvando as

orientag6es distintas, podemos, talvez, aproximar EpifAnio S. Dias e J.

Soares Barbosa pelos conceitos que ambos apresentam nas suas

gram6ticas. Veja-se como coincidem na diferenciagSo de dois tipos de

complementos circunstanciais: os complementos gerais e os

complementos em sentido rigoroso (Epifdnio S. Dias), e os

complementos que pertencem ao verbos e os que pertencem ao atributo

(J. Soares Barbosa). Acreditamos que ambos os autores encaram os

complementos em sentido rigoroso e os com plementos do verbo como

obrigat6rios, isto 6, exigidos pela p16pria estrutura sint6ctica do NV;

enquanto os complementos gerais e os complementos do atribufo ser6o

aqueles que se constituem como facultativos, isto 6, elementos que se

acrescentam ao verbo sem, por isso, afectar a estrutura sint6ctica da

f rase.

sJ. Soares Barbosa 1830:401-402.sJ. Soares Barbosa 1830:402.e'cf. J. Soares Barbosa 1830: 403-404
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Francisco J. Monteiro Leite insere o estudo do complemento

circunstancial, ta! como o taz J. Soares Barbosa, no 6mbito da reg6ncia,

definindo-o como ((...) palavra ou grupo de palavras, que, regidas de

preposigao, clara ou occulta, se re0nem aos verbos ou adjectivos para

exprimir alguma circumstancia.) (F. J. Monteiro Leite 1887: 153) E

estas circunstdncias podem ser muitas. O autor identifica dezoito, a

saber: lugar, causa, companhia, distincia, estado, fim, instrumento,

medida, meio, modo, mudanga, oposigSo, prego, quantidade, tempo,

limite de e ac96o. Recuando um pouco no tempo, mas n5o muito,

deparamo-nos com A. J. Reis Lobato, cuja gram6tica 6 mostra da forte

tradigSo da lingua latina sobre a nossa. De facto, n5o encontramos aqui
qualquer referEncia ao complemento circunstancial, mas sim ao caso

latino Ablativos2. Em nota de rodap6 o autor preocupa-se em esclarecer

o que significa "ablativo", explicando que:

(O ablativo entre os casos do nome serve para
significar a causa, donde alguma cousa procede, o
instrumento, o modo, com que se taz, a mat6ria, de que
se comp6em, o tempo, em que se taz, o tempo que dura,
o lugar, onde se faz, ou se est6, o lugar donde se parte,
o lugar para onde se parte, o espago, ou distancia, que
h6 de um lugar a outro.>re3

Se o autor sente a necessidade de esclarecer sobre o conceito
utilizado, seria porque na altura j6 se tornava frequente o uso do termo

de complemento circunstancial em detrimento do termo mais arcaico e

mais latinizante 'ablativo". O que a seguir A. J. Reis Lobato procura

tazer 6 a apresentagSo de um conjunto de regras que visam a correcta

identificagSo do ablativo. N6o deixa de ser interessante assinalar que,

enquanto Monteiro Leite incluia na nogSo de complemento

circunstancial o papel desempenhado pela preposigSo que regeria a

palavra ou grupo de palavras, Reis Lobato nio menciona explicitamente
essa preposig6o, centrando-se antes no caso. Em ambos, contudo,
poder-se-6 ver uma esp6cie de antevisSo da fungSo sint6ctica tal como

a concebemos no 6mbito da sintaxe funcionalista (ct. infra 4.).

t'cf. A. J. Reis Lobato 1Bo4:2'16-230.
e3 A. J. Reis Lobato iEo4: 216.
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No final do s6culo XlX, Ant6nio M. D'Almeida Netto volta a

reforgar as palavras de Epif6nio S. Dias e de J. Soares Barbosa. O

complemento circunstancial, ou termo circunstancial, ou apenas

circunstdncia ((...) diz-se [d]a palavra que as mais das vezes vem

regida e juncta ao verbo ou ao adjectivo, cuja significagSo, em rigor, a

n6o pede por complemento.> (A. M. D'Almeida Netto 1884: 109) A
proximidade da preposi96o 6 novamente reforgada ("vem regida'), bem

como o conceito que reforga a sua adigSo i significagSo do verbo. O

autor considera mesmo que o complemento circunstancia! 6 um nome

gen6rico de qualquer determinagSo exprimindo circunstincia da ac96o

ou do estado (cf. Epifinio supra sobre o conceito de determinagSo).

Envolvemos nesta def inigSo todas as partes n5o essenciais da

proposigSo.

((...) termos circumstanciaes, multidSo de relag6es
accidentaes que frequentemente se exprimem, e que n6o
s6o necess6rias para completar o sentido de uma palavra
relativa, mas que servem de indicar diversas
circumstanciais, que t6em uma relagSo mais ou menos
immediata, ou com a proposigSo inteira, ou com alguma
das partes que a comp6em.>rs

H6 dois aspectos a destacar nesta reflex6o de A. M. D'Almeida

Netto. E curioso notar como o autor se refere aos termos

circunstanciais: uma "multid5o". Tal facto s6 vem reforgar a dificuldade

existente em classificar todos estes termos. Por outro lado, para al6m

de serem tantos que se podem aproximar a uma "multid5o", s5o

acidentais, isto e, n6o concorrem para a significagSo do verbo, s6o

sempre suplementos "que n5o s6o necessirios". Contrariando a

tend6ncia sugerida por Epif6nio S. Dias e J. Soares Barbosa que

admitem a exist6ncia de dois tipos de complementos circunstanciais,

Netto opta por antecipar, de certo modo, o car6cter sint6ctico facultativo
que, com algum consenso, 6 atribufdo ao circunstancial na tradig6o
gramatical portuguesa. Verificamos que o autor, por tudo o que j5 atr6s

se disse, e sendo coerente com as suas afirmag6es, se escusa a dar um

n0mero exacto destes complementos, limitando-se a referir alguns, a

saber: lugar, tempo, quantidade, modo, fim, meio, instrumento, mat6ria,

sA. M. D'Almeida Netto 1664:109
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prego, companhia, causa, louvor, vitup6rio, excessos5. No entanto, a

lista fica em aberto. Dai se depreende que o n0mero de circunstanciais

ser5 sempre posslvel de posterior acrescento. O aspecto semAntico

relacionado com o complemento circunstancial comega a ganhar cada

vez maior relevancia, €ffi detrimento das caracteristicas sint6cticas

desta fungSo.

Como podemos constatar apesar de algumas diverg€ncias entre

os autores at6 agora tratados, existe algum consenso em relagSo is
quest6es sem6nticas relacionadas com o complemento circunstancial.

Outros aqui n6o explorados, avangam com hip6teses muito

semelhantes. Falamos, a titulo meramente ilustrativo, de J. Freire

Macedo (1877), J. Moreira (1907) ou de A. A. CortesSo (1907).

J. N. Figueiredo e A. Gomes Ferreira no seu Compindlo de

gramdtica portuguesa identificam o complemento circunstancial como

um dos elementos complementares do verbo. Em 1977, os mesmos

autores, numa nova edig6o da sua gram6tica, amplamente recomendada

e usada nos Cursos Gerais do Ensino SecundArio (ji referida supra),

identificam como complemento circunstancial <A palavra ou expressSo

que designa uma circunstAncia ocasiona! da acgSo do verbo (...).ll (J.

M. Nunes de Figueiredo e A. Gomes 1977 62), sendo depois v6rias as

circunstincias designadas por esta etiqueta, a saber, tempo, lugar

onde, lugar aonde, lugar donde (origem), lugar para onde, modo, prego,

companhia, matEria, causa, fim, meio (instrumento)e6. Note-se que F.

Torrinha, j5, em 1933, defendia a mesma teseeT.

De salientar tamb6m 6 o facto de que P. Vasquez Cuesta nio
aborda na sua gramitica de 1971 a questSo das fung6es sint6cticas. De

facto, nas "Observag6es sobre o emprego de alguns adv6rbios" nio
encontramos material sintSctico que nos permita compreender o

funcionamento forma! desta classe. A autora d6 maior import6ncia ds

questSes morfol6gicas do que As sint6cticas, n6o havendo lugar para

qualquer tratamento sintictico da unidade em causa. Nas je
mencionadas "Observa96es" ficamos apenas a conhecer alguns

oA. M. D'Almeida Netto 1884: 'l 09.s Cf. J. M. Nunes de Figueiredo, A. Gomes 1977: 62-63.
" cf. F. Torrinha 1933: 1 14-115.
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aspectos particulares do uso do adv6rbio, nomeadamente no que diz

respeito i posigSo que pode ocupar na frasees.

Os autores das gramaticas tratadas, salvo honrosas excepg6esee,

preocupam-se mais com o apontar dos valores sem6nticos dos

complementos circunstanciais do que com a definigio e caracterizagSo

do que se deve entender por complemento circunstancial. De facto, os

tipos de complementos circunstanciais apontados variam de autor para

autor. Os autores que optam por diminuir o n0mero de complementos

refugiam-se num muito conveniente efc.; os autores que avangam at6

aos dezoito desdobram-se em explicag6es e usos de !ingua. No que

todos os autores parecem concordar 6 na dificuldade que se sente ao

proceder ao levantamento de caracteristicas sint6cticas deste tipo de

complemento. O seu funcionamento sint6ctico 6, nas gram5ticas,

tacitamente relegado para um plano mais apagado, visto que n6o se

apresenta t5o homog6neo como o das outras f ung6es sint6cticas

tratadas. Quando se define o Sujeito, o Predicado, o Complemento

Directo ou lndirecto reconhecem-se caracteristicas sint6cticas. Assim,

provas sint6cticas que levam a identificagio destas fung6es sao

apresentadas e discutidas. No entanto, quando se chega ao

Complemento Circunstancial parece existir uma m6xima de definigSo
pela negativa e pela generalidade, que se afigura quanto mais ampla

melhor.

N5o 6 nossa intengSo criticar os autores gramaticais aqui

apresentados. Se os escolhemos foi por considerarmos que se tratava

dos mais representativos. Mentes criticas que pensaram sobre a lingua,
e sobre ela produziram ref lex6es admir6veis. Epif6nio, Barbosa,

Macedo, Coelho, Netto, Leite, Azevedo, Machado, CortesSo, Moreira,

Figueiredo, Gomes... todos contribuiram para construir uma gram6tica

do Portugu6s Europeu, largando as amarras do latim e encarando a

nossa llngua como um objecto de estudo em si e por si. Por isso, n6o

s Cf. P. Vazquez et alii 1971: 540 e ss.s Referimo-nos, por exemplo, a Ant6nio Maria D'Almeida Netto que na sua obra O escho/lasfe
portuguez (1884), se preocupa em fornecer uma descrigSo mais longa do que a usual do que
se entende por circunstancial. Tamb6m Epif6neo S. Dias e J. Soares Barbosa, como vimos,
tragaram um caminho para uma possivel disting6o sint6ctica entre os dois tipos de
circunstanciais.
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podemos deixar de evidenciar o valioso contributo representado por

todo o material linguistico que nos deixaram.

Prova disso sao os fundamentos que desta tradi96o subsistem na

Nomenclatura Gramatical Portuguesa (NGP) de 1967. Ai o Complemento

Circunstancial 6 entendido como um dos elementos complementares da

oragSo, a par do complemento directo, do complemento indirecto, do

agente da passiva, do atributo e do aposto. Ultimo na lista, o

complemento circunstancia! apresenta nove termos hierarquicamente a

ele inferiores: lugar, tempo, modo, causa, fim, meio, instrumento,

mat6ria e companhia. SerSo estas nove subdivis6es que o complemento

circunstancial ter6 que suportar. N5o havendo lugar na NGP para a
semAntical00 f icamos intrigados sobre a razAo que subjaz a tal

subdivisSo, que 6 de teor claramente semAntico, teor esse a respeito do

qual je nos tinha avisado, como visto supra, toda uma tradigio de

gram6ticos portugueses, desde Bento Jos6 de Oliveira at6 Maria Helena

Mira Mateus (cf. infra), passando por todo o conjunto de not6veis

gram6ticos que muitas reflex6es sobre a lingua proporcionaram.

Consultando as <Notas Explicativas ao Projecto> deparamo-nos

com uma afirmagSo que nos coloca algumas reservas: <Haveria sem

d0vida motivo para n6o enunciar os v6rios complementos

circunstanciais...) (NGP 1967: 32) Perguntamo-nos de que motivo falari
o autor; ter5 que ser um motivo deveras importante, para ignorar toda a

tradi96o gramatical. Na verdade, podemos argumentar que autores

houve que optaram por nio dar uma importincia excessiva i subdivisSo

semAntica dos complementos circunstanciais. Podemos, a titulo de

exemplo, relembrar que A. Coelho apenas referiu quatro, tal como J.

Moreira ou C. Figueiredo, mas F. Leite considerou que dezoito seria o

nfimero de subdivis6es que o complemento circunstancial admitia (cf.

novamente supra, p. 59). No entanto, nenhum deles exprimiu qualquer

intengSo de excluir o complemento circunstancial do elenco das fung6es

sint6cticas reconhecidas.

A ComissSo da NGP defende que <Compete sobretudo ao

professor decidir quando e como deve entrar na discriminagSo destes

complementos, ao servigo da an6lise interpretativa.> (NGP 1967: 32)
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mas reconhece que ((...) o problema n5o fica inteiramente solucionado,
pois nao 6 posslvel determinar com objectividade o limite ideal para

esta nomenclatura (...).) (NGP 1967: 32) Compreendemos a dificuldade

encontrada por esta ComissSo, poderemos at6 simpatizar com ela, mas

n5o podemos deixar de apontar os perigos de uma nomenclatura que

fica "mais ou menos" ao crit6rio do professor, quando existe uma t6o

rica tradigSo gramatical que fornece tanto material de reflexSo sobre a

ling ua.

Na parte fina! do presente t6pico, veremos as tr6s gram6ticas de

Portugu6s Europeu mais recentes e relevantes para o nosso estudo.

Referlmo-nos, obviamente, a Nova Gramdtica do Portugu€s

Contempordneo, de Celso Cunha e Luis Filipe Lindley Cintra (1984), a

Gramdtica da Lingua Portuguesa, de M5rio Vilela (edig6o de 1999), e i
Gramdtica da Lingua Portuguesa, de Maria Helena Mira Mateus ef a/ii
(edigSo de 2003). Com estas gram6ticas chegamos a uma nova !eitura

dos factos gramaticais, que de alguma maneira se16 consignada no

projecto da Terminologia Linguistica para os Ensinos Bdsico e

Secunddrio (TLEBS). Dito de outra forma, os factos gramaticais

transformam-se progressivamente em factos lingufsticos. O peso da

tradigSo gramatical greco-latina diminui consideravelmente e uma nova

tradigSo comega a ser gerada, a da descrigSo !inguistica do Portugu6s

Europeu.

C. Cunha e L. Cintra inscrevem a sua gramitica numa teoria

tradicional mas revestem-na de um certo car6cter inovador, pois que a

adaptam a alguns princ[pios linguisticos j6 consensuais nos anos 80. Na

6poca, e em muitos anos que se lhe seguiram, era esta considerada a
gram6tica de referBncia para o apoio escolar. Foi com base nela que

muitas obras surgiram, com vista a uma didactizagSo para todos os

niveis de ensino dos conceitos ai utilizados.
Numa primeira impressSo, logo constatamos 9ue, na obra em

causa, o peso recai sobre as chamadas 'partes do discurso", ocupando

estas dez generosos capltulos. Os restantes onze capitulos repartem-se

pelos outros aspectos ligados A lingua portuguesa, desde a constru96o

do periodo, As figuras de sintaxe, A pontuagEo, i fon6tica, fonologia,
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passando pela ortografia e outros assuntos. Ficamos, por isso, com a

clara sensagao que o capitulo dedicado is fung6es sint6cticas (e n6o o

6 exclusivamentelol) 6 insuficiente para a complexidade e densidade das

problematicas relacionadas com as fung6es sintActicas. 56 encontramos

referGncia ao "complemento circunstancial" no Capitulo 7, "Frase,

OragSo, Perlodo"102. Devemos ainda referir que o complemento

circunstancial n5o existe nesta gramatica enquanto conceito operat6rio;

antes se prefere o uso de outro conceito, o de adjunto adverbial,

conceito de tradigSo mais habitual na hist6ria gramatical do Portugu6s

do Brasil (ct. infra,2.2).
O Adjunto Adverbial 6 considerado por C. Cunha e L. Cintra um

dos termos acess6rios da oragSo, o que significa que se adiciona a:

((...) um nome ou a um verbo para lhes precisar o
significado. Embora tragam um dado novo i oragSo, n5o
s6o indispenseveis ao entendimento do enunciado.>103

O Adjunto adverbial ser6 um ((...) termo de valor adverbial que denota

alguma circunstincia do facto expresso pelo verbo, ou intensifica o

sentido deste, de um adjectivo, ou de um adv6rbio.) (C. Cunha, L.

Cintra 1987: 152) Pode ser representado por trGs entidades diferentes:

por um adv6rbio, por uma locugSo ou expressSo adverbial, ou por uma

oragao adverbial. E mais nada se diz na caracterizaglo, ou melhor, na

enumerag6o das caracteristicas sint5cticas do "adjunto adverbial".

Existe tamb6m a a preocupagSo de enumerar tipos de Adjuntos, o que

mais uma vez demonstra o peso da tradig6o gramatical. No entanto,

esta enumeragio n5o se reveste de simplicidade, visto que <Muitas

vezes, s6 em face do texto se pode propor uma classificagSo exacta.>

(C. Cunha e L. Cintra 1987:153) N5o existe, portanto, um n(mero

exacto de "adjuntos adverbiais", sentimento j6 partilhado pelos autores

anteriormente tratados. "Convdm conhecer os seguintes..." sio as

pr6prias palavras de C. Cunha e L. Cintra. S5o, depois, apontados

dezasseis Adjuntos Adverbiais, entre os quais encontramos o Adjunto

Adverbial de NegagSo. Que tenhamos conhecimento, esta 6 a primeira

101 De referir, a titulo de exemplo, que neste capitulo se insere aspectos relativos i entoa96o
oracional. N5o desvalorizamos este ponto em particular, apenas consideramos que n5o
deveria ser tratado num capitulo dedicado As fung6es sint6cticas.
t02 C. Cunha, L. Cintra 198i: 119-176.
'03 c. cunha, L. cintra 't 987: 150.
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vez em que se faz reter0ncia a este adjunto; j6 que nunca apareceu em

nenhum dos gram5ticos at6 agora apreciados. O Adjunto Adverbial de

NegagSo traduz-se, afinal, na mera presenga do adv6rbio n6o. Fica a

interrogagSo se tal ser6 suficiente para a criag6o de um subtipo de

Adjunto Adverbial.

Por um lado, C. Cunha e L. Cintra muito claramente nos

advertiram que o Adjunto Adverbial pode ser representado por tr6s

entidades diferentes, recorde-se: o adv6rbio, a locugio ou expressio

adverbial e a oragSo adverbial. Onde encaixar o exemplo fornecido para

o Adjunto Adverbial de Causa ou para o Adjunto Adverbial de Fim,

questionamo-nos. No primeiro exemplo, encontramos Por que /hes dais

tanta dor?!, no segundo Para que me chama o rei?lu Por que e Para

que serSo locug6es adverbiais... ou locug6es prepositivas... Se n6o

existe um adv6rbio para ser identificado como n0cleo da locugSo ou

expressSo adverbial, legitima ser6 a pergunta se efectivamente estamos

na presenga de uma locugSo adverbial. A nosso ver, trata-se

simplesmente de uma locugio prepositiva, cujo objectivo ser6 introduzir

uma pergunta. Do ponto de vista sint6ctico as unidades "por que' e
"para que" n5o t€m qualquer f ungio, tratando-se de monemas

funcionais (em conformidade com os princlpios te6ricos expostos na

lntrodugSo, 2.2).

Por outro lado, n5o existe na exposigSo dos autores, crit6rios,

nem provas sint6cticas, que nos permitam a identificag6o dos diversos

adjuntos. Para cada adjunto s6o fornecidos dois ou tr6s exemplos de

autores liter5rios. S6 por si, este facto coloca algumas reticEncias, pois

nos interrogamos sobre se o registo literSrio ser6 o 0nico detentor da

propriedade de fornecer exemplos de lingua. Sem nos debrugarmos

sobre as caracterlsticas da lingua utilizada na literatura, n6o podemos

deixar de admitir a exist6ncia de grandes diferengas entre este registo e

outros, tamb6m passlveis de utilizagSo para exemplos, o que n5o

aconteceu na obra em causa. N6o querendo contestar o corpus eleito

por C. Cunha e L. Cintra, n6o podemos deixar de afirmar que este

corpus s6 por si ter6 especificidades muito pr6prias. Como n6o existe
qualquer explicagSo adicional para a subdivisSo dos adjuntos, teremos

ls cf. c. Cunha, L. Cintra 't 987: 153.
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que confiar inteiramente nos exemplos do corpus, o que poderi ser

falacioso.

M. Vilela apresenta uma perspectiva bastante diferenciada da de

C. Cunha e L. Cintra. A sua gram6tica comporta tr6s vertentes,
perfeitamente coesas: a palavra, a frase e o texto. Parte-se da unidade

mais pequena, para a unidade maior sem nunca deixar de estabelecer
relag6es sint6ctico-sem6nticas entre elas. O autor inscreve-se na

corrente lingufstica que faz a defesa da import6ncia do conceito de

val6ncia.

<<Para a realizagSo das relag6es sint6cticas existem
meios p16prios e regras especificas. Designamos estes
meios como o resultado das potencialidades de
combinag6o (val€ncia) de cada uma das partes do
discurso: determinadas palavras exigem e prevEem, pelo
seu significado lexical, a co-ocorr€ncia de outros
elementos lingu isticos. >r 

105

Concorddncia e Reg6ncia sio, desta forma, os instrumentos gramaticais

que ((...) servem para adequar as palavras dependentes da palavra por

que s6o regidos, activando as diferentes formas que uma palavra pode

assumir.) (M.Vilela 1999: 282) Ser5, portanto, no quadro de uma

gram6tica de depend€ncias1ou qr" o autor ir6 operar.

Na gram6tica de val€ncias existe uma segmentagSo hier6rquica, e

com ela se ((...) se determina e institui um centro sint6ctico-semAntico

de que dependem os demais elementos da frase.D (M.Vilela 1999: 328)

Apoiado em crit6rios sint6ctico-semAnticos o autor irA proceder a

identificagSo de um quadro de esquemas fr6sicos que correspondem is
possibilidades formais do portugu6s:

((...) servindo-nos da substituig6o dos complementos
por pr6-formas ou pronominalizaglo (que designaremos
como anaforizagSo), servindo-nos ainda das tradicionais
formas de interrogagSo pr6prias para f ocalizar os
diferentes elementos fr6sicos, da posigSo n6o marcada
do complemento na frase, afinal, os processos normais
de

tG M. virela
'* M. vilela

1999: 282.
1999: 330.

caracterizagSo e identif icagSo dos
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complementos/actantes, podemos chegar a um esquema
dos complementos possiveis na lingua portuguesa.nl0T

Neste contexto teremos que assinalar a presenga de um quadro

sistemdtico dos actantes:

108ADT AcABELA I . UETERMINACAO DOS AN ES
Acta n tes Fro s

Posigao An afori za ga o I nterrog a gao Pronom i-
nalizaceo

Pa ssi va-
ceo

Marca

Al = sujerto
tradicional

Antes
do
ve rbo

Eu, tu, ele,
isto

oue(m=) (e
que) + V

AZ=
Com pl em ento
directo
tradicional

Depois
do
ve rbo

(o) que {e
que) + A1+ V
// quem (6
que)+A1+V

Me, te, se,
o,a

Po ssib i-
lidade de
transfor-
magao
Dassiva

0

A3=
Com plem ento
indirecto
tradicional

Me, te, se,
nos, vos
,LHE, a isso

A quem
que) +
(+42 )?

(e
A1 +V

aN

A4=
Com plemento
preposicional
(com
p re pos iga o
f ira l

t,repo. +
pronome
(fo rm a
obltqua)

Delalpot...
que/ quem (6
que) + Al +
v?

ue, a, em,
Por, para,
com

A5=
Com plem ento
lo cat ivo/s it u a
tirr^

Al, le, ali,
nesse lugar

onde e que A1
v?

Em, dentro,
d e...

Aa=
L ocat ivo
diia^^i^h-l

Prep. + la,
al, nesse

Prep. + onde
(e que) Al + V

Para, a, de,
em, por...

At =
Temporativo
(com ple-
mento de

Para enteo/
essa hora

Para que
d ata/h ora,
desde quando/
que data +
At+V /A2)

Para, de,
d esd e...

AE = Medida,
duragao,
pre 9o

lsto, tanto,
pou co,
muito...

uuanlo
tempo/qual o
prego (que) A1
+V?

0

At=
Modativo
(com ple-
mento de
modo )

Assim, deste
modo...

Como (6 que)
A1+V-.., 6"
que modo/
maneira (e
oue) + A1 +V

Adv6rbio
modal (bem,
mal, assim
assim... ) ou
eouivalente

AI U -
P red ica tivo:
p re d icat ivos
deCDe
p red icat iv os
de verbos
hivalenles

Assim Como e que
Al V A2? Que
tal A1 V A2?

0 /como /por

Nesta tabela encontramos A5 a A9 como actantes, ou seja,

argumentos essenciais do Verbo. Estes correspondem ao que na

grametica tradicional simplesmente se apelidava de Complemento

Circunstancial. Como n5o podemos retir6-los sem destruir a integridade

sint6ctica da frase onde ocorrem, verificamos que n6o s6o facultativos,

sendo o verbo o elemento que comanda tais reg6ncias. SerSo

considerados por isso como argumentos ou actantes obrigat6rios, pois

'o'M. vilela 1999: 330
'* i"o"i" "a;;t;;;;; M. Viteta leee: 332-33e.
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((...) estao instalados no p16prio significado do predicado (...)., (M.

Vilela 1999: 339) N5o discutimos o facto de serem considerados

elementos acess6rios, e n5o podem ser facultativos, pois o NV exige a

sua presenga, existindo entre ambos uma relagSo de grande

proximidade sint6ctica.

A determinagSo adverbia! mais precisamente, que afecta o

adv6rbio - vem inscrita sob o t6pico "Reflex6es sobre os "cases" e as

categorias seminticas dos nomes":

<Designamos por determinagio adverbial os elementos
f r6sicos que podem ser permitidos ou exigidos pela
va!6ncia dos autossem6nticos (verbo, adjectivo,
substantivo), que equivalem a um adv6rbio, mas que,
normalmente, n5o se confundem com os complementos
preposicionais (... ). rr'on

M. Vilela est6, portanto, a referir-se a todo um conjunto de

fung6es anteriormente identificadas como'complemento circunstancial",

mas agora apresenta uma s6rie de crit6rios e de fundamentos para

distinguir fun96es que s5o essenciais na frase (os argumentos/os

actantes), das f ung6es que n6o s6o exigidas pela val€ncia do

autossemintico. Segundo o autor, a forma destas determinag6es

adverbiais n6o 6 determinada pela regEncia do verbo. O autor refere

mesmo o termo "suplemento" que 6 utilizado na gram6tica espanholall0

(cf. infra 3.1). Do ponto de vista sem6ntico os adverbiais designam

circunst6ncias de um acontecer ou estado, a saber: Lugar, Direc96o,

Origem, Tempo, RepetigSo, Qualidade, !ntensidade, Causa, Fim,

Consequ6ncia, CondigSo, OrdenagSo, OposigSo, lnstrumento, etc1l1. A

incid6ncia destes elementos pode variar, sendo possivel que ocorram

ligados ao n6 actancial no seu conjunto (referimo-nos ao locativos n5o

exigidos pelo verbo), ou incidam sobre o pr6prio falante, ou ainda se

insiram directamente num dado elemento do n6 actancial (no sujeito, no

verbo e nos respectivos complementos)112.

'@ M. vitela 1999: 364-365.
"o Voltaremos a este ponto, procedendo a uma necess6ria distingSo entre o que os
gram6ticos espanh6is entendem por suplemento e o nosso complemento circunstancial,
adjunto adverbial, ou, como lhe chama M.Vilela, determinag6o adverbial.
i1l bf. M. Vilela 1999:365.
"2 cf. M. vilela 1999: 366.
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A distin96o feita pelo autor entre complementos, argumentos e

determinagSo adverbial 6, a nosso ver, central para tentar perceber o

que se passa no funcionamento sintdctico do chamado "complemento

circunstancial'. Se, inicialmente, Se colocava tudo o que n5o era

sujeito, complemento directo, complemento indirecto... Sob a etiqueta

do complemento circunstancial, neste momento tal realidade afigura-se-

noS impossivet. N5o mais poderemos dizer que complemento

circunstancial 6 o que n5o for sujeito, complemento directo.'., pelo que

estamos em condig6o de esclarecer em que consiste esta fun95o

sint6ctica, porque o 6, porque existe, Porque 6 uma realidade da lingua

e, consequentemente, nio Pode ser simplesmente ignorada e afastada

dos estudos gramaticais e linguisticos. E M. Vilela fornece um

importante contributo nesta demanda. Temos que encarar duas

realidades diferentes: um determinado tipo do antigo "complemento

circunstancial" 6 exigido pelo predicado, uma vez que sem ele a frase

perde a Sua integridade sint6ctica; um outro tipo de "complemento

circunstancial" n6o 6 exigido pelo predicado, aPenas Se acrescenta i
sua estrutura sint6ctica.

Necessitamos, entao, de crit6rios sint6cticos que permitam

comprovar esta realidade linguistica. Acreditamos que a sintaxe

funcionalista nos permiti16 o enumerar de crit6rios (sint6cticos) que

fagam a distingSo entre o que 6 essencial, isto 6, argumental, do que 6

acess6rio, isto 6, circunstante. Claro que h6 uma distingSo fundamental

entre o nosso trabalho e o de M. Vilela. Restringimo-nos, com efeito'

apenaS ao adv6rbio como classe sint5ctica que pode preencher a

fungSo sint5ctica de circunstancial. No entanto, o principio mant6m-se

inalterado: haver6 adv6rbios que, preenchendo a fun95o circunstancial,

n5o sio exigidos pelo verbo, pelo que podem ser excluidos da frase

sem a destruir; haver6, igualmente, adv6rbios que nao podem Ser

excluidos da frase porque 6 o pr6prio NV que exige a sua presenga.

Reservamos para uma reflexSo final a mais recente Gramdtica de

Lingua Portuguesa. Se16 no Capitulo 10, "Rela96es gramaticais,

esquemas relacionais e ordem de palavras", 9Ue iremos encontrar aS

fung6es sint6cticas, aPelidadas como "rela96es gramaticais"' S5o dois
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os termos centrais no dominio sint6ctico de predicagao: o sujeito e o
predicado"3, uma vez que o modelo de frase aqui consignado implica
uma estrutura bimembre de dois constituintes, o GN e o GV (Grupo
Nominal e Grupo verbal). E sob a 69ide das relag6es gramaticais
obliquas que encontramos o habitualmente considerado "complemento
circu nstancia 1".

<Chama-se obliquas is relag6es gramaticais que niosio centrais. TEm relag6es gramaticais obliquas tanto
argumentos obrigat6rios e opcionais do predicador verbal
como adjuntos (...), os constituintes com relag6es
gramaticais obllquas sEo tipicamente de natuieza
preposicional, adverbial ou fr6sica.>>114

E depois apresentada um conjunto de frases que permite a

identificagio da chamada relag6o obliqua com o predicado. o uso da
interrogagSo n6o nos parece ser um crit6rio suficientemente abrangente
e sintacticamente seguro para distinguir obliquos complementos e

obllquos adjuntos.

<A tradigSo gramatical habituou-nos a ctassificar todos
os sintagmas preposicionais e adverbiais que surjam
numa ora950 como "complementos circunstanciais"
distintos pelo seu valor nocional (...). Mas, na verOaOe,
h6 diferentes tipos de ligagio estrutural e lexical dos sps
e dos SAdv relativamente ao verbo (...).r,,u

<<Os tradicionalmente designados ,,complementos
circunstanciais" n6o podem ser uniformemente tratados:
uns s6o argumentos internos verbais, ocupando posig6es
de complemento; outros, embora pertengam o SV, n6o
sio argUmentos internos e ocupam posig6es de adjung6o
a SV.r>116

Retomando uma tradigSo gramatical presente em Epif6nio e

Barbosa (cf . supra pp. 58-59) as autoras reconhecem a necessidade de
distinguir dois tipos de relagSo com o verbo, no que diz respeito aos
complementos circunstanciais, ou complementos adjuntos, como as
autoras optam por os designar. Na verdade, trata-se de distinguir aquilo

"3 cf. M. Mateus et atii: 2ll-2g3.t'a M. Mateus et atii: 2g4.
"s M. Mateus et alii: 414.
"6 M. Mateus et atiii 416.
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que 6 argumental do que 6 circunstancial, como tamb6m M. Vilela tinha

feito. Ao defender a n5o uniformizagao do tratamento dado aos

complementos circunstanCiais, as autoras reconhecem que estes

estabelecem com o verbo relag6eS de natureza distinta: uns Sereo

centrais, outros perif6ricos; ou, Se preferirmos, uns serao complementos

e outros adjuntos (M. Mateus et alii 2003).

A Terminotogia Linguistica para os Ensinos Bdsico e Secunddrio

(TLEBS)117, neste ponto, segue de perto os par6metros proPostos Por M.

Mateus et atii 2003. Al6m disso, 6 possivel encontrar nela ecos de

outros trabalhos cujos contributos fomos assinalando e serao aqui

devidamente explicitados.

Na TLEBS a Sintaxe Surge inserida num processo que visa a

hierarquizagSo dos termos, ia que, enquanto combinagao fixa de

palavras, pode estruturar v6rias combinag6es livres dentro da frase. A

fungfio sint6ctica sera o pape! que cada unidade sint6ctica desempenha

na frase a que pertence. Para se verificar qual esse papel torna-se

neceSserio o estabelecimento de operag6es que se enquadram na

metodologia escolhida para identificagSo das fung6es. Referimono-nos a

seg mentagao, a substituigSo (ou comutagio), a deslocagSo das

unidades na cadeia falada e a retoma anaf6rica, procedimentos

cl6ssicos de uma an6lise sint6ctica118. Desta forma, podemos assumir

que os elementos com fung6es sintScticas s6o unidades sint6cticas e,

consequentemente, as unidades com f un96es sint6cticas s5o

constituintes principais das frases.

O adv6rbio 6 encarado como uma classe de palavra invari6vel em

g6nero e nimero:

< Na maior parte dos casos, os adv6rbios
desempenham a fun95o sint6ctica de modificadores de
frase (iv), modificadores do grupo verbal (v) ou a fun95o
sint6ctica de complemento obliquo (vi) ou predicativo do
sujeito (vii). Alguns adv6rbios podem, ainda, modificar
grupos preposicionais.^(viii), grupos adjectivais (ix) ou
grupos nominais (x).n ""

117 Consultada via http://tlebs.dqidc.min-edu.pt/

1B':?:i."B,!",lJt"Jfr", i:i:'" consurtada em Abrir de

*@(05/04/2008)

(Base de dados em linha: versao de
2008).
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O modificador do grupo adverbial possibilita a opcionalidade da sua
presenga ou aus6ncia sem ocorrer qualquer tipo de alteragao na
estrutura sint6ctica da frase. Destaque-se que a €nfase 6 colocada na
fungSo sint6ctica desempenhada pela unidade.

o conceito de circunstancial 6, deste modo, afastado enquanto
designag6o termino169ica, mas n5o enquanto fun96o sint6ctica
devidamente atestada, embora haja uma modificag6o ao nlvel da sua
designagSo. Tamb6m as divis6es entre os complementos circunstanciais
de acordo com a sua natureza/valor sao afastadas. N5o faz sentido, de
um ponto de vista sintdctico, proceder a uma divisio do 'complemento
circunstancial", agora "modificador' em nove ou dez, ou mesmo mais,
pois o que est6 em causa como factor de mudanga 6 o sentido. A
sintaxe 6 (ou deverS ser) rigorosamente a mesma. concordamos
plenamente com a perspectiva apresentada, visto que a divis6o do
complemento circunstancial em v6rios complementos de teor semfintico
diverso ser6 algo que, do ponto de vista sint6ctico, n6o tem qualquer
relevAncia. Se a sintaxe 6 a mesma em:

A Ana cantou hob-.

A Ana cantou ma!.

A Ana cantou ouando tu cheoaste
A Ana cantou naouele dia.

N5o existe necessidade de proceder a qualquer distingio que

assente no sentido veiculado quer pelo monema hoje quer pelo monema
mal, que ainda pelo sintagma naquele dia ou pela orag5o subordinada
quando tu chegasfe. sintacticamente ser6o unidades que preenchem o

espago funcional da fungSo circunstancial.
O complemento obliquo 6 colocado no mesmo nivet hier5rquico

dos complementos directos, indirectos, e agentes da passiva. Trata-se
de um complemento quando ha uma ligag6o estreita com o verbo,
quando a fungSo em causa depende do verbo:
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<Complemento seleccionado
uma das seguintes formas:

pelo verbo, que Pode ter

- grupo preposicional que nao
pronome pessoal na sua forma dativa

- grupo adverbial (iii).
- a coordenagSo de qualquer uma

exemplo (iv)).
(i) O JoSo foi [a Nova lorque].
*O Jo6o foi-lhe.
(ii) O JoSo gosta [de bolos].
*O JoSo gosta-lhes.
(iii) O JoSo mora [aqui].
iiri O Jo6o vive [iqui ou em Lisboa]?>120

Quando nlo hA independ€ncia estamos perante uma fungio, mas

uma fungSo de modificador do NV e n6o de complemento do NV- Ser5,

acreditamos, a diferenga a que faremos refer6ncia no cap. lV, entre

determinag6o intra-sintagm6tica e a determinagSo inter-sintagm6tica,

sendo que a primeira ocorre dentro do sintagma modificador

enquanto a segunda ocorre entre sintagmas - complemento (cf' cap. lV,

pp. 322 e ss.).Para al6m destas duas realidades linguisticas,

poderemos ainda identificar uma terceira, o modificador adverbial da

frase. Esta fungSo sint6ctica n6o faz parte do predicado, tendo car6cter

optativo121. O adv6rbio encontra a Sua incidEncia ndo no NV ou num

qualquer dos seus determinantes, mas na frase no Seu todo.

Contemplaremos este uso no cap. lll, sendo designado como "atributo

fr6sico" (cf. cap. lll, pp. 254 e ss.).

Os complementos obliquos e oS modificadores aparecem com

entradas distintas. O complemento obliquo ser6,

<Complemento seleccionado Pelo
uma das seguintes formas:

- grupo preposicional que n5o
pronome pessoal na sua forma dativa

-grupo adverbial (iii).

6 substituivel Pelo
("lhe" / 'lhes") (i-ii).

destas formas (Por

verbo, que pode ter

6 substitufve! pelo
("lhe" / "lhes") (i-ii).

1x http://tlebs.doidc.min-edu.pt/ (05/04/2008),,,,mCasteleirotlnhachamadoaaten96oaoreferira.nec.essidade
de distinguir uma su6classe do adv6rbio com caracterlsticas sint6cticas particulares.'A
formas como felizm"itr, proravelmente e outras, chamamos adv6rbios de frase, pois se

"o.port", 
como modificad'ores ou predicados de frase, veiculando a maneira de sentir ou de

,;; 'd" Juleito fatanit 
- 

i"tatiuamehte d proposig6o contida na ora960 adjacente. J. M.

Casteleiro 1982: 99.
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- a coordenacS0 de qualquer uma destas formas (por
exemplo (iv)).)122

A identificagSo destes complementos faz-se atrav6s de tr6s pargmetros
diferentes, que passaremos a enumerar:
1o lmpossibilidade de substituig5o pelas formas acusativa e dativa do
pronome pessoal;

(Este primeiro ponto visa, sobretudo, a possibilidade de se tratar de um
complemento directo regido de preposig6o, o que nio sendo o
comportamento sint6ctico mais usual, ocorre e est6 atestado. Trata-se
de um teste sint5ctico, que corresponde a impossibilidade de
pronominalizagSo j6 reconhecida supra para esta fungio)
20 ocorrem obrigatoriamente na resposta n6o redundante a uma
pergunta o que fez + sujeito? ou o gue se passa com + sujeito;
(Neste segundo caso, parece existir um deslocamento para o dominio
da sem6ntica; o que importa averiguar 6 a natureza sem6ntica do NV e
do seu complemento. Num enunciado como o Jo6o caminhou depressa,
a pergunta sugerida ser6: o que fez o Jodo?, sendo que a resposta a

obter ser6: caminhou depressa. Esta resposta permite-nos concluir que
o n0cleo predicativo caminhou est6 determinado pelo adv6rbio
depressa, pelo que os dois n6o podem ser separados)
30 N5o podem ocorrer numa pergunta do tipo acima que tenha como
resposta n5o redundante o grupo verbal.123

(Voltando ao enunciado utilizado no 2o podemos perguntar o que 6 que
o Jo6o fez depressa? e obter como resposta caminhou.)

o modificador nio tem qualquer car6cter obrigat6rio, surgindo
como um mero acrescento. Hierarquizada nas fun96es sint6cticas
internas ao grupo verbal este n6o 6 selecionado, nem a sua omiss5o
afecta a gramaticalidade da frase12a.

como veremos adiante (cap. lll), antecipando uma possivel
reformulagSo da Fc obrigat6ria e f acultativa, os tradicionais
"complementos circunstanciais" podem assim surgir no 6mbito de uma

12 tlo //!lebs. do i dc. m i n-ed u. pt/ (OSt 04 I 2OOB)'' Ct. l. Duarte 2005: E.
124 Cf. http //tlebs.dqidc. m in-edu. pt/ (OSl 04 l2OOg) .modificador,
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sintaxe do n0cleo (verbat) ou de uma sintaxe da periferia (cf. C. Clairis

2OO8), sendo nesta 0ltima que poderao incidir ou em sintagmas n5o

verbais (inferiores a e dependentes do n[cleo predicativo, como 6 o

caso dos sintagmas nominais) ou em sintagmas mais amplos

(abrangendo por conseguinte a totalidade da frase).

2.2 A vlsAo DAS GRAMATICRS DO PORTUGUES DO BRASTL

Considerou-se relevante proceder a uma separagSo entre as

gram6ticas do PortuguOs Europeu publicadas em Portugal, por autores

de nacionalidade portuguesa, e as publicadas no Brasil, por autores de

nacionalidade brasileira. Esta an6lise n6o pretende ser exaustiva, mas

t5o somente ilustrativa, pelo que apenas se considerou um n0mero

limitado de gram6ticas para investigagSo, constituindo estas uma

amostra do que de mais relevante se fez no Brasil.

Comeg6mos a nossa investigagSo pela data de 1831, terminando

em 2000. Desde Francisco Solano Const6ncio a Maria Helena de Moura

Neves muito caminho se percorreu, muitos estudos se fizeram e muito

pensamento lingu[stico se desenvolveu. Sem ambicionar a

pormenorizagdo do decifrar do pensamento gramatical brasileiro,

pretendemos dar conta da visSo desenvolvida pelos seus gram6ticos,

para que possamos estabelecer pontos de contacto, ou de desuniSo,

entre gram6ticos portugueses e brasileiros, no que ao tratamento da

fungSo circunstancial diz respeito.

Nas gram6ticas do Portugu6s do Brasil, o termo mais usado 6 o de

Adjunto Adverbial (cf. supra, pp. 65-68), mas a explanagSo do conceito

em causa n5o se afasta substancialmente daquilo que j6 tinha sido

apontado pelos gram6ticos portugueses.

JoSo Ribeiro preocupa-se em definir aquilo que entende como

sendo o adjunto adverbial, esclarecendo que estes s6o os elementos

que modificam o verbo e o adjectivo, mas preocupa-se mais em
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enunciar as formas do que os adjuntos adverbiais podem tomar, a

saber: adv6rbio, locugSo ou proposigSo adverbial, substantivo precedido
de preposigSo e substantivo acompanhado de atributo e empregue em

sentido absoluto125. As explica96es nio v6o para al6m da habituat
mostra de exemplos para cada um dos casos. se os tr6s primeiros n6o

colocam dtividas de maior, j6 o quarto parece fugir um pouco ao que j6
antes se tinha dito sobre o assunto. O autor apresenta dois exemplos:

Feita a oragdo, adormeceu; Tendo-se occultado o so/, acampamos.
Estamos nestes dois exemplos no dominio da oragSo subordinada. Tal
como c. cunha e L. cintra adiantaram, o adjunto adverbial pode ser
representado por uma ora96o adverbial reduzida126. Julgamos ser o que

acontece nos presentes exemplos - de alguma forma herdeiros de um

ablativo (absoluto) que n5o repugnaria a Reis Lobato (cf 2.1, p. 60).

Maximino Maciel, na primeira metade do s6culo XIX defende que

existe uma fung5o adverbial exercida por uma palavra ou expressSo a

qual, mediante uma circunst6ncia, modifica o verbo, o adjectivo e at6 o
adv6rbio. <A palavra ou expressEo em funcgSo adverbial diz-se adjunto
adverbial.) (M. Maciel 1925:285) o autor aponta dez formas do adjunto
adverbial se expressar. A16m do tradicional adv6rbio, expressSo
adverbial, proposigSo conjuncional (oragSo adverbial), o autor menciona
ainda o adjectivo adverbiado, o que j6 denota a preocupagSo em fazer
notar que certos adjectivos adoptam o comportamento sint6ctico dos

adv6rbios; por palavra com e sem preposi96o; por expressSo do verbo
haver exprimindo tempo (no fundo acaba por ser a locugEo adverbial
que identifica e n6o o verbo); por uma proposigSo infinita; frase no

participio passado e no participio presente (trata-se, novamente, neste
caso, do que C. Cunha e L. Cintra chamariam de orag6es reduzidasl2T).

No que respeita i identificagSo de adjuntos adverbiais, M. Maciel

classif ica-os como manifestag6es de um fen6meno geral, com

capacidade para exprimir muitas circunst6ncias. O autor acaba por

identificar "apenas" trinta e cinco. Curioso se16 notar que, no extremo
oposto, se encontra E. C. Ribeiro, escrevendo sensivelmente na mesma

altura (existe uma diferenga de sete anos entre as duas publicag6es) e

'E cl . J. Ribeiro
't cf. c. cunha,1'ct. c. cunha,

1 889: 370.
L. Cintra 19E7:. 152.
L. Cintra 1987: 605-612.
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que nao identif ica nenhum adjunto adverbial, limitando-se a sua

caracterizagao e As formas que este pode adoptar128.

L. Freire na sua Sintaxe da lingua portuguesa aproxima o adjunto

adverbia! (fun95o sint6ctica) do adv6rbio (categoria morfol6gica/classe

de palavra), justificando as numerosas esp6cies do primeiro, com a
exist6ncia das inrimeras esp6cies do segundol2e. A definigSo

apresentada em nada difere das anteriormente estudadas. No entanto, 6

de sublinhar que esta aproximagSo entre as duas realidades poder5 ser

ben6fica para o entendimento e consequente explicagSo do adv6rbio

quando este se actualiza na frase e se transforma numa fun96o

sint6ctica. Tamb6m NapoleSo Mendes de Almeida volta a sublinhar esta

estreita relagao entre os dois elementos, argumentando que o ((...)
adjunto adverbial 6, em an6lise sint6ctica, o que 6 o adv6rbio ou

locugSo adverbial na morfologia.> (N. Mendes de Almeida 1960: 361-

362) O autor destaca o car6cter acess6rio deste termo por oposig6o ao

car6cter essencial das outras fung6es sint5cticas. O adjunto adverbial

n5o sendo exigido pelo verbo 6 chamado pelo autor de complemento

acidental, constituindo-se como um termo acess6rio da oragSo, que

modifica o verbo, o adjectivo ou o p16prio adv6rbio130. A ideia de

complemento acidental jit tinha sido anteriormente apresentada por E.

C. Pereira que o definia como se segue: ((...) complemento n5o exigido

pela significa96o do termo completado, 6 um mero adjunto, que

acidentalmente d5 mais precisSo ao sentido do termo.>> (E. C. Pereira

1944: 232) O mesmo conceito de acidental 6, ainda, defendido por C.

Brandio que inclui o circunstanciall3l no conjunto destes complementos,

mas n6o se alonga em mais pormenores. J6 l. Arnulfo prefere falar em

termos acess6rios sem, no entanto, p6r em causa o seu car6cter

dispens6vel para a compreensSo do enunciado132. Curiosamente, E. C.

Pereira e C. BrandSo preferem falar em complemento circunstancial e

n6o como os autores seus compatriotas, em adjunto adverbial. N5o

obstante, o conceito continua a ser o mesmo.

'28 cf. E. c. Ribeiro 1932: 297-299.
't Cf . L. Freire 1937: 55.
's cf. N. Mendes de Almeida 'l 960: 361-362.
131 c. Brandao 1963: 29-30.
'3 cf. l. Arnulfo 'l 960: 141.
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A. A. Torres preocupa-se, sobretudo, em identificar os diversos
tipos de adjuntos adverbiais, mantendo a mesma def inig6o je
encontrada nos autores precedentes. Chegam ao n0mero de dezassete
os adjuntos adverbiais por ele identificadosl33. N5o ha, no entanto,
crit6rios, nem caracterizag6es que nos permitam compreender tamanha
quantidade de adjuntos adverbiais. o 0nico criterio parece ser o do

sentido veiculado por cada uma das f rases que 6 utilizada como

exemplo. Por seu turno, G. C. de Melo nio chega a um n0mero t6o
elevado de adjuntos.

((...) Dificilmente se poderia tazer uma relagio
completa. E 6 bom mesmo que n6o se faga, para deixar i
arg0cia do aluno aplicado e inteligente a tarefa de
denominar, de batizar uma circunst6ncia que n6o figura
na lista das conhecidas.>r1il

Como tivemos oportunidade de notar, em todos os gram6ticos at6
agora analisados n6o existem diferengas significativas. Se, por um lado,

diferem em relagSo a aspectos particulares, t6m maior ou menor

imaginag6o na inventariagio do nf mero de complementos
circunstanciais, por outro acabam todos por concordar no ca16cter

acess6rio, acidental do adjunto (ou complemento) adverbial
sintacticamente acess6rio -, bem como na reiteragSo do ca16cter

semanticamente circunstancial, que encont16mos ja nos gram6ticos
portugueses (cf.2.1).

Reserv5mos para o final, um autor que se afasta, e n6o 6 s6 em

termos cronol6gicos, de todos os at6 agora apresentados, quer pela sua

originalidade, quer pela preocupagSo em explicar e exemplificar o

m6ximo de aspectos que a sua teoria lhe permitiu enunciar. Falamos de

E. Bechara e da sua Moderna Gramdtica Portuguesa (edigSo de 1999).

E. Bechara comega por focar na sua exposigSo sobre os

determinantes circunstanciais ou adverbiais um ponto que, como temos

vindo a dizer, 6 fundamental - o facto de a gram6tica tradicional ter
unido sob a mesma algada comportamentos sint6cticos bastante
diferenciados. Se atentarmos no exemplo do autor: A crianga caiu da

's Cf. A. A. Torres 1973: 225.
'* G. c. de Mero 196E: 219.
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cama durante a noite, verificamos que da cama e durante a noite

constituem fung6es sint6cticas diferentes, mas a gram6tica tradiciona!,

atendendo exclusivamente ao aspecto semantico, classificou-os da

mesma forma - adjuntos adverbiais, o que significa que nem um, nem

outro, constituem termos argumentais.

<<Ora, basta aplicarmos o teste da redugSo para
verificarmos que o termo da cama 6 termo obrigat6rio,
argumenta!, pois pertence a reg€ncia do verbo cair;
assim, torna-se incompleta do ponto de vista sint6tico (e
semdntico, naturalmente) a oragEo sem este
complemento relativo.(...) Je n6o se d6 o mesmo com a
redugSo ou supressEo do termo durante a noite.>135

Desta forma, uma primeira distingSo fulcral prende-se com a

separagSo entre complemento relativo, como lhe chama E. Bechara, do

adjunto circunstancial. O primeiro 6 obrigat6rio, o segundo 6 um mero

acr6scimo ao significado do predicado. Para este assunto, tamb6m M.

Mateus et alii 2003 chamou, como vimos, a atengSo, quando procedeu A

separagSo entre obliquos complementos, e obliquos adjuntos (cf. supra,

2.1). E. Bechara identificou como complementos relativos elementos

que, em M. Mateus et alii 2003, s6o argumentos com relag6es

gramaticais obliquas"u. Fazendo ainda um paralelismo com outro autor

portugu€s, podemos relembrar que M. Vilela tamb6m procedeu a esta

distingSo fulcra!. O complemento relativo de E. Bechara corresponde

aos actantes A5, A6, A7 e A8 de M. Vilela - elementos argumentais,

necess5rios a frase. Je o adjunto adverbial constitui aquilo que M.

Vilela chamou de "determina96o adverbial", isto 6, elementos n5o

essenciais, circunstantes. Para E. Bechara os adjuntos adverbiais

ser5o,

((...) semAntica e sintacticamente opcionais.
Respondem is c!6ssicas perguntas como? Quando?
Onde? Por qu6?, enquanto o complemento relativo
responde a pergunta que? Quem?, precedidos de
preposigSo que acompanha tradicionalmente o verbo.>137

ls E. Bechara 1999: 436.ts cf. M. Mateus et alii 2oo3: 294.
137 E. Bechara 1999: 437.
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O contefido semAntico dos adjuntos adverbiais j6 foi amplamente

discutido ao longo da hist6ria gramatical, e todos temos consciOncia dos
diversos valores semanticos que estes podem adoptar. Ser6, ent6o, o
comportamento sint6ctico destes adjuntos, o que coloca mais drividas:

((...) seu comportamento sint6ctico na oragao 6
heterog6neo e requer maior ateng6o de quem procura
descrever esse termo. Assim, a coesao dele ora 6 maior
com o verbo ou com o sintagma verbal, ora faz referEncia
a toda a oragSo, sem que com isso deixe de formar parte
dela, i maneira dos termos marginais.138

No entanto, como o p16prio autor reconhece, enveredar por estes

aspectos seria extrapolar os seus (e tamb6m nossos) objectivos. Assim,

os adjuntos adverbiais tal como entendidos por E. Bechara,

correspondem ao papel que estes elementos exercem junto de

substantivos e de adjectivos.

Ser6 necess6rio apurar aquilo que sintacticamente distingue este
adjunto de outras fung6es argumentais na frase. O adjunto adverbial
distingue-se desde je do sujeito, do complemento directo, do

complemento indirecto, e de outras fung6es argumentais, por n5o sofrer
restrigSes de n0mero. Se o NV apenas admite um sujeito, um

complemento directo, etc... o mesmo n6o se passa em relagSo ao

adjunto adverbial. De facto, podemos ter tantos adjuntos adverbiais
quantos os necess6rios a incluir na experi6ncia comunicada. Uma outra

caracteristica sint6ctica f undamental reside no facto de o adjunto
adverbial n5o exigir o preenchimento da casa vazia deixada pela fungSo

sint6ctica o functema, effi termos de sintaxe funcionalista -r ao

contr6rio do que acontece com os termos argumentaisl3s. Estamos,

ent6o, claramente no Ambito sint6ctico.
No que respeita aos tipos de adjuntos adverbiais, E. Bechara

aponta onze diferentes. N6o sem antes advertir:

(O adjunto adverbial constitui uma classe muito
heterog6nea (...) n6o s6 do ponto de vista formal como
ainda do ponto de vista de valor sem6ntico. Tal fato leva
a que constantemente esteja a n5o delimitar com nitidez

ls E. Bechara 1999: 437.
tte Cf. E. Bechara 1999: 43E-439.
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as fronteiras com outras fung6es sint6cticas (,,r) e com
conte(dos de pensamento designado vizinhos.>140

A amplitude de valores que os adjuntos adverbiais podem cobrir 6

grande, e E. Bechara opta por se fixar nos principais, focando os

esquemas com que se representam tais fung6es. Na sua grande

maioria, o autor exp6e com algum pormenor, as suas caracteristicas.

Ficamos, por exemplo, a saber que os adjuntos adverbiais de lugar t€m

como caracteristica,

((...) responder i pergunta onde?, precedido este
adv6rbio ou n5o de preposigSo que marca a designag6o
circunstancial (donde?, por onde?, aonde?, at6 onde?,
etc.), em relagSo a ideia expressa pelo verbo, pelo
sintagma, verbal ou ao conte0do de uma ora96o dita
principal. > 141

O mesmo tipo de an6lise se desenvolve em rela96o aos adjuntos

adverbiais temporais, modais, de fim, de causa, de instrumento e de

companhia, de quantidadela2. No entanto, a mesma situagEo nio se

repete nos seis 0ltimos conjuntos de adjuntos adverbiais apresentados
pelo autor. Para o adjunto adverbial de distribuigSo !imita-se o autor a
apresentar um exemplo. Para os adjuntos adverbiais de inclinag6o e

oposi95o, e de substitui96o, troca ou equivalEncia, opta E. Bechara por

se centrar nas caracteristicas de sentido presentes nos enunciados

apresentados nos exemplos. O mesmo acontece em rela96o aos

adjuntos adverbiais de tempo ou aspecto, de assunto ou mat6ria tratada

e, finalmente, o de adigEo ou inclus6o, exclusSo e concess6o.

Existe assim uma forte tendOncia para a dissecagSo semintica
das f rases escolhidas para exemplif icar cada um dos adjuntos

adverbiais apresentados por E. Bechara. Por outro lado, d6 o autor
preval6ncia ao uso das preposig6es, e ao valor que elas acrescentam

aos enunciados tratados. Dentro da perspectiva defendida, os adjuntos

adverbiais parecem-nos perfeitamente definidos e clarificados nos seus

aspectos mais abrangentes. Recordemos que se trata de uma

perspectiva que avanga crit6rios sintSctico-sem6nticos para a

14 E. Bechara 1999: 439.
tal E. Bechara 1999: 440.
142 ct. E. Bechara 1999: 440-446.
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apresentagSo dos factos linguisticos. Uma perspectiva que se configura,
no entanto, coerente no quadro linguistico adoptado. Houve, por parte

do autor, uma forte preocupagSo em reflectir sobre este aspecto da

lingua t6o pouco estudado. Conseguiu problematizar quest6es muito

importantes, que irao permitir descortinar o comportamento sint6ctico

deste aspecto linguistico em particular.
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3. CoHrnoNTo com OurRAs LiNGUAS

3.1 CASTELHANO

Na Gramdtica Descriptiva de la Lengua Espafiola (GDLE),

publicada em 1999, n5o se encontram refer6ncias aos complementos

circunstanciais, pelo menos com tal designagSo terminol6gica. O volume

l, dedicado a sintaxe das palavras, laz refer€ncia detalhada aos

aspectos que envolvem o adv6rbio. No volume ll, dedicado is
constru96es e rela96es sint6cticas, os autores partem de conceitos
gen6ricos como 'predicagSo', 'complementos' e 'transitividade' para o

apontar dos v6rios tipos de relagdo que as unidades estabelecem com o

seu nricleo - o predicado.

Os adv6rbios de predicado serSo aqueles que cumprem a fun96o

de circunstancial adv6rbio de modo, de lugar, de tempo e de

quantidade. Esta fungSo pode16 ser obrigat6ria, quando as unidades

envolvidas no processo realizam pap6is sem6nticos exigidos pela

estrutura argumental do verbo; poderS, tamb6m, ser de ca16cter

facultativo, o que acontece na maioria dos casos, pois tais unidades

n5o sio exigidas pelo significado do verbo, constituindo-se como

adv6rbios internos ao sintagma verbal. Se observarmos um exemplo,

podemos com alguma facilidade perceber a distingSo entre os dois tipos
de elementos que os autores sugerem Vou d esfagSo na Terga-feira.1a3

Se adopt5ssemos a visSo da gram6tica tradicional portuguesa,

identificariamos you como 'predicado', d estagdo como 'complemento

circunstancial de lugar onde' e na Terga-feira como 'complemento

circunstancial de tempo'. Se optarmos pela visSo da GDLE144,

identif icaremos Vou como 'n0cleo predicativo', e estagdo como

'complemento argumental locativo' e na Terga-feira como 'complemento

'* Cf . l. Bosque, V. Demonte 1999: 1524. Os autores trabalham estes complementos
fornecendo alguns exemplos na sua lingua de trabalho de forma a ilustrar as suas teses. N6s
optemos por fornecer exemplos em Portugu6s Europeu, visto que o fen6meno tamb6m se
tealiza na nossa linoua.
144 O capltulo 24,' Predicaci6n, complementos y transitividad, inserido na Grametica
Descriptiva de la Lengua Espafiola 6 de autoria de H6ctor Campos.

85



Estatuto Sintictico
Cap. I - Estudos sobre a Fungio

dos "Advtlrbios": FungSo e Classe
Sint6ctica Chamada "Complemento

Circu nstancia!"

circunstancial perif6rico'. Para os autores o verbo ir tem um regime

obrigat6rio, tornando Vou na Terga-feira um enunciado agramatical.

Esta an6lise relembra-nos, mutatis mutandis, a que E. Bechara prop6e

para o exemplo A crianga caiu da cama durante a noite e tamb6m a que

foi considerada para os exemplos Ele almogou aqui e Ele mora aqui (cf .

supra,2.1 e 2.21. E. Bechara mostra que os locativos que preenchem

lugares argumentais do V possuem um estatuto diferente, n5o podendo

ser confundidos com os circunstanciais que resultam de informagSo

adicional e n6o de lugares vazios do V. Assim acontece em A crianga

caiu da cama durante a noite.

E. Bechara distingue, assim, os deferminantes circunstanciais ou

adverbiais (exemplo supra) dos adjuntos adverbiais, estes claramente

marcados pela heterogeneidade de caracteristicas quer formais, quer

seminticas.

O conceito de "regime verbal" acaba por ser central para uma

correcta disting6o entre elementos argumentais e elementos

circunstanciais ou perif6ricos.

((...) sefiala por lo general una relaci6n de
depend6ncia entre elementos sint6cticos, en la que uno
de ellos aparece como 'principal' o 'n0cleo' y el otro
como'subordinado' o'modificador'.>rla5

Chegamos, deste modo, ao conceito de 'complemento de regime

verbal', isto 6, os complementos introduzidos por preposigSo. Ora, isto

cobri16 uma parte do q ue trad icionalmente se entende por

complementos circunstanciais.

Sendo o'regime'146 uma classe de retagio sint5ctica, n5o 6, na

perspectiva dos autores, necessariamente uma fungSo sint6ctica da

frase, isto 6, ((...) uno de los 'papeles' que en la oraci6n pueden

interpretar los diferentes sintagmas posibles.) (1. Bosque, V. Demonte

1999: 1810) Este tipo de complementos tende a ser enquadrado quer no

estudo do complemento directo, quer no que alguns gram6ticos

espanh6is designam por suplemento. Por outro lado, tamb6m n5o

'6 l. Bosque, V. Demonte 1999: 1809.ls O capiiulo 29, Los complementos de r$gimen verbal, inserido na Gramdtica Descriptiva de
la Lengua Espafiola 6 de autoria de Rafael Cano Aguilar.

86



Estatuto Sint6ctico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
Cap. I - Estudos sobre a FungSo Sintictica Ghamada "Complemento

C ircunstancial"

podem, como acontece muitas vezes, ser simplesmente identificados

como "complementos circunstanciais", pois apesar de a sua forma ser a

mesma, o tipo de relagao que estabelecem com o verbo tem uma

natureza diferente.

((...) Uno de los primeros criterios utilizados para
distinguir los complementos de 169imen preposicional de
los circunstanciales ha sido el de la imposibilidad de
suprimir los primeros en la frase, a no ser que se deje
una referencia pronominal (...)r'o'

Repare-se que, novamente, se coloca a Enfase na relagSo que

este tipo de complemento estabelece com o verbo. A quest6o passa por

saber se a designagSo 'complementos preposicionais de regime verbal'

6 suficiente para esclarecer o funcionamento sint6ctico destas unidades

que, introduzidas por uma preposigEo, mant6m com o predicado uma

relagSo de actincia, e n6o de circunstAncia. Por principio, concordamos

que 6 exigGncia de uma an6lise sint6ctica identificar os diferentes tipos

de comportamentos das unidades, tentando encontrar padr6es que

possibilitem o avangar de regras gerais para explicagSo de

determinados factos sint6cticos.las Assim, diante de um n0cleo
predicativo temos que ter em atengSo n6o apenas o seu regime

sint6ctico, mas temos tamb6m que ter consciGncia de que quando se faz

a escolha do nficleo predicativo j5 estamos a fazer algumas restrig6es

em termos seminticos.
Como j6 referimos os autores da GDLE partem do conceito de

regime verbal para o definir de todas as relag6es sint6cticas que podem

ocorrer na estrutura sint6ctica. Quando os autores defendem que no

exemplo j6 trabalhado Vou d estagdo na Quarta-feira, d esfag6o 6 um

complemento exigido pelo regime verbal do pr6prio verbo, estarEo a

defender que este NV estabelece uma relagSo pr6xima com o

complemento d estagdo, uma relagSo que nio permite a sua supressSo.

O mesmo se passa no exemplo Ele mora aqui, onde aqui preenche um

espago funcional que entra em estreita relagSo com o NV.

'o'l. Bosque, V. Demonte 1999: 1811.
'* Nao consideramos ser este o momento para uma an6lise pormenorizada do que os autore6
da Grametica Descriptiva entendem por complemento de regime preposicional, pelo que
remetemos para o capitulo 29 do Volume ll da gram6tica supracitada.
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As breves considerag6es que agora tecemos conduzem-nos a

distingSo entre o que constitui a zona nuclear do SV e a zona perif6rica;

d esfagSo e aqui encontram-se na zona nuclear, constituindo-se como

argumentos dos respectivos n0cleos verbais. "Regime verbal" e sintaxe

nuclear, ou melhor, sintaxe do NV, sao conceitos pr6ximos em termos

de analise sint6ctica, havendo apenas diferengas a nivel de opg6es

te6ricas e metodo169icas.

3.2 FRANCES

Na Grammaire M6thodique du Frangais, de M. Riegel et alii,

frase surge como uma unidade superior.

((...) a la fois complete et autonome, susceptible
d'6tre d6crite au moyen d'un ensemble de rdgles morpho-
syntaxiques.nl4s

E dentro da frase encontramos as fun96es sint6cticas, que se entendem

como o papel que uma palavra ou grupo de palavras desempenha ((...)
dans la structure d'ensemble de la phrase oi il est employ6. C'est
pourquoi une fonction se d6finit toujours en termes relationnels.) (M.

Riegel et alii 1994:106) Os autores, ndo se integrando em nenhuma

corrente lingulstica especifica, pretendem fornecer uma vis6o global do

modo de funcionamento da lingua francesa moderna. Destacando a

sintaxe e a morfologia como elementos centrais na an6lise da lingua,

n6o d eixam de ref lectir sobre as outras d imens6es f ormais e

interpretativas que concorrem na lingua. Talvez possamos dizer que

mais do que uma gram6tica da lingua francesa 6 uma gram6tica que

incorpora aspectos lingulsticos em termos de an6lise da lingua.

S5o cinco os crit6rios que permitem proceder i distingSo entre as

v6rias fun96es sint6cticas. Os crit6rios posicionais o(...) qui identifient
une fonction donn6e A une place par rapport d des autres 6!6ments de

la phrase.) (M. Riegel et alii 1994: 106); os crit6rios morfol6gicos, ((...)

'ae M. Riegel et alii 1994: 104.
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tels que l'accord avec un 6l6ment 169isseur.) (M. Riegel et alii 1994:

106); os criterios transformacionais, ((...) qui associent certaines

fonctions a des changements structuraux dans l'6conomie de la

phrase.) (M.Riegel et alii 1994: 106); os crit6rios categoriais, <(...) qui

sp6cifient la nature des 616ments susceptibles de remplir une fonction

donn6e.r) (M. Riege! et alii 1994: 106); e, finalmente, os crit6rios

interpretativos, ((...) qui associent i une fonction syntaxique un role

s6mantique dans la structure s6mantique de la phrase.D (M.Riegel ef

alii 1994: 1OT) Assim, a um nlve! superior podemos encontrar as

fung6es prim6rias, que determinam a estrutura fundamental da frase:

sujeito, verbo, complementos do verbo e complementos circunstanciais;

em niveis inferiores encontramos as fung6es secund6rias, situadas no

interior, constitu[das pelos elementos que asseguram as fung6es

prim6rias150. De acordo com a estruturagSo da frase em fung6es

prim6rias e fung6es secund6rias, os autores prop6em-se realizar as

representag6es das estruturas hier5rquicas das frases. O complemento

circunstancial ser6 ent6o definido da seguinte forma:

<Troisidme constituant majeur de !a phrase de base, le
compl6ment circonstancie! (ou circonstant) se distingue
des deux autres constituants imm6diats de la phrase, le
GN sujet et le GV, par trois propri6t6s formelles: il est
facultatif, se d6multiplie librement et est mobile dans les
limites de !a phrase entidre.>151

Os tr6s crit6rios apresentados visam identificar os complementos

circunstanciais que n6o sio exigidos pelo NV, ou, dito de outra forma,

os verdadeiros complementos circunstanciais. Assim, o que realmente

caracteriza o complemento circunstancial 6 a sua mobilidade, o que se

explica ((...) par son statut syntaxique de constituant p6riph6rique:

comme constituant imm6diat de la phrase, il ne d6pend pas d'un autre

syntagme et en particulier n'est pas 169i par le verbe.) (M. Riegel et alii
1994: 106) Logo, se os complementos circunstanciais, n5o fazem parte

da valGncia verbal serSo considerados como elementos que se situam

na zona perif6rica da frase.

r$ cf. M. Rieoel
's'M. Riegel !t

et alii 1994: 108.
alii 1994: 140.
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As formas que o complemento circunstancial pode assumir sao
diversas: grupo preposicional, adv6rbios, ora96es subordinadas

circunstanciais conjuncionais ou reduzidasl52. Possuem ainda

particularidades semanticas e comunicativas: o tempo, lugar, a causa, o
fim, o meio/modo, a condigSo, a oposigSo, a companhia, o ponto de

vista... e a lista n6o se d6 por completa, pois ((...) un tel inventaire,
tributaire de la pertinence et de la finesse des distinctions s6mantiques

op6r6es, ne sera jamais ni complet ni entidrement satisfaisant.) (M.

Riegel et alii 1994: 106) Todas as outras considerag6es levantadas
visam identif icar f ung6es informativas nos complementos

circunstanciais, €ffi busca de um conhecimento do seu ca16cter

semAntico, tremendamente heterog6neo. Dai que o pr6prio autor

reconhega o car6cter nio inteiramente satisfat6rio de tal tarefa.
Compete-nos comentar o facto de n6o existir refe16ncia a um tipo

de complemento verbal circunstancia! que possa ser entendido como

exigido pela val6ncia sint6ctica do verbo. Neste ponto, 6 bastante clara

a separagSo entre os complementos do verbo que s6o constituintes

obrigat6rios da f rase e complementos circunstanciais que s5o

obrigatoriamente elementos perif6ricos. Observando a an6lise dos

exemplos, encontramos uma distingSo bastante clara entre as duas

leituras possiveis da frase ambigua Les militaires rebelles se sonf
rendus en Argentine (M. Riegel et alii 1994:'t39) Com efeito, o sentido

renderam-se torna en Argenfine num complemento circunstancial, como

o aqui de E/e almogou aqui, ou o da cama de A crianga caiu da cama,

ao passo que o sentido deslocaram-se a torna o mesmo sintagma num

complemento do verbo, cujo estatuto obrigat6rio 6 em tudo id6ntico ao

aqui de Ele mora aqui ou ao na terga-feira de A crianga caiu da cama na

terga-feira (cf. 2.1 e 2.2)
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No 6mbito da grametica descritiva, destacam-se os trabalhos de

S. Greenbaum (1969) e de R. Quirk et alii (1991). A perspectiva por

estes autores preconizada vem na esteira dos ensinamentos de N.

Chomsky e ambiciona uma forma diferente de encarar as

particularidades da !ingua inglesa, numa perspectiva universalista. Os

autores supracitados destacam-se como dois dos primeiros estudiosos
que empreenderam uma an6!ise sistem6tica e exaustiva do sistema do

adv6rbio, com base num corpus de lingua inglesa.

S. Greenbaum publicou em 1969 um estudo sobre ((...) the

functions of the 'Adjunct' in Contemporary English, that is, with some of

the functions of those constituents of a clause that are not Subject,

Verb, or Complement.) (S. Greenbaum 1969: 1) Colocando a questSo

desta forma, tudo o que n5o fosse sujeito, verbo ou complemento cairia

sobre a 69ide deste estudo. No entanto, o autor optou por reduzir a sua

an6lise ao dominio dos 'sentence adverbs' ou adv6rbios modificadores

de frases. O estudo desenvolve-se na parte mais perif6rica da frase,

tendo os adv6rbios aqui representados uma relagSo muito afastada com

o NV, n6o estando portanto em causa o seu estatuto facultativo ou

obrigat6rio.

S. Greenbaum e R. Quirk, analisando a frase em elementos

gramaticais, consideram que nela concorrem cinco unidades: Sujeito,

Verbo, Predicativo, Objecto e Adverbial. Enquanto fung6o sint6ctica,

adverbial diz respeito a qualquer complemento opcional ou exigido pelo

verbo.

<The adverbial element (A) in clause structure has a
wider range of roles than the other four elements, Subject
(S),Verb (V), Object (O) and Complement (C). This is
reflected in its having a wider range of meanings, of
forms, of positions, and of grammatica! functions.>153

O elemento adverbial, como lhe chamam os autores, n5o se pode

considerar uma forma alternativa para a designa96o "adv6rbio", desde

's S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 158.
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logo porque o termo "adverbial" n6o designa uma classe de palavra,

mas uma categoria funcional.

<Adverbials can be divided into two classes,
distinguished by whether or not they are integrated to
some extent into the structure of the clause.>1il

Estas fung6es serao depois apresentadas quer de um ponto de

vista gramatical (fungSo), quer do ponto de vista semantico'5u. Os dois

conceitos, "adv6rbios" e "adverbiais", encontram-se, na perspectiva de

S. Greenbaum e R. Quirk, estreitamente ligados. O adverbial constituir6

a parte sint6ctica do adv6rbio.

TABELA II . Os ADVERBIAIS NA PERSPECTIVA DE S. GREENBAUfuI E R.
QulRK156

lnteqrated in Clause structure Peripheral in Clause Structure
Primarily

Non-connective

!
ADJUNCTS

Primarily

Connective
I
Y

CONJUNCTS
I

DISJUNCTS

O "adv6rbio" ser5, ent6o, caracterizado sintacticamente com as

f ung6es de Modif icador e de Adverbial. Os autores descrevem

propriedades sint6cticas particulares de certos itens adverbiais em

fungSo de Modificador. De acordo com o esquema representado supra

podemos distinguir duas classes de adverbiais, conforme estejam ou

n5o integrados na frase. Estando integrados na frase desempenham a

fungSo sint6ctica de "adjunto", e devem satisfazer pelo menos um de

t16s crit6rios sint6cticos apontados pelos autores157. Os adverbiais

disjuntos e conjuntos situam-se na periferia da frase, sendo que os

primeiros constituem-se na sua maioria como sintagmas
preposicionaislss, enq uanto

prioritariamente conectiva.

os segundos t6m uma fungEo

'* R. euirk et atii 199'l: 421 .

'* cf. R. euirk ef atii 1991: 42'l-424.
'* cf. R. euirk et alii 1991: 421 .

'5'Cf. R. Quirk ef alii 1991:421-423. Nio julgamos agora relevancia para apresentag6o dos
crit€rios em causa. Referimos apenas que se trata de crit6rios sintdctico-sem6nticos que os
autores apontaram de forma a conseguirem uma clara distingao entre as diferentes classes
de adverbiais.
'oOs autores chamam-lhe preposicional phrases ou c/auses. Cf. R. Quirk et atii 1991:507.
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Ao que a gramatica tradicional chamou 'complemento

circunstancial", optaram S. Greenbaum e R. Quirk por identificar como

"adv6rbio modificador de verbo"; o "especificador com fung6es obliquas"

da grametica de M. Mateus et alii ou o "adv6rbio adjunto' de S.

Greenbaum e R. Quirk 6 descrito tento em conta as classes semanticas

em que se pode dividir. O enfoque 6 colocado nio tanto no

comportamento sint6ctico dos diferentes adjuntos, mas nos pap6is

seminticos que estes podem vir a desempenhar nos enunciados que

integ ram 15e.

TABELA lll - cLAssES E suB-cLAssEs Dos AovEnatos ADJUNTosT'o

ADVERBIOS
ADJUNTOS

CLASSES SUB-CLASSES
De ponto de vista
Focalizadores Aditivos

Limitativos
lntensificadores Enf6ticos

Amplificadores
Redutores

De processo Modo
Meio
lnstrumento

De Sujeito Gerais
Volitivos
Formais

De Lugar Posig6o
DireccSo

De Tempo Quando
Durag6o
Frequ6ncia
Relac6o

Outros Causa,
Fim,
Objectivo,
(... )

Anos mais tarde H. Montenegro ir6 recuperar o termo "adverbial"

inicialmente proposto pelos dois autores supracitados. "Adverbial'

constitui-se como uma extensSo da classe de palavra "adv6rbio", n5o

sendo uma mera substituigSo do termo "adv6rbio", mas uma forma de

identificar uma estrutura maior do que a palavra.

<Adverbial cobri16 a nogSo de adv6rbio - um adverbial 6
na sua base um adv6rbio e a de complemento
circunstancial ou adjunto adverbial, pois adverbial aponta,

1s Cf. S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 162-165. Repare-se na disparidade de p6ginas que
existe entre o comportamento sint6ctico e os pap6is sem6nticos: onze p6ginas para a
primeira, enquanto apenas quatro para a segunda.
'*cf. SubclassificagSo do adv6rbio ADJUNTo em R. Quirk et alii 1991:210.
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entre outros, para as f ung6es tradicionalmente
classificados como circunstanciais ao verbo.>161

Desta proposta retemos entao que o conceito de "adverbial"

remete para o espago vazio funcional ocupado por esta entidade, o

complemento circunstancial. Tudo o que possa preencher este espago

se16 considerado "adverbial", enquanto "adv6rbio" remete para uma

classe de palavra em particular. N6o sendo decisiva, existe uma

correspond6ncia de termos entre uma classe e a sua fungSo, o que

indicia ser a classe dos adv6rbios n6o a [nica, mas pelo menos a

prototipica para preencher este espago.

94
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4. PRoposrA DA Sttraxe FuHctoHaLtsrA

Gomo j6 tivemos oportunidade de mostrar na lntrodugSo (cf. pp.

11-14) o conceito de "funcionalismo" foi adoptado por diversos autores,

havendo v6rias formas de encarar esta escola te6rica. A sintaxe de

car6cter funcionalista que opt6mos por expor e desenvolver durante

este estudo situa-se na esteira dos ensinamentos de A. Martinet e dos

seus sucessores. Neste momento do nosso estudo, daremos conta das

propostas que, na senda do funcionalismo franc€s de A. Martinet, e do

funcionalismo espanhol de E. Alarcos Llorach, s5o pertinentes para o
nosso trabalho, a fim de estabelecer o que consideramos ser um

conceito operat6rio de fungdo, com o qual trabalharemos nos capitulos

seguintes (cf. caps. !ll e lV).

4.1 PARA UMA DEFINIgAO DE FUNCAO

No quadro que preside i pesquisa do presente trabalho, a fungio
de um elemento n5o 6 directamente determinada pela natureza desse

mesmo elemento, isto 6, pela classe de palavra a que pertence, o que,

de certa maneira, est6 ausente dos percursos gramaticais que atr6s

conside16mos (cf. 2.)- Como 6 sabido, dois elementos de natureza

diferente podem desempenhar a mesma fun95o. Por exemplo, quer um

substantivo quer um adjectivo podem ser n0cleos de um segmento

desempenhando a fun95o de atributo. lnversamente, os elementos

constituintes de uma mesma categoria podem ter fung6es diferentes, o

que significa que um substantivo pode ser nIcleo de um sintagma com

fungSo de sujeito ou de complemento directo. Se, por um lado, <<Las

funciones son independientes de los signos que en un enunciado dado

las rellenan.> (S. Guti6rrez 2OO2a:14), por outro lado, precisamos de

tomar consci6ncia, como nos chama a atengSo S. Guti6rrez, de que as

fung6es imp6em certas restrig6es categoriais. Exemplo claro de tal caso
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sere o verbo, 0nico elemento capaz de desempenhar as fung6es
pr6prias de sintagma verbal162.

<La notion de cat6gorie et celle de fonction sont des
notions distinctes, et qui, sous bien des rapports,
s'opposent nettement !'une i I'autre.>163

Seguindo a mesma linha de pensamento, L. Tesnidre defende que

as categorias sio um elemento est6tico e inerte, enquanto as fung6es

constituem um elemento dinAmico, vivo. As categorias gramaticais e as

fung6es constituem, portanto, as duas divis6es essenciais da sintaxe.

Numa sintaxe estrutural, essencialmente funcional, as categorias n5o

podem ser vistas senSo no 6mbito das relag6es que estabelecem
preenchendo espagos com determinadas fung6es. Por outro lado, a

oposigEo entre categorias e fung6es encontra-se restringida pelo facto

de as categorias variarem consideravelmente de uma lingua para outra,

enquanto que as fun96es costumam ser, em linhas gerais, as mesmas,

segundo j6 havia demonstrado A. Meilletle.
Numa estrutura sintagm5tica, as unidades obedecem a uma

ordem. A essa ordem subjaz uma hierarquia. E ser6 dessa hierarquia
que resultario as fun96es. J6 em L. Tesnidre se distinguia a ordem

linear e a ordem estrutural, sendo que esta 0ltima ((...) est celui selon

lequel s'6tablissent les connexions.> (L. Tesnidre 1982: 16) Desta

forma, ordem linear e ordem estrutural estSo intimamente ligadas, pois

dependem uma da outra.

((...) parler une langue, c'est en transformer l'ordre
structural en ordre lin6aire, et inversement que
comprendre une langue, c'est transformer I'ordre lin6aire
en ordre structural.>16s

Para L. Tesni6re, <ll ne peut y avoir structure qu'autant qu'il y
fonction.> (1. Tesnidre 1982: 39) O pr6prio uso da llngua implica

1e A. Martinet depois de alguma reflexio e pol6mica sobre o facto de o verbo constituir ou
n6o fungio, conclui que <The predicate may be identified as such because it is known by all
the members of the community as never having any function but the predicative function (...),
in which case we call it a verb.> (A. Martinet 1975:.116-117). Assim, A. Martinet deixou de
falar em 'fung6o predicativa". O verbo passa a ser considerado o n0cleo central (Cf. C.
Clairis 2008:85).
163 L. Tesniire 19E2; 49.
'* cf. L. TesniCre 1982: 49-50.
16 L. Tesnidre 1982: 'l 9.

a

a
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exist€ncia de uma fungSo linguistica. N6o h6 uso da lingua sem que

haja fungSo intralinguistica166.

A perspectiva martinetiana defende que n6o existe diferenga entre

o que se designa por "fung6es gramaticais" e as "fung6es sint6cticas":

((...) la fonction est ce qui !e rattache au contexte
dans lequel il figure; c'est ce qui distingue le mot dans un
contexte du mot isol6.>167

O termo "fun96o" 6, para A. Martinet, reservado para designar as

relag6es que se estabelecem entre classes que desenvolvem relag6es

de tipo variSvel. A. Martinet considera que as fung6es se constituem

como unidades da lingua, da mesma forma que os monemas. TEm, como

eles, um sentido e uma forma passivel de identificagSo, pois para se

identificar uma fungSo 6 preciso que ela se manifeste formalmentel6E.

<ll convient toutefois de ne jamais oublier que, quelle
que soit la fagon dont elle se manifeste, une fonction
grammaticale est un !ien entre deux 616ments et non une
fagon de se comporter d'un 6l6ment.>16e

Julgamos que ser5 imprescindivel ter este aspecto muito presente

quando se estuda o dominio das fung6es sint5cticas: uma fungSo 6 uma

relagSo que se estabelece entre dois elementos e n5o uma forma de se

comportar de um desses elementos. Dai que, em sintaxe funciona!,

importa16 olhar n5o para os elementos isoladamente, mas para as

rela96es sint6cticas que os elementos estabelecem entre si, tentando

averiguar que tipo de relagSo ai se encontra.

((...) se considerarmos um monema de uma classe
plurifunciona! !igado a um nricleo central numa relag6o de
fungdo sujeito, qualquer que seja o papel semAntico
desempenhado por esse elemento, a f ungdo permanecer6
a mesma. (...) Sem d(vida que nada impede num outro
plano - o da semintica - tentarmos estabelecer alguns

'6 UtilizAmos o conceito de "fun95o intralinguistica" com
Hern6ndez: (con el papel que desempefia un elemento
perteniciente a un sistema, dentro de la cadena lingulstica.>ttA. Martinet 1985b:17'l .

'* cf. A. Martinet 19E5b: 172.
re A. Martinet 1985b: 175.

o mesmo sentido dado por C.
o un t6rmino en una estructura
C. Hern5ndez 1984:30.

97



Estatuto Sint6ctico
Cap. I - Estudos sobre a Funqio

dos "Adv6rbios'n: FungSo e Classe
Sintictica Chamada "Complemento

Circunstancial"

papeis-tipo, no pressuposto de que a sua quantidade
depende16 directamente do aprofundamento maior ou
menor da an6tise praticada.>170

J. Martinez chama-nos a atengao para uma definigSo inspirada em

L. Hjelmslev em que a fungSo pode ser ainda a ((...) relaci6n entre dos

o m6s unidades (al menos una de ellas lingUistica) cuya presencia o

existencia o bien se implican mutuamente, o bien !a de una implica la de

la outra, o bien son independientes.) (J.Martfnez 1994:255) Trata-se

de uma tripartigSo glossem6tica da fung5o em tres tipos de relag6es: a
interdepend€ncia, em que dois elementos se pressup6em mutuamente;

a determinagio, em que um elemento pressup6e a exist6ncia de outro,

do qual depende e que determina; e a constelageo, em que dois

elementos coexistem sem se implicarem mutuamentelTl.

A associagSo de rela96o e de fungio parte do princlpio que cada

unidade significativa preenche uma fungSo pr6-estabelecida na frase, ou

seja, tem por objectivo contribuir para a comunicagSo de uma

mensagem, visto que o espago vazio funcional"' qr" ocupa 6 rinico e
exclui qualquer outra rela95o173. Tal significa que n5o pode16 ser a

unidade por si s6 a comportar uma determinada fatia de informag6o,

mas a unidade inserida numa fung6o.

<<Esa inserci6n de las unidades l6xicas, como funtivos,
en diversos huecos funcionales, interrelacionados entre
s[, son la clave de la producci6n del lenguaje.>174

Na nogSo de fungSo destaca-se a intimidade desta com o papel

que desempenha um elemento dentro da estrutura pertencente ao

sistema. N5o podemos, por tudo isto, separar as nog6es de fungSo,

estrutura e sistema.

"o c. clairis 2oo8: 86-87..
'71 cf. L. Hielmslev 197 1:57.
"'Ao que'n6s cham6mos lugar funcional opta C. Hern6ndez por designar por functemas, os
lugares vazios numa estrutura sint6ctica, enquanto os functivos ser6o as unidades capazes
de preencher esses lugares vazios. <Esas estructuras, tal como nosotros las entendemos,
formam una red de interrelaciones, en abstracto, de'huecos funcionales", o funtemas, que en
las cadenas linguisticas, en la realizaci6n de la lengua, se cubren o ocupan por diversas
cfases de unidades que llamaremos global y genericamenle functivos.> (C. Hern6ndez'l 984:
25\.
""'ct. c. Hern6ndez 1984: 26-77.
"o C. Hernandez '1984'. 26.
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<<Las funciones vienen a ser el conjunto de
interrelaciones que unos elementos guardan con otros
dentro de um sistema para formar una estructura.>r175

Assim, a fungSo dever6 ser entendida, na nossa perspectiva,

como uma relagSo que se estabelece entre unidades que preenchem as

f un96es (as categorias gramaticais, segundo L. Hjelmslev) e as

posi96es hie16rquicas assumidas por estas unidades. As relag6es

estabelecidas entre as unidades podem basear-se em diversos factores,

os quais servem de suporte d fungSo. lremos apenas destacar aqueles

que consideramos mais pertinentes para a elaboragio do nosso estudo:

a) a forma de expressSo da unidade significativa;
b) conexSo existente entre sintagmas ou entre monemas;

c) um indicador de fung6o;

d) a posigSo hier6rquica ou estrutura! dos elementos176.

SerSo estes quatro crit6rios, em principio, que nos permitem reconhecer

as fung6es sint6cticas.

Um crit6rio mais geral, e que abrange toda e qualquer fung6o,

al6m de se revelar decisivo para o estabelecimento da f ungSo do

adv6rbio e da exist€ncia da sua respectiva classe, 6 o que envolve o

nfcleo da frase, ou seja, o verbo. Assim, a "frase minima" ser5

composta, de acordo com C. Hern6ndez, por um Verbo e pela

determinagSo de "pessoa" que recai sobre o V. A estrutura SV serd o

elemento a volta do qual se ligam os tradicionalmente designados

complementos do verbo. Estes complementos constituir-se-5o como

expans6es do n0cleo (V) que preencherio os seguintes espagos vazios
f uncionaislTT:

FRAsE = [[v+[Flllt tF2l t tF3l t [F41178

175 C. Hernandez 1984: 26.
176 C. Hern6ndez considera ainda a fungao sem6ntica como um dos factores que poderlo
servir de suporte d fungSo. Esta fung5o semAntica dever6 ser entendida como aquilo que um
signo fornece a outro, e nao o seu sentido, como se poderia facilmente entender. A fun96o
sem6ntica relaciona-se com o facto, por exemplo, de um adjectivo ter uma fun95o sem6ntica
"determinativa", visto que especifica, precisa o conteUdo do seu n(cleo nominal. Cf. C.
Hern6ndez 1984: 30.1! Functemas se se adoptar a terminologia proposta por C. Hern6ndez.
"t Esquema apresentadi em l. Lopes ZOOS:'SO.
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Segundo o esquema acima, teremos entSo quatro fung6es

distintas: F1 que 6 representada prioritariamente pela determinagao de

"pessoa" e se identifica como o sujeito, F2 que se identifica como o

tradicional "complemento directo", F3 como "complemento indirecto" e

F4 como "complemento circunstancial'. Desta forma, a €nfase 6

colocada nao nas unidades que preenchem as fung6es, mas nas

fung6es enquanto espagos vazios, ou functemas, que podem ser

preenchidas por (quase) todo o tipo de unidades significativas, e que

sio estabelecidas pelo SV (cf . infra, pp. 103-104). E a 0ltima fungSo a
que mais nos interessa, por lhe estar associada em prioridade a

ocorr6ncia dos adv6rbios.

Em todo este panorama poder-nos-emos ainda questionar sobre o
lugar reservado ao crit6rio da manifestagSo formal, t6o importante para

a escola martinetiana. Tivemos oportunidade at16s de explicar

brevemente a visSo de A. Martinet no que a fungSo sint6ctica diz
respeito.

((...) les fonctions sont des unit6s de la langue au
m€me titre que les mondmes. Elles ont, comme eux, un
sens et une forme identifiable, que cette forme se
pr6sente comme segmentable ou amalgam6e ou qu'elle
soit marqu6e par la position respective des 6l6ments
dans le discours.>17s

A identif ica96o formal de uma fungSo torna-se, na perspectiva

martinetiana, um aspecto incontorn6vel. A forma da fun96o te16 que ser

identificada, quer esta se encontre amalgamada, quer seja possivel a

sua segmentagSo, quer seja ainda a posig6o que possibilite a

identificagSo, mas a identificagSo formal te16 que existir. Numa primeira

etapa, poderemos considerar que ((...) a forma t6] a garantia do

ca16cter lingulstico (...) a cada diferenga de sentido corresponde

necessariamente uma diferenga de forma num ponto da mensagem.) (4.

Martinet 1985a: 39-40) Como concluiu M. Santos a sintaxe funcionalista

atribui ao crit6rio da relag5o a primazia sobre o crit6rio da forma.

Assim, poderemos tamb6m concluir, como a autora supracitada, que

se16 a relag6o sint6ctica o crit6rio que nos permite a classificagSo dos

'7e A. Martinet 1985b: 172.
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elementos em classes. Logo a classe sere definida pela relagao

sint6ctica ou, se quisermos colocar a questao noutros termos, podemos

dizer que ser6 a relageo sint6ctica estabelecida pela unidade que ir6
determinar a sua c/asse18o.

((...) uma classe sint6ctica se identifica pelo conjunto
das suas compatibilidades - e n5o por uma parte dessas
compatibilidades - e que nada impede duas classes, que
tenham pelo menos uma compatibilidade diferente e
partilhem por outro !ado as mesmas compatibilidades, de
serem classes distintas. >181

A compatibilidade se16, ent6o, o crit6rio sint6ctico ao qual

deveremos recorrer; adoptando a definig5o que C. Clairis fornece de

compatibilidade, um pouco mais completa que a original de Martinet:
((...) capacidade de dois ou mais monemas ou sintemas de uma dada

lingua ocorrerem junto um do outro, ligados por uma relagSo

sint6ctica. > (C. Clairis 2008: 58) Acreditamos ser este o crit6rio

fundamental para o estabelecimento de classes de palavras, embora

nio ignoremos os restantes crit6rios, como por exemplo, a posigSo das

unidades na estrutura sintagm6tica ou a presenga / ausOncia de

monemas indicadores de fungSo.

Tamb6m L. Hjelmslev quando procede d distingEo entre categoria

e fung6o, enquadrando ambas no estudo da sintaxe, revela estar muito

pr6ximo do pensamento de A. Martinet. Se16 a sintaxe, em riltima

an6lise, a proceder a uma divisSo das unidades linguisticas em

"classes" (4. Martinet) ou "categorias" (L. Hjelmslev). As classes

aparecem definidas por A. Martinet como ((...) groupes de mondmes de

m6mes latitudes (...), (A. Martinet 1985b: 106), e identificam-se porque

formam uma classe de monemas que apresentam as mesmas

com patibilidades.

's cf. M. Santos 2OO3: 47-57.
'8'c. clairis 2oo8:67.
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Ia classe ]((...) 16unit tout les mondmes entre
lesquels on doit choisir i un point donn6 de l'6nonc6 pour
dire ce qu'on veut dire et pas autre chose.>182

Pela mesma ordem de raz6es, e como esclarecemos acima,
poderemos afirmar que a exist6ncia sint6ctica da classe "adv6rbio" s6

vir6 a lume uma vez definidas as relag6es sint6cticas que envolvem

esta unidade. Assim, a estrutura sint5ctica da frase deve ser definida a

partir da relagSo entre as fun96es sint6cticas e as suas realizag6es

formais. Se 6 um facto que A. Martinet considera inexistente a classe do

"adv6rbio" 6 porque ela n6o forma uma classe rinica de monemas com

as mesmas compatibilidadesls3, limitando-se o autor a identificar alguns

tragos comuns que existem entre este conjunto (heterog6neo) de

unidades lingulsticas. Dai termos afirmado na lntrodugSo (cf. p.23) que

a segunda condig5o para o estabelecimento da classe "adv6rbio" seria

mais dificil de verificar.

J. M. Builles, seguindo na esteira de A. Martinet, equaciona o

problema da fun95o.

<< Une fonction est un lien entre deux unit6s
significatives (...) ce lien p16sente une double face: un
signifiant et un signifi6.>1M

Retornamos a mesma questSo que imp6e a forma como meio de

identificar a fungSo, mas, por outro lado, tamb6m o significado de uma

fungSo n5o corresponde necessariamente ao conte0do axiol69ico da

unidade que ocupa essa fungSo, e sim ao contetido axiol69ico da

relagSo que se estabelece entre os elementos185.

Assim, se necessitarmos de uma posigSo ou da presenga de um

indicador de fungSo, tamb6m precisamos de tomar consci€ncia de que

na lingua n5o existe obrigatoriamente um paralelismo entre as fung6es

e os efeitos de sentido aos quais elas est6o associadas.

J. M. Builles opta por afastar o conceito de "fungSo predicativa",

<L'unit6 fonctionnant comme pr6dicat n'occupe pas
une fonction. Le pr6dicat est au-dessus des fonctions

Iu A. Martinet 1985b:'t10.
'o cf. A. Martinet 1979; 132.
'e J. M. Builles 1998: 341.
"t cf. J. M. Builles 1998: 342.
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puisque c'est par rapport a !ui que l'on organise la
ph rase. > 

186

A presenga desta unidade predicativa 6 que possibilitari o agregar das

restantes relag6es sinticticas, o que dar6 i frase autonomia sint6ctica.

O pensamento aqui expresso por J. M. Builles 6 representativo da

evolu96o sofrida na teoria apresentada pelo p16prio A. Martinet. G. Rojo

traga um percurso evolutivo do conceito de f ungSo sint6ctica em

Martinet, concluindo:

<<Puesto que el sintagma predicativo (...) puede
constituir enunciado por si mismo, "ce n'est pas i lui de
marquer ses rapports avec d'6ventuelles adjonctions (A.
Martinet 1960a, 124) Si no marca sus relaciones com los
dem6s sintagmas, no hay hecho !inguistico detectable
que corresponda a las conexiones extraling0isticas y, en
consecuencia, no podemos hablar de 'f unci6n
p red icat iva ' . ) 187

Uma vez estabelecido o facto de n5o existir uma fung6o

predicativa, como designar essa entidade 6 a questSo que se coloca.

Trata-se apenas de uma questSo terminol69ica; A. Martinet prefere

chamar-lhe "predicado" ou "n0cleo predicativo"; L. Tesnidre chama-lhe

"n6cleo dos n0cleos"; C. Clairis prefere a designagSo "n0cleo central".

<A este nricleo central (predicado), ao sustent6culo da
estrutura da frase, chamarei, na linha de Martinet, nticleo
relacional de um enunciado aut6nomo, monema,
sintema ou parassintema central ao qual se encontram
!igadas, directa ou indirectamente, todas as
expans6es obrigat6rias ou facultativas.>188

Pela nossa parte optaremos por manter a designag6o de "NV",

considerando que neste se poder6 admitir a existEncia de uma fungSo

zero, ou seja, nenhuma fungSo, mas cuja presenga 6 indispens6ve! no

despoletar ou congregar de todas as fung6es que nele incidem enquanto

Sintagma Verba! (SV). Na nossa perspectiva, a estrutura sint6ctica da

f rase deverd ser definida a partir das relag6es entre as fung6es

sint6cticas e as suas realizag6es formais, encarando (como je
afirm6mos) a realizagSo formal no seu sentido mais lato.

'* J. M. Builles 1998: 342.
"'G. Roio 1981: 19.
'* c. clairis 2oo8: 89.
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Desenvolvendo agora o modelo proposto e segundo S. Guti6rrez
em qualquer estrutura funcional poderemos distinguir tr6s componentes:
rela96es, f ungSes e f unctivos. As relag6es sint6cticas levam ao

estabelecimento de determinadas fung6es; a um nivel abstracto, as

"fung6es" estabelecem-se como espagos vazios funcionais (functemas

de acordo com C. Hern6ndez). Quando falamos em relag6es, isso

significa que entre os signos se estabelecem relag6es hier6rquicas de

depend6ncia ou de independ€ncia. Os functivos constituem-se como as

unidades da lingua capazes de ocupar os espagos vazios'8n. De acordo

com a sua natureza categorial (classe), poderemos distinguir functivos
verbais, nominais, adjectivais e adverbiais. Por outras palavras,

qualquer fun95o pode estar representada por um ou mais termos,
pertencentes a classes diversas, as quais estabelecem entre si

terminologia que nos parece mais clara - relag6es de interdepend6ncia,
de coordenagEo ou de subordinagSo'no.

No caso do "adv6rbio", e para a16m da dualidade atr6s apontada

no 6mbito da fungdo circunstancial, verificamos tamb6m que pode

desempenhar fung6es dentro da fraselsl ou estabelecer relag6es dentro

de um grupo sintagm6tico nominal. No primeiro papel, encontramos
aquilo que, tradicionalmente, 6 identificado como complemento

circunstancial (cf. infra, 4.2). Je o segundo abrange outro tipo de

fen6meno, ?o qual nos referiremos como determinagSo intra-

sintagm5tica (cf. cap. |V,2.2). Como tivemos oportunidade de verificar,
os complementos circunstanciais, embora apresentem alguma

uniformizagSo quanto ao conte0do em termos seminticos, apresentam,

por outro lado, diferengas significativas em termos de inventariado do

seu n0mero, conforme os v6rios gram5ticos. O n0mero de

complementos circunstanciais variava entre quatro e vinte, e os mais

comummente apontados eram os de tempo, de lugar, de modo, de

'o cf. S. Guti6rrez 2002a: 14.t* cf. S. Guti6rrez 1997a: 15-16.te'Na rnfrodugSo deix6mos clara a nossa opgeo pela sintaxe funcionalista, ficou evidente que
a "sintaxe" com que trabalhamos 6 fr6sica. Sendo assim, a frase constitui-se como o domlnio
a ter em conta na descrigao de carecter sint6ctico, encarando-se como um todo estruturado
sintagmaticamenle. Na frase existe uma hierarquizageo de relag6es estabelecidas entre as
unidades mlnimas significativa, os monemas, formando sintagmas que configuram a macro-
estrutura da frase. Apoiamo-nos, igualmente, na definig6o que C. Clairis fornece de frase:
<J6 a frase serA concebida como o raio de acgio de um s6 n[cleo central.) (C. Clairis
2008:90).
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instrumento, de meio, de fim, de causa e de companhials2. Em muitos

dos casos, permanecia tamb6m a dualidade entre elemento facultativo
("verdadeiro complemento circunstancial") e elemento obrigat6rio,

dualidade que nos compete agora resolver.

Face a esta variedade semAntica, s6 um tipo de relagSo sint6ctica

a denominada determinagSo"t, que definimos sumariamente na

lntrodu96o (cf. pp. 27-28) podera constituir garante de identificagSo

sint6ctica que se estabelece entre as unidades em causa.

Procuraremos, deste modo, uma relagSo de depend6ncia sint6ctica

entre um elemento sat6lite e um elemento nuclear, os quais enformam a

estrutura hierirquica da f rase. De notar que n6o existe uma

correspond6ncia directa entre a estrutura hier5rquica da frase e a

linearidade do discurso. Corrobora-se, assim, a opini6o de L. Tesni6re

quando defende que a ordem estrutural n5o corresponde d ordem linear:

( ll y a lieu de ne pas perdre de vue q ue,
syntaxiquement, la vraie phrase, c'est la phrase
structurale dont la phrase lin6aire n'est que I'image
projet6e tant bien que mal, et avec tous les inconv6nients
d'aplatissement que comporte cette projection, sur la
chaine parl6e.>1s

A ordem estrutural ser6 a mais importante a determinar quando se

trata da estrutura sint6ctica de uma frase, pois a ordem linear 6 apenas

um reflexo nem sempre fiel da ordem estrutura!. Sintacticamente, a

ordem dos elementos na frase assume um car6cter secund6rio, pois o
sintacticista ter-se-6 que preocupar primariamente com o tipo de

relag6es que as unidades que preenchem as fung6es i16o estabelecer

entre si.

1a Uma definig6o muito clara se imp6e daquilo que se entende por complemento
circunstancial, mas pedimos alguma paciEncia, esperando que o capltulo lll possa ltazet
alguma luz sobre os assuntos relacionados com este conceito da gram6tica tradicional.t*tf. A. Martinet 1985b: 112.ts L. Tesni6re 1982'. 20.

105



Estatuto Sintictico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
Cap. I - Estudos sobre a Fungio Sintictica Chamada "Complemento

Circunstancial"

4.2 PARA UMA DEFINtgAo DE CrRcuirsrANctAL

Partindo entao do conceito de f ung6o do ponto anterior, e

recordando novamente a definigSo apresentada de uma forma muito

simples, mas eficaz, por L. Tesnidre, <Nous appelerons fonction des

mots le r6le qui leur est assign6 dans le m6canisme de l'expression de

la pens6e.) (L. Tesnidre 1982:39), chegamos d distin96o entre actante
e circunstante. Resumindo o que atr6s foi dito (cf.novamente
lntrodugSo), recorde-se que o primeiro se caracteriza por se subordinar
de forma imediata ao verbo, dele dependendo"u, caracterlstica n5o
presente no segundo. S6o depois identif icados por L. Tesnidre
diferentes "esp6cies" de actante; o mesmo se16 dizer, diferentes
fung6es. O circunstante estS dotado de caracteristicas particulares que

o afastam do actante, embora o limite entre os dois nem sempre seja
facilmente tragado.

((...) les circonstantes expriment les circonstances
dans lesquelles se d6roule le procds.>r1e6

<<Le noeud verbal t...] exprime tout un petit drame.
Comme un drame en effet, il comporte obligatoirement un
procds, et le plus souvent des acteurs et des circonstances.
Transpos6s du plan de la realit6 dramatique sur celui de la
syntaxe structurale, le procds, les acteurs et les
circonstances deviennent respectivemente le verbe, les
actants el les circonstants.nleT

lmporta16 recordar novamente a disting6o operada pelo autor entre as

duas classes de conceitos: as categorias, isolando a dos verbos, em

torno dos quais gravitam circunstantes e actantes, por um lado; e, por

outro, aquilo que 6 expresso por essas categorias: as nog6es de
processo (igualmente designado como evento), circunst6ncias e

actores. Em termos relacionais, um circunstante 6 aquilo que n6o 6 um

verbo, nem um actante. Mas este termo tem tamb6m uma definigSo

pos itiva.

'e5 cf. L. Tesnidre 1982: 105-'l 07.
'* cf. L. Tesniere 1982: 125.
1e7 L. Tesniare 'l 959: 102.
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<<D'autre part Ia fonction de circonstant est toujours
assum6e par un mot de l'espdce adverbe ou par un groupe
de mots 6quivalent i un adverbe (...). 11 ya a donc autant
d'espdces de circonstants qu'il y a d'espdces d'adverbes :

temp, lieu, manidre, etc. >1e8

Acreditamos que, para uma correcta compreens6o do que L. Tesnidre

denominou por circunstante, ser6 preciso compreender a teoria da

valencia verbal na qual o conceito se inscreve.

L. Tesnidre classifica as condig6es dos verbos de acordo com a

sua valEncia e, desta forma, distingue verbos sem actantes ou verbos a-

valentes dos verbos com actantes (cf. cap. lll, 1.3). Os primeiros

coincidem em grande parte com os que tradicionalmente se chamariam

verbos impessoaislss. Os segundos dividem-se em tr6s grupos. S6o-nos

apresentados os verbos s6 com um actante, ou monovalentes,

conhecidos tradicionalmente por verbos intransitivos2oo; os verbos com

dois actantes, ou bivalentes, tradicionalmente conhecidos por verbos

transitivos2ol; finalmente, os verbos com tr€s actantes, os quais ((...)

expriment un procds auquel participent deux personnes ou choses.> (L.

Tesnidre 1982: 107) O autor admite a existEncia de um terceiro tipo de

constituintes da frase verbal, para al6m do verbo e dos seus actantes.

Falamos dos circunstantes, cuja def ini96o proposta 6 em muito

semelhante d defendida pela gram6tica tradicional.

((...) les circonstants expriment les circonstances dans
lesquelles se d6roule le procds.>r202

O autor aproxima o que define por circunstante do adv6rbio, pois

considera que ((...) la fonction de circonstant est toujours assum6e par

un mot de l'espdce adverbe ou par un groupe de mots 6quivalant d un

adverbe.> (L. Tesnidre 1982: 125) O n0mero de circunstantes n5o

poder6 ser definido, da mesma forma que o n0mero de actantes; pode

n5o existir nenhum, como pode existir um n0mero ilimitado deles. Desta

forma, n5o ser6 de estranhar que o autor defenda depender o nfmero

de circunstantes directamente do n0mero de "esp6cies" de adv6rbios

1s L. Tesnidre 1982: 125.
'* cf. L. Tesnidre 1982: 239.
- cf. L. Tesni6re '1982: 240.t'Cf. L. Tesni6re 1982'. 242.m L. Tesni6re 1982: 125.
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previamente estabelecidos. Logicamente, nao se podera definir um

nfmero exacto de circunstantes, tal como j5 tinha sido afirmado pelo

autor a respeito dos actantes. Este talvez seja um dos pontos mais

d6beis da teoria de L. Tesnidre, pois se para os actantes f oram

definidos crit6rios sint6cticos e a sua enumeragio n6o deixa margem

para d0vidas, aquando do tratamento do circunstante nao se atingiu o
mesmo rigor sint5ctico. Ta! foi tamb6m influenciado pelo facto de, como

anteriormente mencion6mos, a linha de limite entre actante e

circunstante nem sempre ser f6cil de delinear com exactidEo.

<L'actant pourvu de I'indice numeral !e plus 616v6,
c'est-i-dire, le tiers actant, presente d6ja quelques
caract6ristiques de circonstant. lnversement, certains
circonstants pr6sentent avec les actants quelques
analogies qui invitent a consid6rer attentivement les
crit6riums susceptibles de permettre un d6part entre les
actants et tes circonstants.)203

E bastante revelador este passo, uma vez que aqui assenta o
problema da distingZo, jA por n6s referido v5rias vezes entre elementos

acess6rios ou facultativos e elementos obrigat6rios. Concebendo o

verbo como o monema em torno do qual se ordenam as relag6es

sint6cticas da frase, caber6 distinguir as fung6es dos v6rios
"complementos verbais".

A nogSo de fungdo em L. Tesnidre, como atris vimos, n6o

constitui uma realidade sint6ctica, antes se traduz no papel

desempenhado pelas palavras no mecanismo da expressSo do

pensamento.

o
distingSo

crit6rios:
(i)

(ii)

problema liga-se directamente a classificagSo das

essa para a qual A. Martinet distingue prop6e os

a sua especificidade

a sua expressSo obrigat6ria ou n60, conforme

com o sustent6culo da frase que 6 o NV.

fun96es,

seguintes

a relagSo

203 L. Tesnid re 1982'. 127

108



Estatuto Sintictico dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
Cap. I - Estudos sobre a Fungio Sintictica Chamada "Complemento

G ircu nstancial"

Nas primeiras encontramos as f un96es especif icas (como o
complemento directo ou indirecto) e as n6o especificas (como o sujeito

obrigat6ria -, e a fungSo locativa ou modal - facultativa). A sua

especificidade resulta de raz6es distintas - o sujeito porque aParece

com todos os verbos; a fungSo locativa ou modal por ser - assim

acreditamos considerada sempre facultativa. Je nas segundas

distinguimos em todos os casos a fungSo "sujeito" e, esporadicamente,

as fun96es especlficas e n5o especificas2s. As fun96es especificas

serSo aquelas que t6m alcance sobre apenas algumas unidades de uma

classe, o que signif ica, por exemplo que a fungSo chamada

"complemento" s6 tem alcance sobre os verbos transitivos, quer

directos, quer indirectos. As fung6es n6o especlficas t€m alcance sobre

a totalidade ou sobre a maioria das unidades de uma classe. E o caso,

por exemplo, do sujeito, que tem alcance sobre a totalidade dos

verbos2o5.

Cremos ser estes os crit6rios que justificam n6o encontrarmos em

A. Martinet o largamente difundido conceito de "complemento

circunstancia!", pelo menos com esta designa96o especifica. O que

surge 6, a partir desta distingSo primeira entre fung6es especificas e
fung6es n6o especificas, uma outra divisSo, dentro das n5o especificas,

em fung6es obrigat6rias e facultativas. Coloquemos a nossa atengSo no

que A. Martinet designa por fungSo facultativa n5o especifica. O seu

aparecimento num dado contexto linguistico 6 independente da escolha

de um verbo particular.

<rUne indication relative i un lieu, A une 6poque, i une
modalit6 de d6roulement de I'action peut s'accommoder
du sens de n'importe que! verbe.n206

Tudo parece indicar que A. Martinet est6 a referir-se ao que

anteriormente se designava por "complemento circunstancial'. Trata-se

* Cf. A. Martinet 't 985: 183.ffi Cf. J. M. Builles 1998: 345-346. De facto, s6 atraves da actualizag6o do monema verbal
podemos considerar estar na presenga de um monema predicativo, com capacidade para
constituir um enunciado minimo: <(...) todos os sujeitos s5o actualizadores (...).r (C.Clairis
2008:80) O sujeito constitui, desta forma, uma fun95o n6o especifica, pois incide
obrigatoriamente sobre todos os monemas verbais, de forma a transform6-los em n0cleos
centrais do enunciado.mA. Martinet 1979:160.
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de uma fun95o neo exigida pelo verbo, que se acrescenta a sua

significagSo atrav6s de uma marca formal.

No entanto, para uma correcta identificagSo das f un96es, 6
necess6rio ter em consideragao os diversos contextos em que esta

surge. Atrav6s de crit6rios sintacticamente definidos, te16 o linguista
que avaliar se se trata de uma fungio nao especifica facultativa ou

obrigat6ria. Tomemos o seguinte exemplo: O Jodo pratica judo no

gindsio. O monema funcional em marca a presenga de uma fun96o n5o

especifica facultativa. Mas se encontrarmos: O Jo6o caiu da bicicleta no

gindsio, estamos na presenga de dois monemas funcionais de e efr,
marcadores de fung6o, mas constituindo fungSes diferentes. O monema

funcional de marca a presenga do que, como vimos j6, E. Bechara,

chama de complemento relativo; ou do que M. Mateus et alii 2OO3

considera obliquos complementos. Ji o funciona! e/n, como no exemplo

acima, marca16 a presenga de uma fungSo n5o especifica facultativa (A.

Martinet), ou de um adjunto adverbial (8. Bechara) ou ainda de um

obliquo adjunto (M. Mateus et alii). Mantendo o mesmo paralelismo,

confirmamos que M. Vilela enquadraria da bicicleta no conjunto dos

actantes, AS complemento locativo/situativo, mas consideraria no
gindsio numa determinagSo adverbial (cf . supra pp. 68-71).

Torna-se imperiosa a enumeragSo de crit6rios formais que

permitam apurar as diferentes fung6es que se podem encontrar num

contexto linguistico, pois para A. Martinet <Les critdres formels sont les

seuls d6cisifs. Une fonction n'existe que si elle se distingue

formellement des autres fonctions de la langue au moins dans certains

contextes.) (A.Martinet 1979: 163) O autor enumera oito crit6rios que

possibilitam uma distingSo forma! entre as v6rias fung6es.

207ABELA IV . CRITERIOS DE DISTINEAO FORMAL DAS VARIAS FUNCOES
1o presenca de um determinado monema funcional:
20 oosic6o do monema que o antecede:
30 certas formas particulares desse monema:
40 um comoortamento oarticular:
50 possibilidade de substituir um funcional por outro:
60 ausEncia de marca de coordenagSo entre a expansSo em causa e outras
exoans6es do mesmo predicado:
70 concordAncia. isto 6. as modificac6es formais imoostas ao sintaoma verbal

to'cf. A. Martinet 1979: 163.
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la oresenca da func6o:
o utilizacSo de oar6frases. como a construc6o oassiva em luoar da activa.

Estas oito regras constituem-se como f6rmulas que permitem

identificar a generalidade das fung6es presentes nos enunciados de

lingua. Acreditamos, no entanto, que A. Martinet na Grammaire de 1979

apontou uma grande quantidade de fung6es que mais propriamente

chamariamos semAnticas. Al6m das fung6es sujeito, objecto, fung6es

indirectas, fun96o de origem, fun96o dativa, fungSo agente208,

encontramos mais quarenta e tr6s fung6es20e. Ficamos com atgumas

d0vidas quanto a t6o exaustiva enumeragio de fung6es; parece-nos que

o autor separou tudo aquilo que a gram6tica tradiciona! tinha colocado

sob a mesma etiqueta. Desta forma, alguns destes crit6rios s6o, por

isso, dispens6veis, para o que nos interessa averiguar neste trabalho: a

relagSo obrigat6ria (isto 6, especifica, de acordo com A. Martinet) e ou

relagSo facultativa (isto 6, n6o especifica) que dividir6 a antiga nogSo

de circunstancial.

Tomemos como exemplo a Fonction modale:

<Elle est marqu6e essentiellement par la p16position
avec: ll r6pond AVEC calme, et, acessoirement par de: ll
agit DE sang-froid, ou A: ll parte A voix basse. (...) Cette
fonction est non sp6cifique, donc ind6pendante du choix
du verbe, puisque la forme sous laquelle se pr6sente une
action, un 6tat ou un comportement, dans une situation
donn6e, peut ou non 6tre pr6cis6e.>210

Na parte respeitante a morf ologia, o autor preocupa-se em

averiguar quais os monemas utilizados nesta fungSo, enquanto na parte

dedicada i axiologia 6 o valor das unidades que 6 posto em relevo. O

mesmo tipo de an6lise 6 desenvolvido para as outras quarenta e duas

fung6es. Parece-nos que A. Martinet ficou ref6m da sua p16pria teoria e

dos crit6rios que previamente estabeleceu para a identificagSo das

fung6es. Acreditamos que acabou por relegar para um segundo plano

um seu principio, enunciado em termos de linguistica geral. Referimo-

nos, como 6 evidente, ao principio da economia. Esta proliferagEo de

fung6es 6 totalmente contrAria i economia, conceito que se deve ter

* cf. A. Martinet 1979: 167-175.m cf. A. Martinet 1979: 175-199.
210 A. Martinet 1979: 176.
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sempre presente na analise linguistica. Facilmente se pode confirmar

isto ao constatar que A. Martinet distinguiu fonctions spafia/es e dentro
destas enumerou a fonction spatiale ponctuelle a, fonction spatiale

dans, uma fonction spatiale yers, fonction spatiale pour, fonction
spatiale jusqu'd e ainda fonction spatiale entre. S5o, ent6o, os

monemas funcionais que irSo determinar a identificagSo da fungSo. E

esta lista podera nunca estar concluida.

<De nouvelles fonctions peuvent apparaitre tous les
jours dans la langue par figement de syntagmes form6s
d'un fonctionnel, de I'expansion qu'il introduit et d'un
autre fonctionnel (...)r"'

De notar, ainda, que A. Martinet aproxima os adv6rbios e as locug6es

adverbiais dos monemas funcionais, admitindo que os primeiros

funcionam como algumas expans6es introduzidas por funcionais. Tal

significa que se irSo encaixar nas mesmas fung6es que os pr6prios

funcionais que deles se aproximam.

Comparemos, ent6o, os ensinamentos de A. Martinet com dois

dos seus seguidores espanh6is, Emilio Alarcos e C6sar HernSndez. Os

dois autores representam o funcionalismo espanhol que, embora se

apoie nos princ[pios b6sicos do funcionalismo martinetiniano, tamb6m

incorpora outras vertentes te6ricas, apresentando inovag6es na 5rea do

funcionalismo I ingu fstico.

E. Alarcos parte do n0cleo da frase (um verbo em forma pessoal)

para a enumeragSo de v6rios t6rminos adyacentes, os quais ((...) sirven
para especificar con m5s precisi6n y en detalle la referencia a la

realidad que efectua el verbo o nticleo de la oraci6n.) (E.Alarcos 1996:

257) Se16 com base neste conceito gen6rico de "termo adjacente" que

se irA proceder a definigSo do que o autor entende por adyacente

circunstancial2l2:

211 A. Martinet 1979: 198.
212 E preciso fazer notar que a designagio de "adjacente circunstancial" constitui uma
inovag6o na obra de E. Alarcos. Em 1982 o autor preferia o termo aditamento para designar a
mesma realidade que anos depois i16 designar por adyacente circunstancial. Nesta data o
autor definia aditamento da seguinte forma: <Consideramos aditamento los segmentos de una
oraci6n cuya presencia o ausEncia no afecta a la estructura esencial de aqu6lla, y que
adem6s gozan de cierta movilidade de situaci6n. Son elementos relativamente marginales,
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<Estos (...) se denominam asI porque suelen agregar
contenidos marginales a los evocados por el nficleo
verbal y sus objetos. La presencia o la ausencia de los
circunstanciales no modifica en esencia ni la estructura ni
el sentido de una oraci6n.>213

Comprova-se nestes adjacentes circunstanciais o seu car6cter marginal

em relagSo ao n 0cleo. Duas s6o as caracteristicas sint6cticas

apontadas por E. Alarcos para defender a independ6ncia destes termos

em relagio ao NV. Podem ser retirados da estrutura fr6sica sem a
destruir; n5o necessitam de deixar qualquer [ndice funcional para

preencher a sua fungSo. E curioso notar como E. Alarcos exp6e uma

caracteristica, o que o coloca num eixo completamente oposto ao de

Martinet.

((...) los circunstanciales carecen de indices
f uncionales inequ ivocos; su diferenciaci6n respecto de
los otros adyacente suele ser de indole negativa.>21a

Tal afirmagSo vai contra um dos pontos fundamentais considerados por

A. Martinet, no que respeita i identificagEo de fun96es. N6o havendo

[ndice funcional, n6o hA marca; n5o havendo marca, haverS ainda

legitimidade para identificar fungSo, 6 a questSo que se coloca. A.

Martinet, coerente com os seus crit6rios, teria que responder

negativamente. N5o podemos deixar de compreender a visSo de E.

Alarcos. Uma vez definidos os crit6rios para a identificagEo dos

adjacentes circunstanciais tudo se torna mais f6cil. S6 num passo

posterior d6 E. Alarcos relevAncia ao aspecto semAntico.

<Estos adyacentes, pues, sirven en principio para
indicar las circunstancias que rodean o matizan en la
realidad lo que se quiere comunicar en la oraci6n. Suelen
distinguirse varias esp6cies de circunstanciales,
atendiendo no a su especifica funci6n gramatical, sino a

que anaden, adicionam algo al
oraci6n ni la de sus elementos
309.
"'E. Alarcos 1996: 295.
2ta E. Alarcos 1996: 295-296.

contenido global manifestado,
esenciales, o sea, el sujeto y

sin pertubar la estructura de la
el predicado.r E. Alarcos 1982:
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la indole semantica de sus referencias: tiempo, lugar,
modo, m6dio, instrumento, causa, compafiia, etc.>1215

A parte sem6ntica 6, claramente, relegada para um plano secund6rio,
pois na mente do linguista espanhol mais importante serS apurar o
comportamento sintictico da fungao em an5lise.

Tradicionalmente, classificada, como as outras f un96es, com

crit6rios semanticos,6 objectivo de C. Hern5ndez distinguir a F4 (cf.

supra, pp. 99-100) de outros elementos que funcionam como

"adjacentes'216. A F4 6 preenchida, de acordo com C. Hern6ndez por um

SN4, isto e, um nexus subordinado ao monema predicativo; o

"adjacente" ser5 um ((...) elemento funciona! que incide sobre otro

formando con 6l unidad de rango superior, y que aporta una funci6n

sem6ntica especificativa, de delimitaci6n, concreci6n...D (C. Hern6ndez

1984: 114) Apesar de C. Hern6ndez s6 identificar uma F4 do ponto de

vista sint6ctico, o investigador d6-nos conta de diferentes significados
que esta FungSo pode adoptar, a saber, o lugar217, o tempo (que inclui

as estruturas de tempo em forma n6o f lexiva)218, a causa2ls e a

finalidade220. Desde logo, reencontramos o estatuto duplo da F4 quando

preenchida por um adv6rbio, bem patente em E/e almogou agui (tratar-

se-ia de um "verdadeiro complemento circunstancial") yersus Ele mora

aqui (em que aqui, exprimindo tamb6m muito embora uma circunst6ncia

de lugar, n5o pode considerar-se facultativo, como no caso anterior).
(Ct. supra, p. 86)

<Es comIn ]a creencia tradicional de que el
complemento circunstancial coincide con la f unci6n
adverbial y que cuando funciona como tal aditamento
cubre el pusto de un adverbio. Mas ni el adverbio
funciona siempre como circunstancial, ni el adverbio es
una funci6n, sino una categoria que puede desempefiar
muy diversas funciones, ni todo matiz circunstancial tiene
adv6rbios que ocupen su puesto, ya que es bastante

"u E. Alarcos 1996: 296.
216 C. Hernandez 1984: 90,
2" cf. c. Hern6ndez 1984:
"t cf. c. Hern6ndez 'l 984:
2'e cf. c. Hern6ndez 1984:
^ ct. c. Hern6ndez 1984:

91-92.
92- 96.
96-1 01.
1 01-'t 0 3.
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mayor el n0mero de circunstancias expresadas por tal
f unci6n que el de clases signif icativas de los
a d v6 rb ios. > 

221

Novamente, de um ponto f undamental se trata: a t5o dif undida

aproximagSo entre o adv6rbio e a fungSo por ele desempenhada. De

facto, estamos perante duas realidades diferentes. Nio podemos

simplesmente assumir que quando encontramos a classe adv6rbio,

iremos, numa an6lise sint6ctica, encontrar um complemento

circunstancial. Seria simplificar o assunto ao m6ximo, o que n6o teria

certamente bons resultados, visto que a lingua 6 um produto bastante

complexo.

Outra das caracteristicas apontadas por C. Hern6ndez 6 a ie
discutida quest6o da complementaridade ou marginalidade do

circunstancial. De facto, n6o podemos admitir que sob uma mesma

denominagSo encaixem realidades sint6cticas t6o dispares. A solugSo

encontrada 6 a mesma j6 descrita em M. Vilela, Bffi M. Mateus e E.

Bechara (todos autores com publicag6es posteriores i aqui

apresentada). Fala-se de fung5o complemento quando esta apresenta

como factor distintivo a sua obrigatoriedade e necessidade, ao ponto de

que a sua ausEncia conduz a orag6es agramaticais; por outro lado, a

f ungSo de adjunto implica a opcionalidade e acidentalidade do

sintagma22. As apresentadas s6o caracteristicas ligadas A forma, aos

aspectos propriamente sint6cticos. Do ponto de vista do significado, o

autor reconhece,

<<Los diversos matices seminticos que pueden
expresar estos sintagmas son muy abundantes, pero su
inter6s para la gram6tica es subsidiario. Aceptar
solamente los de tiempo, lugar, modo, f inalidad,
compafiia, causa, condici6n..., es restringir demasiado el
terreno y, ademds, no pasar de una casulstica en el
significado. No nos importa, con un crit6rio gramatica!, si
una proposici6n expresa modo o tiempo, eso es un rasgo
semAntico; lo fundamental es su funci6n, su forma y su
estructu ra. >> 

223

2r C. Hern6ndez 1984:87.2 cl. c. Hern6ndez 19E4: 88.
23 c. Hern5ndez 1984: 89.
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As quest6es ligadas ao sentido s5o, para C. Hern6ndez, secund6rias em

termos de import6ncia. O mais importante sere o apontar das
caracteristicas sint6cticas distintivas que nos permitam identificar, sem

margens para manobras semanticas, oS, chamemos-lhe ainda,

"complementos circunstanciais'. N5o poderiamos continuar sem

expressar a nossa profunda concordincia com o autor. Numa analise
que se queira sint6ctica, o fundamental 6 a pr6pria sintaxe, a forma e a

estrutura que se apura e n6o o sentido veiculado por essas unidades. C.

Hern6ndez identifica os SN4 com os significados de "lugar", de "tempo",

de "modo", de 'causa" e de "f im'. No entanto, o comportamento
sint6ctico de todos estes "significados" j6 foi previamente estabelecido,

e deste ponto de vista, apresentam comportamentos sintacticamente

homog6neos.

Para S. Guti6rrez o aditamento caracteriza-se pela presenga de

functivos n6o exigidos ou previstos na va16ncia combinat6ria do verbo.

S5o, portanto, encarados como elementos perif6ricos. S. Guti6rrez n5o

encara o aditamento como uma fungEo sint6ctica como as outras.

<<Los aditamentos no constituyen una f unci6n
sintdctica, sino un nivel de inserci6n, una 6rbita en !a que
se mueven diferentes funciones. (...) Los aditamenfos no
superan los crit6rios de determinaci6n de los argumenfos,
pero exhiben algunas caracterlsticas comunes que, a su
vez, se16n discriminat6rias
ci rcu nsta n cia les. >r224

respecto a los

Os aditamentos ser5o, assim considerados, os elementos
perif6ricos cujo valor semintico muitas vezes se sobrep6e ao seu

funcionamento sint6ctico. O que permite a disting6o entre o que S.

Guti6rrez determina ser aditamento, por um lado, e aquilo que ser6 o

circunstante, por outro,6 uma questSo pertinente que se coloca. Temos

que tomar em consideragio um terceiro elemento que surge na

descrigSo lingulstica - o suplemento. Este 6 entendido por S. Guti6rrez
como uma verdadeira fungSo, pois funciona dentro da 6rbita do NV.

Trata-se, como 6 evidente, de um argumento.

2o S. Guti6rrez 1997a: 379-
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<<Los argumentos son los terminales de relaci6n
sintagm6tica que esten fijados en el c6digo gen6tico del
verbo. Seleci6n verbal o valencia son conceptos
entendidos aqui como huecos funcionales "previstos" por
la capacidad combinat6ria del verbo.>2s

Os aditamentos t6m em relagSo ao verbo uma relagSo muito mais

afastada do que t6m os suplementos, que funcionam como termos

exigidos pelo pr6prio verbo. Dentro dos pr6prios sup/ementos h5 que

distinguir os suplementos inerentes ou complementos adverbiais, sendo

que a 0nica diferenga entre os dois reside na classe formal que nele

esti presente. No suplemento o substantivo; no suplemento inerente, o

adv6rbio.

Verifiquemos o quadro adaptado de S. Guti6rrez, para que o

possamos comentar:

TABELA V - CARAGTERISTIGAS Do ARGUMENTo, ADITAMENTO E

As dezanove provas apresentadas por S. Guti6rrez para distinguir

estas trEs realidades utilizam crit6rios sint6cticos e semAnticos. O que

" S. Guti6rrez 1997a: 373.a cf. S. Guti6rrez 1997a: 393.

crRcuNsrANTE226
Aroumento Aditamento Circu nstante

1) Previsto na val6ncia verbal +

2l Permanecem na val6ncia dos deverbais +

3) Buraco formal sobre o verbal +

4) Obrigatoriedade de indefinido em
eo uand icionais

+ 0

5) Prova de HaDo: comutac6o oor tazer +

6) Obiecto de interrooacao parcial + +

7l Comut6vel Dor Dronomes t6nicos + +

8) Focaliz6veis em equacionais ou
eo ua nd icionais

+ +

9) NeoacSo adversativa n5o A mas B + +

10) lnterrooacao disiuntrva A ou B? + +

11) Modificam infinitivos, ger0ndios e
oa rticlo ios

+ +

12) Elipse em estrutura coorclenativa e
comparativa

+ +

13) Contraste em estruturas correctivas + +

141 lnciso +

15) Externos a anterroqacao +
16) Modificam enunciados sem verbo +

171 Externos A comutacSo de sim/n6o +

18) Contraste com aditamento ? + +

19) Enfase com s6, inclusiv6, tambem, ate + + t

117



Estatuto Sint6ctico
Cap. I - Estudos sobre a Fun96o

dos "Adv6rbios": Fungio e Classe
Sintictica Chamada "Complemento

Circu nstancial"

S. Guti6rrez entende por circunstante teremos n6s que colocar num

domlnio de anAlise especifico. E pela simples razAo de que o

circunstante neo se situa no dominio nem da sintaxe, nem da

semantica, mas da pragm6tica. S6o, por isso, t6picos que resultam das

necessidades informativas que se apresentam ao falante. Se

compararmos dois exemplos tudo se torna mais claro:

TABELA Vl - ADTTAMENTo E CtRcuNsrANTE22T
Aditamento Circunstante
Manuel n5o i16 sem carro. Sem carro. Manuel n5o i16.

No plano sint6ctico, o que se torna essencial distinguir, n6o 6, a

nosso ver, o aditamento do circunstante, mas o aditamento do

argumento, isto 6, precisamos de conseguir distinguir o que constitui
uma fungSo argumental de uma fung6o circunstancial. O que acontece

no circunstante 6 uma topicalizagSo do aditamento e nao uma nova

f ungio. S. Guti6rrez deixa bem claro que n5o pretende incluir o

circunstante no elenco das fung6es. O aditamento, por seu lado,

constitui-se, a nosso ver, como uma f ungSo sint6ctica plenamente

identific6vel atrav6s de crit6rios formais. N5o 6 esta, no entanto, a

opiniSo de S. Guti6rrez, que considera o aditamento <(...) una 6rbita
funcional en la que se insertan varias funciones que giran en torno al

sintagma verbal.) (S. Guti6rrez 1997a:3E3) Tal facto significa que o

aditamento gira na segunda 6rbita funcional dos modificadores

oracionais. O autor admite que (En los aditamenfos assistimos a una

certa prioridad cogniiiva de las funciones sem6nticas.>> (S. Guti6rrez
1997a: 384) Cada fungSo sem6ntica 6 acompanhada de meios

expressivos pr6prios, formando uma relagSo de signo, isto 6, a fungio
de um significado e de um significante. S. Guti6rrez preocupa-se em

apresentar crit6rios de diferenciagSo baseados em comportamentos

formais228. Na mesma linha de pensamento encontramos M. J. Margalo,

que identifica os "complementos circunstanciais" do Portugu6s Europeu

de forma muito semelhante a efectuada por S. Guti6rrez para o

Castelhano, com a diferenga que este 0ltimo opta pelo termo

u cf. s. Guti6rrez 1997a: 410.ot Cf. S. cuti6rrez 1997ai 385-386.
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"aditamento" reservando o termo "circunstancia!" para os modificadores

da frase situados numa esfera mais externa.

<Afectan conjuntamente a !a unidad constituida por e!
verbo, sus argumentos y sus aditamentos.)22e

<Os complementos circunstanciais s6o complementos
de segunda 6rbita, o que implica estarmos perante
complementos que n6o apresentam uma relagSo t5o
estreita com o verbo como os argumentos.>r2s0

Uma questEo parece emergir: haver6 legitimidade em afastar o

"complemento circunstancial', qualquer que seja o nome que este

adopte da 6rbita das fung6es gramaticais? Havendo claramente uma

incidGncia sobre o SV, tal n6o nos parece possivel. Trata-se, como 6

claro, de uma determinagSo perif6rica, que pode ser excluida da

estrutura da f rase sem que se quebre a integridade sint6ctica da

mesma; demonstra mobilidade, f lexibilidade na estrutura sint5ctica;
pode-se multiplicar ad nauseum. Se existe numa estrutura sintSctica a

obrigatoriedade de um s6 sujeito, de um s6 complemento directo... o

mesmo n6o acontece com a nossa fun96o. S5o necess6rios testes que

nos permitam uma identificagSo sint6ctica da estrutura em causa; testes
que possam ser sempre aplicados, independentemente do conte0do

sem6ntico em causa. M. Santos prop6s quatro testes, a saber: n6o 6
passivel de pronominalizagSo; o functema e respectivo functivo gozam

de mobilidade, podendo figurar em diferentes pontos da frase; pode

comutar por zero; aceita a multiplica96o23l. Como reconhece M. Santos

o comportamento sint5ctico do sintagma em fun95o circunstancial
apresenta-se diferente do adoptado por outras determinag6es inter-

sintagm6ticas do sintagma verbal.

u[os] testes comprovam o car6cter marginal ou
perif6rico do sintagma em F4, id€ntico portanto ao do
circunstante. No entanto, 6 preciso lembrar que a
caracterizagSo do circunstante ainda assenta em
prioridade na relagSo sint5ctica estabelecida com o [SVI.
Portanto, apesar de circunstante, o sintagma em F4
ainda estabelece uma relagSo com o verbo, o que lhe

a S. Guti6rrez 1997a: 390.
20 M. Marcalo 2OO4: 182.a'Cf. M. Santos 2002 (artigo cedido pela autora).
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garante o caracter^le fungSo no modelo adaptado de
Hern6ndez Alonso>"'

x2 M. Santos 2O02 (artigo cedido pela autora).
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5. S0nrulA CRirtcA

N5o pretendlamos proceder a um exame exaustivo de todas as

vis6es que j6 se trabalharam no que aos 'complementos circunstanciais'
diz respeito, mas alertar para as v6rias possibilidades que existem de

abordagem deste assunto. Umas perspectivas deram mais import6ncia d

semAntica, outras consideraram imprescindivel a colaboragSo entre

sintaxe e semdntica; outras ainda consideraram que s6 partindo de uma

an6lise semintica se chegaria a forma que suporta o complemento

circunstancial. Contudo, em todos os trabalhos analisados at6 agora

vimos aflorar o dilema da identificagSo sint6ctica de uma fungSo ora

acess6ria, ora obrigat6ria. Uma fungSo sint6ctica com um

preenchimento vari6vel, ora por uma unidade da classe dos adv6rbios,

ora por outros sintagmas. Verific6mos, ainda, a possibilidade de ligag5o

a um ou outro elemento da frase, seja verbo, seja outra unidade

signif icativa.

Constitui objectivo do nosso estudo distinguir estes dois
conjuntos de comportamentos que sempre se encontraram amalgamados

sob o nome de "complemento circunstancial". E preciso apurar quando

um "complemento circunstancial" taz parte do n6 actancial, ou seja,
quando e argumento e gravita na zona nuclear e quando 6

"complemento circunstancial" que 6, realmente, circunstante por gravitar
numa zona perif6rica. Claro que a distingSo entre os dois deverS ser

efectuada, numa primeira inst6ncia, do ponto de vista exclusivamente
sint6ctico. Tendo em conta a escola te6rica em que nos revemos,

acreditamos que o que interessar6 apurar em qualquer estudo sint6ctico
que tenha o circunstante/circunstancial/adjunto como protagonista
principal ser6 a relagSo que este mant6m com o verbo. Esta pode ser

muito estreita, dizendo respeito unicamente ao NV (desta forma, a

fungSo circunstancial estaria integrada no predicado, sendo, por isso,

argumental) ou pode ser esticada, relaxada ao m6ximo, mas sempre

mantendo a ligagio com o NV e/ou com o NV e os seus complementos,

com uma vasta gama de est5dios interm6dios. Apesar de todas as
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quest6es levantadas supra, julgamos que a FC, independentemente da

unidade significativa que a preencha, 6 um sat6lite do verbo, um

sat6lite que pode gravitar numa 6rbita mais pequena ou numa 6rbita

maior, estando, neste caso, mais afastado do seu centro gravitaciona!,

o NV. N5o colocamos em causa o facto de ser um sat6lite do verbo,

pois s6 poderemos admitir a exist€ncia de fun96o enquanto existir uma

relagSo com o NV; a partir do momento em que n6o haja ligagSo ao

verbo deixamos de poder falar de fungSo.

Para E. Bechara as caracteristicas sint6cticas fundamentais do

Adjunto Adverbial ligam-se ao facto de n5o sofrer restri96es de n0mero,

nem exigir o preenchimeto da casa vazia deixada pela fungEo sint6ctica.

No entanto, o autor chama a atengSo para a exist6ncia de uma outra

fungSo que, tradicionalmente, era incluida no conjunto dos

complementos circunstanciais. Falamos do je referido complemento

relativo que se caracteriza por ser obrigat6rio, fazendo parte da

reg6ncia do p16prio verbo. M. Vilela procede a mesma distingSo

fundamental entre complementos que s6o argumentos (A5 a A9

Locativo situativo, locativo situacional, temporativo, medida e modativo)

e os verdadeiros circunstantiais que se caracterizam pela opcionalidade

da sua presenga. Mutatis mutandis M. Mateus et alii 2003 acaba por

efectuar a mesma distingSo fundamenta!. Ao colocar em oposigSo

complementos obl[quos e complementos adjuntos, as autoras

distinguem o que tem ligagSo ao verbo (o primeiro), do que n5o tendo

ligagSo ao verbo se caracteriza pela opcionalidade da sua presenga

(modificador adverbial).

E. Alarcos chama adjacente circunstancial ao que C. Hern6ndez

i16 chamar fungSo adjunto. A fun95o complemento, assim apelidada por

C. Hern6ndez, ser6 definida por E. Alarcos como objecto
preposicional233. Este irA apresentar as caracteristicas anteriormente

apontadas quer para a fun96o complemento, quer para o complemento

relativo (E. Bechara), quer para a determinagSo adverbial (M. Vilela).

B Tal como aconteceu para a adopgSo do termo adjacente circunstancial por oposto ao
conceito de aditamento, tamb6m agora o autor optou por modificar o termo. O que antes
designava de suplemenfo passou na presente gram6tica a adoptar o termo de objecto
preposicional.
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Os complementos preposicionais e adverbiais constituem na

ess6ncia o complemento relativo apontado por E. Bechara. Recordemos

novamente que M. Vilela chamou a atengSo para a necessidade de

distinguir actantes e circunstantes, apresentando no quadro sistem6tico

de actantes fung6es que anteriormente se enquadrariam na grande

classe dos complementos circunstanciais. Agora podemos, com

seguranga, separar dois comportamentos sinticticos totalmente

diferenciados, quer utilizemos os termos usados por M. Vilela, E.

Bechara, M. Mateus, quer recorramos ao acima exposto.

Encontramos, deste modo, no que a fungSo anteriormente

chamada 'circunstancia!" diz respeito, n6o dois, mas tr€s

comportamentos sint6cticos distintos. Num primeiro momento,

identificamos um antigo "complemento circunstancial' que 6 na verdade

um actante, estabelecido por um constituinte adverbial seleccionado por

verbos transitivos como seu complemento, o qual encontra a sua

incid6ncia no NV. Existe, ainda, o complemento circunstancial
"verdadeiro" circunstante, n5o seleccionado por nenhum item lexical e

caracterizado por uma opcionalidade de presenga. No 0ltimo v6rtice (vd.

esquema triangular que propomos infra), esta16 n5o uma fung6o

sint6ctica, por lhe faltar a ligagSo com o NV, mas uma determinagSo que

incide sobre a totalidade da frase, de car6cter igualmente optativo. O

pr6prio da classe "adv6rbio" se16 assim a possibilidade de funcionar
nestes tr€s v6rtices fr6sicos, como resumido no quadro abaixo:

Os TnEs VEnrrces Do ADvERBTo

Adv6rbio + Frase
C. Circunstancial
(Circunstante -
Atributo fr6sico)

Adv6rbio =+
N0cleo Verbal
c.
Circunstancial
(Actante -
seleccionado por
verbos
transitivos)

AdvSrbio +
N{cleo Verbal
c.
Circu nstancial
(Circu nstante)
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1. PenspEcrrvA DAs GRAMATIcAs soBRE o "ADvERBto"

1.1 CLASSES DE PALAVRAS E O ESTATUTO DO ADVERBIO

As d0vidas relacionadas com a segmentagao das palavras em

classes, com a divisSo das partes da oragSo surgem como perguntas

frequentes em qualquer manual de linguistica ou gram6tica. A divisSo

das palavras em classes foi sofrendo alterag6es i medida que os

s6culos iam passando, d medida que as diferentes correntes te6ricas

iam ganhando ou perdendo terreno. No entanto, as diversas criticas da

Lingulstica moderna d heterogeneidade de crit6rios em que se baseia,

na tradigSo gramatical Ocidental, a divisSo das partes do discurso t6m

coexistido, ao contr6rio do que seria de esperar, com a manutengSo

dessa mesma divisSo. As classes de palavras ou partes do discurso

constitui um ponto pr6vio, um a priori sempre presente em praticamente

todos os estudos gramaticais.

<La definici6n de una categoria verbal tiene inter6s
te6rico, para el conociemiento de! lengaje en general, y
no inte16s instrumental, para !a descripci6n exterior de
una lengua determinada.>2s

Arist6teles, na sua obra Categorias distingue entre as express6es

que significam: 1) substAncia; 2) quantidade; 3) qualidade; 4) relagSo;

5) espago; 6) tempo; 7) posi96o; 8) posse; 9) aca6o; 10) passividade.

<As palavras sem combinagio umas com as outras
significam por si mesmas uma das seguintes coisas: o
que (substincia), o quanto (quantidade), o como
(qualidade), com o que se relaciona (relag6o), onde est5
(lugar), quando (tempo), como est6 (estado), em que
circunstAncia (h6bito), atividade (a95o) e passividade
(paix6o). Dizendo de modo elementar, s6o exemplos de
substAncia, homem, cavalo; de quantidade, de dois
c6vados de largura, ou de tr6s cOvados de largura; de

B E. Coseriu 1978: 68
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qualidade, branco, gramatical; de relagSo, dobro, metade,
maior; de lugar, no Liceu, no Mercado; de tempo, ontem,
o ano passado; de estado, deitado, sentado; de h6bito,
calgado, armado; de a96o, corta, queima; de paixSo, 6
cortado, 6 queimado> (Arist6teles, Categorias, cap. lV, 1b)

A classificagSo de Aristarco no s6culo lt a.C. foi a herdada pelo

seu discipulo Dionlsio da Tr6cia. Foi tamb6m a herdada por Apolonio
Discolo, de quem Prisciano e outros gram6ticos a tomaram. Esta

classificagio tradicional engloba oito partes, a saber, nome, verbo,
participio, artigo, pronome, preposigSo, adv€rbio e conjungdo. Apesar
das alterag6es que foram acontecendo, ao longo destes vinte e dois

s6culos, continua a encontrar-se em Aristarco um porto seguro, no que

i divis6o das palavras em classes diz respeito. Claro que com isto n5o
queremos dizer que a divis6o de Aristarco 6 isenta de defeitos, pois os
problemas que a ela subjazem s6o diversos. A falta de estabelecimento
de crit6rios pata a separagSo das v6rias palavras em paradigmas

diferenciados, constitui o seu principal problema.

A maior parte dos autores modernos reconhece que as diversas
listas de classifica96o de palavras estSo construldas tendo como base

uma mistura de crit6rios semAnticos, sint6cticos e posicionais. Para L.

Tesnidre, a classificagSo tradicional das partes da orag6o ((...) repose

sur un empirisme vague est st6rile et non sur une doctrine pr6cise et

f6conde, ne resiste pas i l'examen.D (L. Tesni6re 1982: 52)

A classificagSo tradicional assenta em trCs crit6rios diferentes: a

natureza, a fungSo e a posigSo. Como sublinha P. Garde, poder-se-6

admitir que a classificagSo das palavras em "partes do discurso" n6o 6
algo a lazer, mas j6 feito.

<La r6flexion qu'on peut conduire aujourd'hui a ce
sujet ne vise pas I'invention d'un outil nouveau, elle vise
a l'6tude a posteriori d'un outil trds ancien, (..) On
espdre en m6me temps qu'une meilleure comprehension
de ses rouages permettra de rem6dier a certaines
imperfections de d6tail. >235

A questSo que deve16 ser colocada, segundo o autor, n5o recai16

tanto sobre qual a melhor classificagao possivel a aplicar is unidades

ru P. Garde 1983: 1-2.
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linguisticas, mas a de compreender as bases que estSo na origem

dessa classificagao em nomes, verbos, adjectivos... O que significa que,

mais importante do que f azer a classificagSo das palavras, 6

compreender como esta 6 feita; encontrar as bases cientlficas que

permitam justificar as escolhas que se fizeram aquando da classificagEo

das palavras em "partes do discurso'.

1.2 GRAMATIcaS Do PoRTUGUES EuRoPEu

A an5lise do(s) 'adv6rbio(s)' na tradigSo gramatical portuguesa

reveste-se de uma grande importAncia, pois permite-nos o recolher de

pistas essenciais para uma diferente perspectiva de an6lise desta

classe. De igual forma, possibilita-nos entender a posigEo de cada um

dos gram6ticos consultados relativamente d classificagSo dos adv6rbios

no Ambito da gram6tica. Ressalve-se que a selecgSo de contributos

obedece exactamente aos mesmos crit6rios da que foi feita para o

capitulo anterior, pelo que se remete para o enquadramento ai realizado
na lntrodugSo - 1. e 1.1. Sublinhe-se apenas que, mais uma vez, a

perspectiva hist6rica n5o foi a privilegiada.

Ta! como vimos para o chamado "complemento circunstancial" no

Capitulo l, as an6lises ou descrig6es do comportamento do(s)

adv6rbio(s) nas gram6ticas tradicionais sio, regra geral, muito breves e

pouco esclarecedoras relativamente is diversas quest5es que se

levantam na linguistica actual. Constitui nosso objectivo seleccionar
diferentes periodos de an6lise gramatical, visto dai resultarem

diferentes conceptualiza96es na abordagem da llngua e,

consequentemente, diferentes interpreta96es da fungSo e significado

atribu idos ao(s) adv6rbio(s).

Os gram5ticos alexandrinos isolaram pela primeira vez o adv6rbio

como a parte do discurso invari6vel que predica o verbo. Esta foi uma

definigSo que atravessou os s6culos e que, no que respeita d lingua
portuguesa, encontrou reflexo no s6culo XVI em Jo6o de Barros.
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<Adverbio 6 hui das n6ue pertes da 6rag6 que sepre
anda coiuta e coseita c6 o uerbo, e daquy tomou o nome:
porque, ad, quer dizer cerca, e comp6sto c6, uerbu fica
adverbium que quer dizer, acerca236 do uerbo.>r237

Nesta definigSo, existe uma colagem do nome da categoria ao seu

sentido e funcionalidade. Na verdade, a palavra latina adverbium jA 6

uma tradugSo do termo grego €pirrhema. A definigSo da palavra ganha,

deste modo, legitimidade na sua p16pria origem etimol69ica. E tal

posigSo remete-nos para a fungio sint6ctica que a tradigSo gramatical

posterior sempre privilegiou: a de modificador do verbo (cf. M. Mateus

et alii 2003, cf. supra, pp. 71-72). Admitimos que esta excessiva

import6ncia do verbo na signif icagSo do adv6rbio, resulta,

essencialmente, de adv6rbios como muito ou pouco que estabelecem

uma relagSo de grande proximidade com o verbo e o(s) seu(s)

complemento(s).
{ Ele gmuito pela manhd.

r' O Ricardo anda pouco a p6.

Nas duas frases que nos servem de ilustragSo, podemos observar

o "poder" que o adv6rbio consegue alcangar no que diz respeito a

avaliagSo quantitativa e/ou qualitativa do estado de coisas dado pelo

verbo e seus complementos. Se os adv6rbios muito e pouco fossem

comutados por outros adv6rbios, como imediatamente ou ontem,

chegariamos a conclusSo que a caracterizagio, ou o conjunto de

propriedades semAnticas de qualquer um destes adv6rbios, n5o 6

partilhado pelo verbo e pelo seu complemento. E evidente que estamos

perante dois problemas de natureza distinta. Por um lado, consideramos

a posigSo "junto ao verbo", mas, por outro, falamos tamb6m da

capacidade que o adv6rbio tem de "modificar' o verbo (cf. cap. !V,

2.2.1).

Nio 6 t5o clara a posigSo das gramAticas portuguesas do fina! do

s6culo XIX e inicio do s6culo XX, que se limita a breves refer6ncias

* Acerca no sentido de perto.
"'J. de Barros 1785:121.
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sobre a classe de palavra em an6lise. Exemplo disso 6 a afirmagao de

Epifinio S. Dias.

<Adv6rbios s5o as palavras com que se exprimem as
circumstancias de uma acaeo ou qualidade ou estado
(.. .) r"t

N5o se deixa, no entanto, de chamar a atengSo para o facto de EpifAnio

S. Dias ser ja um pr6-estruturalista, apresentando um pensamento

bastante avangado para a sua 6poca2tt. Recordemos que falava j5 em

determina96o, ainda que num sentido diferente do que usaremos mais

adiante (Cf. lntrodugSo, pp. 27-28).

F. Adolpho Coelho dispensa alguma atengio ao chamado

adv6rbio: <D5-se o nome de adv6rbios is palavras que acompanham e

modificam verbos, adjectivos ou outros adv6rbios.) (F. Adopho Coelho

1881: 1 18) De seguida, alerta para o car6cter dessa modificagSo,
podendo esta referir-se a ((...) lugar, tempo, modo, afirmagSo, negag6o,

conclusSo l69ica, d0vida, quantidade, exclusSo, designagSo. > (F.

Adopho Coelho 1881: 118) Na parte respeitante a morfologia pouco

mais haver6 a acrescentar, i excepgio do facto de o autor referir a

exist6ncia de adv6rbios compostos ou locug6es adverbiais e o facto de

muitos adv6rbios serem derivados de adjectivo. Quando este autor se

refere A sintaxe dos adv6rbios destaca-se a fungio que a unidade tem

na frase, pois <A fungSo dos adv6rbios 6 modificar verbos, adjectivos e

outros adv6rbios (...), (F. Adopho Coelho 1881: 156) O mesmo conceito
de "modif icador" que mencion6mos supra volta a surgir, havendo

apenas lugar para uma refer6ncia a posigSo que o adv6rbio poder6

ocupar, <Em regra, o adv6rbio antep6e-se 6 palavra que modifica; mas

h6 numerosas excepg6es (...), (F.Adopho Coelho 1881: 156) A nosso

ver estas "excepg6es" n5o s5o suf icientemente exploradas, o que

poderia levar a um levantamento de quest6es muito pertinentes em

relagSo ao funcionamento do adv6rbio (cf. cap. lV, 1.2).

* Epifeneo S. Dias 1901: 16.ae A gram6tica citada 6, no entanto, uma gram6tica elementar, pelo que o pensamento
linguistico do autor nao foge muito i corrente vigente. Para um maior detalhe acerca do
pensamento do autor consulte-se Helena Santos (2005) - As ideias lingulsticas portuguesas
na centtria de oitocentos, UTAD.
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Francisco Jos6 Monteiro Leite confere

atengeo quer nos seus Subsidios para o estudo

quer na Grammatica Portugueza dos Lyceus.

adv6rbio alguma

lfngua portuguesa,

<Recebem este nome as particulas invariaveis que se
junctam aos verbos e a qualquer palavra susceptivel de
determinagSo, como os appellativos, adjectivos e ainda
os mesmos adverbios, para lhes modificar a significagio
vaga ou retativa, completando-o ou restringindo-a.>>240

O autor adverte para a necessidade de descolamento da etimologia da

palavra pois o conceito de adv6rbio, "adjuncto ao verbo", n5o deve ser

tomado no sentido estrito, mas em toda a sua extensio, visto que o

adv6rbio se aplica a qualquer palavra capaz de sofrer modificagSo (cf.

cap. l,pp.71-77).
F. J. M. Leite teve o m6rito de reconhecer a larga abrang6ncia

desta unidade, admitindo que <Qualquer adverbio tem de per si um

sentido completo; equivale a um complemento regido da respectiva

proposigSo e 6s vezes at6 d"uma oragSo inteira.>l (F.J. M. Leite 1881:

121) Os adv6rbios admitem divisSo quanto a forma e quanto a

significag6o. No que i forma diz respeito haver6 apenas que distinguir

os adv6rbios simples, quando formados por uma s6 palavra, dos

adv6rbios compostos, formados por mais de uma palavra. No que i
significagSo diz respeito, voltamos a deparar-nos com uma longa lista

de sentidos do adv6rbio, a saber: tempo, quantidade, modo, lugar,

afirmagSo, negag6o, exclus6o, d0vida, designagSo e ordem2a1.

Poderiamos continuar com a an6lise do "adv6rbio" gram5tica a

gram6tica, mas opt6mos por n6o fazer mais referOncias directas a

gram6ticas e a gram6ticos. Os exemplos que F. A. Coelho e F. J.

Monteiro Leite nos fornecem s5o suficientemente ilustrativos da forma

como o adv6rbio foi tratado pelas gerag6es de gram6ticos posteriores.

Todas as gram6ticas subsequentes lhes seguem os ensinamentos,

havendo apenas diverg6ncias pontuais e de menor relevo. Destacamos

Ant6nio Jos6 dos Reis Lobato que aproxima o adv6rbio da preposigSo,

por considerar que ((...) por si s6 n6o significa nada completamente,

mas junta na oragSo a outra palavra, lhe declara o modo da sua

'* F. J. M. Leite 1EB1:207.
"'ct. F. J. M. Leite 1881:2oB-215.

ao

da
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significagSo.> (A. J. Reis Lobato 1804: 153) Posi96o completamente

contraria 6 a tomada por Antonio Maria D'Almeida Netto que defende

que <Tomado isoladamente, ou separado de tudo o que possa

antecede!-o ou seguil-o, offerece sempre por si mesmo um sentido

completo e s6 pode substituir-se por muitas outras palavras.) (A. M.

D'Almeida Netto 1884: 28) E evidente que oitenta anos separam estas

tomadas de posig6o, e 6 preciso ter isso em consideragio. Cada uma

das af irmag6es ter6 que ser necessariamente enquadrada no

pensamento gramatica! que na 6poca se desenvolvia.

No que i morfologia diz respeito, os autores s5o un6nimes em

considerar que um adv6rbio 6 uma palavra invari6vel; identificam as

locug6es adverbiais apenas pelo facto de serem compostas por mais de

uma palavra: <Locug6es adverbiais s5o duas ou mais palavras com

f6rga dum adv6rbio.> (A.A.Cortes6o 1907: 108) Quando A. A. CortesSo

defende que a locugio adverbial ter6 a "forga" de um adv6rbio, est5,

ainda que n6o directamente, a invocar o crit6rio sint6ctico da

comutagSo para associar estas duas formas. N5o se16 por isso

exagerado considerar, ainda que desrespeitando a cronologia, que, se a

locugSo adverbial pode comutar com o adv6rbio, 6 este o crit6rio que

permite identif icar as unidades em causa como pertencentes ao

paradigma do adv6rbio, ou seja, i mesma classe.

Outros autores (F. J. Monteiro Leite, Francisco Torrinha) preferem

distinguir entre adv6rbios simples e adv6rbios compostos, em vez de

mencionarem as locug6es, designagSo mais comummente utilizada. De

destacar a posigSo de Antonio Maria D'Almeida Netto que adverte:

<O adv6rbio p6de ser considerado como equivalendo a
uma express6o abreviada da preposig6o com o seu
complemento; assim podemos usar do adv6rbio
primeiramente - em vez de - em 1o tugar.>r242

Parece existir aqui uma aproximagSo entre o adv6rbio e o

conjunto formado pela preposigSo + complemento, a qua! serS

exaustivamente explorada por autores mais recentes, como M. Mateus

et alii 2003 e l. Bosque 1999 e que, por isso mesmo, tamb6m 6 aflorada

no presente estudo.

'o'A. M. D'Almeida Netto 1884: 28.
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Avangando no tempo poderemos encontrar A. Gomes Ferreira e J.

Nunes Figueiredo cujas sucessivas edig6es da Gramdfica influenciaram

fortemente o ensino da lingua, como vimos no cap. l:

<As palavras que se juntam a adjectivos e verbos para
lhes modificar a significagSo e exprimir circunst6ncias
de uma acg5o, qualidade ou estado (...).r'ot.

Novamente, serA a parte semAntica a ganhar mais destaque no

tratamento desta palavra invari6vel ou inflexiva, como lhe chamam os

autores. Ser6o ainda apresentados os adv6rbios pronominais que se

dividem em demonstrativos, relativos, interrogativos e indefinidos, cuja

repartigSo se inspira nos pronomes a que correspondem. Opt6mos por

n6o contemplar no nosso estudo as quest6es relacionadas com os

"adv6rbios pronominais" por considerarmos que isso constituiria um

afastamento em relagSo is quest6es sint6cticas centrais que nos

ocupam, sendo de facto bastante diverso o seu comportamento

sint6ctico. Havendo, ali6s, inclus6o de elementos j5 bastante dispares

na categoria, n6o conside16mos aconselh6vel acrescentar um novo

factor de dispersSo, que, por outro !ado, tamb6m n6o 6 frequente nos

outros autores por n6s estudados.

P.Vdzquez Cuesta e M. Albertina Mendes da Luz na Gramdtica da

Lingua Portuguesa abordam a problem6tica do adv6rbio de uma forma

algo diferente das at6 agora exploradas. Este 6 apenas o t6pico de um

capitulo, pois os verdadeiros protagonistas ser6o as subdivis6es

sem6nticas que o adv6rbio pode sofrer (cf. cap. I, p.63). Nio existe

assim uma definigSo de adv6rbio enquanto categoria dotada de um

comportamento especifico, mas v6rias defini96es, de acordo com as

diferentes subclasses a que pertencem. Encontramos, assim,

devidamente identificados e definidos os adv6rbios de modo, de tempo,

de lugar, de quantidade, de ordem, de comparagSo, de afirmagSo, de

negag6o, de d0vida, de designagSo e de exclusSo2ao. As observag6es

"t A. Gomes Ferreira, J.
'* ct. P. vAzquez et alii

Nunes Figueiredo 1947: 299.
1971:452-455.
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sobre o emprego de alguns adverbios24s, esclarecem algumas quest6es

de caricter sintectico, como por exemplo, a que a seguir ilustramos. No

que aos adv6rbios de modo diz respeito, constatam as autoras que

quando numa mesma frase figuram dois ou mais adv6rbios em -mente
separados ou por conjungSo ou por virgula, o suf ixo junta-se

unicamente ao adjectivo que est6 precedido da referida conjungio ou

unidade de pontuagEo. Trata este ponto de aspectos pontuais referentes

A utilizagSo e posicionamento da frase de certos adv6rbios, mas fica a

faltar um esclarecimento mais especifico sobre a fungSo sint6ctica que

estes adv6rbios podem desempenhar na frase.

Numa s0mula necessariamente muito breve, podemos afirmar que

existem aspectos aparentemente aceites de forma consensual por todos

os gram6ticos em an6lise. Do ponto de vista morfol6gico, o adv6rbio 6

encarado como uma palavra invari6vel, isto 6, que n6o sofre flex6o nem

de g6nero, nem de n0mero. Do ponto de vista semAntico, 6 uma unidade

que exprime as circunst6ncias de uma acgSo ou estado, contribuindo,
desta forma, para um aumento da informagEo ao nivel da frase.

Sintacticamente, admite-se que adv6rbio se junta a verbos, adjectivos

e, at6 mesmo, a outros adv6rbios, para sobre eles exercer uma fungSo

modificadora. Este (ltimo ponto cruzar-se-6, evidentemente, com a

fung6o de "complemento circunstancial" que consider6mos no cap. !,

uma vez que a acgSo modificadora corresponde, na maior parte dos

casos, precisamente a essa fung6o. Ressalvemos, contudo, que o

tratamento da classe nestes termos contribui para unificar a referida
fungSo, independentemente de alguns adv6rbios que "modificam" verbos

n6o poderem ser dispensados. Podemo perguntar-nos se ser6 entEo

correcto considerar que se limitam a "modificar'. Da mesma forma, e

recordando os adv6rbios que podem incidir sobre o Ambito global da

frase, podemos considerar pertinente equacionar que, se modificam,

modificam tamb6m grupos de outras palavras e n5o as palavras

isoladas.

Tamb6m a Nomenclatura Gramatical Portuguesa (que, recorde-se,

6 datada de 1967) identifica como partes da gramStica a morfologia e a

2'5 Cf. P. V|zquez et atii 197 1: 540- 548.
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sintaxe, com os dois consequentes tipos de anelise gramatical: a

morfol6gica e a sint6ctica e, ta! como sublinh6mos ja, nao inclui a

Semintica como dom[nio termino169ico. Dentro da parte da gram6tica

identificada como Morfologia surge-nos o adv6rbio como uma classe de

palavra. Os adv6rbios seriam assim divididos:

Vll - Adv6rbios:

1. Classificagio

a) de lugar

de tempo

de modo

de afirmagio
de negagSo

de d0vida

de exclusSo

de inclus6o

de designagSo

de quantidade

b) adv6rbios interrogativos: de lugar, de tempo, de modo e

de causa.

c) adv6rbios de orag6o

2. Grau

3. Locug6es adverbiais

Os adv6rbios surgem, deste modo, encarados de tr6s pontos de

vista: a classificagSo, o grau e as locug6es adverbiais. S5o admitidos

tr6s pa16metros sobre os quais o adv6rbio pode ser classificado: o seu

sentido, o facto de serem adv6rbios interrogativos, e os adv6rbios de

oragdo. Os adv6rbios podem ainda sofrer modificag6es ao nlvel do grau

e podem ser expandidos para locug6es adverbiais. Na parte respeitante

As "Notas Explicativas do Projecto" n5o 6 feita qualquer refe16ncia

adicional ao estatuto do adv6rbio enquanto classe de palavra. Surge

apenas um pequeno esclarecimento sobre os adv6rbios de ora96o, que

s6o ((...) assim designados os adv6rbios que modificam a oragEo:

"Afinal, n5o nos apareceste ontem!"ll (NGP 1967: 30)

Perante esta abordagem v5rios problemas se colocam. A

classificagSo dos adv6rbios n6o e feita de acordo com um crit6rio
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previamente definido. Podemos, talvez, identificar um crit6rio semantico
quando se faz refer6ncia aos diversos valores !ocativos, temporais,

modais e todos os outros; outro(s) crit6rio(s) presidi16(6o) i distingSo

entre adv6rbios interrogativos e adv6rbios de ora96o. O grau do

adv6rbio parece ser efectivamente algo sobre a 69ide da morfologia,

mas j6 a respeito das locug6es adverbiais n6o teremos tanta certeza. As

locug6es surgem apenas como parte integrante da classificagSo, nao

havendo lugar para qualquer esclarecimento quanto ao tipo de formagio
morfol69aca que requerem. De facto, nada surge na NGP que nao possa

ser j6 encontrado em diversos gram6ticos do final do s6culo XIX e
principios do s6culo XX. Autores como Francisco Torrinha (1933) ou

Adriano Gomes e Jos6 Nunes Figueiredo (1947) v6m as suas

caracterizag6es transpostas para esta nomenclatura, mas sem

quaisquer explicag6es p16vias ou adicionais, esclarecedoras do seu

correcto emprego. Tal como vimos para a f ung6o chamada

"complemento circunstancial', podemos, por isso, afirmar que a NGP

resume a tradigSo escolar sobre a lingua portuguesa no que toca ao

estabelecimento da categoria "adv6rbio', e suspeitamos que deixar6
provavelmente ao professor, tamb6m aqui, o cuidado de definir regras

de emprego.

Da mesma forma, a gram6tica de C. Cunha e L. Cintra tem como

objectivo primeiro fornecer ao ensino do portuguEs um instrumento de

trabalho baseado, prioritariamente, nos conceitos de correc96o e de

adequagSo linguisticas. Como mencion6mos no cap. l, a obra traduz,
em alguns aspectos, uma perspectiva linguistica distinta das obras

anteriormente referidas. O Capltulo 14, dedicado exclusivamente ao

adv6rbio, representa uma perspectiva descritiva, mas tamb6m
prescritiva, je que esclarece algumas quest6es de colocagSo, como

iremos ver.

Nesta obra, <O adv6rbio 6, fundamentalmente, um modificador do

verbo. A essa fungSo b6sica, geral, certos adv6rbios acrescentam

outras que lhe s6o privativas.D (C.Cunha, L. Cintra 1987:537) Assim

sendo, os denominados "adv6rbios de intensidade" e formas

semanticamente pr6ximas podem reforgar o sentido de um adjectivo e
de um adv6rbio. Saliente-se ainda que alguns adv6rbios aparecem aqui,
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e reconhece-se que com alguma frequGncia, modificando toda a frase.

Quanto i classificagao dos adv6rbios proposta 6 claramente de ordem

semantica. Distinguem-se dez subclasses: afirma96o, d0vida,

intensidade, lugar, modo, negagdo, tempo, ordem, exclusSo e

designagSo. A esta classificagSo semAntica n5o presidem crit6rios de

an6lise explicitos, mas os exemplos indiciam claramente serem estes os

sentidos construidos.

Devemos salientar que a locugSo adverbial 6 entendida como

((...) um conjunto de duas ou mais palavras que funcionam como

adv6rbio> (C. Cunha, L. Cintra 1987: 540), sendo posteriormente

divididas em classes seminticas (as mesmas do adv6rbio). N5o

podemos deixar de salientar que, de novo, o paradigma da classe

"adv6rbio" 6 estabelecido de acordo com o do funcionamento, e nio
podemos deixar de entender esse funcionamento num outro Ambito que

n6o o da frase. Cremos que 6 importante referir que este aspecto surge

em obras diferentes, porque isso comprova, a nosso ver, que a tradigSo

gramatical portuguesa estabelece uma !iga96o pertinente entre o papel

de um elemento na frase - papel sint6ctico, portanto - e a sua possivel

classif icagSo.

Os autores dedicam algum espago no capltulo a questSo da

colocagSo dos adv6rbios na frase. Ressalvemos que tamb6m constitui

crit6rio de classif icagSo, mas n5o ref lecte directamente a divisSo

semAntica proposta anteriormente. Assim, os modificadores do verbo

subdividem-se em tr6s grupos:

a) os adv6rbios que geralmente ocorrem depois do verbo;

b) os adv6rbios de tempo e de lugar que podem colocar-se antes

ou depois do verbo;

c) o adv6rbio de negagSo que, em portugu6s, ocorre i esquerda

do verbo.

Muitas d0vidas nos restam da anilise deste capitulo. No caso

particular dos adv6rbios de tempo e de lugar, a descri96o n5o 6

explicita em relag6o aos casos em que o adv6rbio deve16 ocorrer antes

e depois do verbo. Ser6 que essa altern6ncia 6livre, ou ser6 que a
posigSo pr6-verbal ou p6s-verbal tem consequ6ncias a nivel sem6ntico,

se16 uma questSo v6lida passivel de ser colocada. A falta de
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explicag6es pode ser justificada na medida em que se trata de uma

gram6tica que visa a correcgSo linguistica. N5o podemos, no entanto,

deixar de notar que existem nestes autores preocupag6es descritivas,
traduzidas no levantamento bastante exaustivo de caracteristicas e de

usos.

M. Vilela demonstra alguma preocupagSo e tamb6m precaugeo na

definigSo de crit6rios (e sua hierarquizagSo) para a caracterizagSo do

funcionamento do adv6rbio enquanto classe de palavra. O adv6rbio

aparece enquadrado na "Gram6tica da Palavra", onde palavra 6 ((...)
uma das unidades b6sicas da llngua, em que a dupla vertente
significado e significante desempenha um papel relevante.) (M. Vilela
1999: 51) Apesar de reconhecer a utilidade do termo opalavra", o autor
aceita os perigos que ele encerra.((...) o termo "palavra" 6 demasiado

amplo no seu uso e valores> (M. Vilela 1999:51), pois o facto de as
palavras disporem de v6rias propriedades (fonol69icas, gr6f icas,

morfol69icas, sintScticas e seminticas) dif iculta bastante a sua

delimitagio e definigSo enquanto conceito cientifico. Dai que se tenha

tentado ao longo dos anos substituir este termo por outros, como
lexema, unidade lexical, monema, morfema... mas ser6 no conceito de

"palavra' que o autor se apoia preferindo-o em relagSo a todos os

outros. Para isso torna-se necess6ria a pr6pria definigSo do que M.

Vilela entende por "palavra". Julgamos que a definig6o apresentada 6

consistente com a sua opg6o te6rica e metodol69ica, e 6 perfeitamente
enquadr6vel em qualquer estudo que tenha por base a 'palavra".

((...) unidade menor potencialmente isol6vel,
aut6noma, portadora de significagSo e fungSo, que 6
separada, como sequ6ncia de grafemas (ou letras), de
outras palavras e que, no caso das palavras flexionais,
disp6e de v6rias formas.>2a6

A caracteriza96o das categorias gramaticais se16 depois

efectuada a partir dos critErios sem6nticos, morfol6gicos e sint6cticos.
A maior parte das palavras do portuguds s6o, pois, enquadr6veis em

classes de formas e em classes funcionais, que, na esteira da tradigSo

'* M. vilela 1999: 52.
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gramatical, o autor designa por categorias gramaticais ou partes do

discurso2o'. Reconhece, no entanto, a dificuldade que existe em definir

algumas categorias, nomeadamente o adv6rbio: <Os adv6rbios

constituem a classe mais heterog6nea e mais dificil de caracterizar.>r

(M. Vilela 1999: 57)

<Embora a designagSo adv6rbio
[=ADVenBIUM/EPIRRHEMAI aponte para uma
determinada relagio destas palavras com o verbo
("aplicado ao verbo") - e por isso mesmo tem sido tratado
como o "adjectivo do verbo" -, contudo, os adv6rbios n6o
modificam apenas os verbos, mas tamb6m adjectivos e
mesmo outros adv6rbios e frases totais.>2aB

A marca 'categorial' do adv6rbio 6 a de modificar, quer esta

modif ica96o incida sobre um verbo, um adjectivo, a f rase, outro

adv6rbio ou sobre a enunciagSo. Podemos entSo considerar que o
conceito de modificador aqui usado em relag6o ao adv6rbio diz respeito

a uma modificagSo sem6ntica, tal como vimos que tinha sido defendido

por C. Cunha e L. Cintra 1987: 541-543. Pensamos, igualmente, que 6

inevit6vel estabelecer uma correlagSo com a Gramdtica da Lingua

Portuguesa de M. Mateus et alii (2003), uma vez que ai se emPrega o

mesmo conceito de modificador (cf. cap. l, pp. 71-73). Contudo, 6

crucial distinguir a posigSo expressa nesta 0ltima gram6tica, porque

aqui se reporta a uma retag6o sint6ctica n6o obrigat6ria2ae, ponto que

nas obras anteriores aparece16, quanto muito, de forma subentendida e

n5o explicita. Teremos oportunidade de comprovar, ao longo deste

trabalho, que se h6 uma caracteristica que seja permanente no adv6rbio

6 o facto de ser um modificador. Claro que 6 preciso distinguir o

adv6rbio modificador do ponto de vista sint5ctico, e o adv6rbio que n5o

deixa de ser modificador, mas que o ser5 de um de um ponto de vista

semAntico, tarefa a que n6o nos podemos propor neste estudo.

Remeter-nos-emos apenas ao adv6rbio e i fungio sint6ctica que ele ir6

desempenhar: seja a de modificador, seja a de complemento250.

to'cf. M. Vilela 1999: 52-53.
'* M. vilela 1999: 239.
2'e cf . M. Mateus et atii 2OO3: 425-427.
2s cf . M. Mateus et alii 2003: 425-427.
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Morfologicamente, os adv6rbios sao classificados por M. Vitela
como invari6veis, embora admitam graduagSo e at6 mesmo mobilidade
derivacional. A maior parte dos adv6rbios existentes na llngua s5o

formas compostas, pois os adv6rbios simples constituem uma pequena

amostra dentro do conjunto dos adv6rbios. A classificagSo dos

adv6rbios enquanto classe de palavra obedece tamb6m aos crit6rios
seminticos ji nossos conhecidos, existindo uma subdivisSo em dez
tipos: tempo, lugar, afirmagSo, d0vida, intensificagEo, modo, negagSo,

inclusSo, exclus6o, designagSo.

M. Vilela atribui ainda aos adv6rbios duas importantes
caracteristicas. Por um lado, podem ser caracterizados como

dependentes, visto que estSo sujeitos i compatibilidade semintica de

outro elemento (verbo, adjectivo, grupo nominal). Por outro lado s5o
intransitivos, por nenhum elemento depender dele.

<Na classifica96o dos adv6rbios devemos distinguir o
que se nos apresenta como categorialmente "adv6rbio" -
isto 6, adv6rbio como categoria gramatical - e "adv6rbio'
como categoria funciona!: a fungSo que determinada
expressSo ou sequ€ncia desempenha na frase, no
enunciado ou mesmo no texto.>251

A heterogeneidade do adv6rbio continua a ser um factor que M.

Vilela taz questSo de relembrar. Consideramos f undamental esta
distingSo entre categoria gramatical e categoria funcional. Uma coisa
ser6 o adv6rbio enquanto uma unidade significativa inserida no conjunto
mais vasto que constitui as partes do discurso; outra, merecedora de

um tratamento diferenciado, ser5 a fung6o que o advErbio ir6
desempenhar na frase. Encontramos, desta forma, uma distingEo entre
dois niveis distintos: o da classificagSo lexical, na defini96o do adv6rbio
enquanto categoria gramatical, e o da sintaxe, na definig6o do adv6rbio
enquanto categoria funcional.

Pensamos ser muito importante uma disting6o tripartida que o

autor estabelece de acordo com os niveis de depend€ncia distintos do

adv6rbio, enquanto categoria funcional. M. Vilela distingue os adv6rbios
do nfcleo actancial, ou seja, aqueles que dependem do verbo e dos

argumentos do verbo, a que chama "adv6rbios intraf 16sicos, os
5'M. vilela lggg:241 .
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adv6rbios que dependem da frase no seu todo, considerados "adv6rbios

extrafr6sicos") e ainda os que estSo ancorados no pr6prio texto, os

adv6rbios de enunciagdozs2.

<Podemos apresentar o problema de outro modo: os
adv6rbios t6m a fungSo de modificar, e modificam o
adjectivo, o verbo e algum dos seus complementos
(actantes), a frase no s_eu conjunto, e, digamos, as v6rias
fases da enunciagSo. >253

Esta classificag6o 6 de teor claramente sint6ctico pois a

relevAncia 6 colocada na incidOncia do adv6rbio, correlacionando-a com

as outras palavras da frase, as suas respectivas relag6es sint6cticas e

os n[veis hier6rquicos delas decorrentes. Os adv6rbios modificadores

do verbo, como 6 169ico, dependem dele; caracterizam o

processo/evento verbal. Estamos no dominio da sintaxe com a

enunciagSo de crit6rios como a dependEncia e a intransitividade, e que

s6o, por outro lado, compativeis com o tratamento de que o adv6rbio

ser6 alvo neste estudo de sintaxe funcional. Para demonstrar a sua

teoria, o autor procura apoio nos adv6rbios em -menfe, pois considera

este <(...) processo de formagio adverbial verdadeiramente produtivo.>

(M. Vilela 1999: 243) Neste ponto, o autor exp6e com grande clareza a

diferenga de incid6ncia que existe entre adv6rbios intrafr6sicos

(aqueles a que o autor chama "adv6rbios propriamente ditos') dos

adv6rbios extrafr5sicos. Os primeiros serSo aqueles que modificam

exclusivamente o verbo (tamb6m denominados "intrapredicativos"), ou

modif icam o verbo e sujeito, verbo e complementos, ou seja, os

adv6rbios do n6 actancial. Estes adv6rbios caracterizam-se Por uma

fraca mobilidade, caracteristica que os op6e aos adv6rbios de lugar e

de tempo.

<Os adv6rbios de enunciagSo, ou adv6rbios
extraf16sicos, s5o, semanticamente, exteriores a frase,
n6o participam na refer6ncia f 16sica e s6o f ruto da
intervengSo do enunciador, que comenta, julga, critica,
aprecia, o conterido proposicionat por si produzido.>2il

2n cf. M. Vileta 1999: 241.
2a M. vilela 1999: 243.a M. vilela 1999: 245.
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Neste ponto, o autor distingue os adv6rbios que modificam o
dictum (informag6o proposiciona! contida no enunciado e colocada ao

dispor do interlocutor), o dicere (a selecaSo das unidades lexicais e

gramaticais, a escolha das estruturas sintScticas e enunciativas) e o

uelle dicere / o querer dizer (a intengio comunicativa). A exposigSo que

o autor apresenta de seguida visa explorar as caracteristicas

semdnticas dos advErbios extrafr6sicos, n6o deixando de evidenciar as

caracteristicas sint6cticas de cada um dos conjuntos semanticamente

p16-def inidos.

M. Vilela tem o m6rito de tentar "dar uma certa arrumagSo aos

adv6rbios" apoiando-se em crit6rios previamente estabelecidos. De

facto, se o adv6rbio se destaca por ser uma categoria algo obscura, de

dificil defini96o, de caracteristicas bastantes heterog6neas, M. Vilela

tem o m6rito de proceder a uma distingSo essencial. N5o podemos

deixar de repetir o que nos parece essencial na sua proposta: h6 que

distinguir adv6rbio enquanto categoria funcional (havendo todo um

conjunto de crit6rios dos quais nos podemos - e devemos - socorrer), e

o adv6rbio enquanto classe de palavra (paradigma lexical), onde se16 a

sem6ntica a ditar os crit6rios a serem explorados. Se o adv6rbio, por

vezes, se apresenta como uma caixa com muitas gavetas

desencontradas, o autor conseguiu duas gavetas claramente

etiquetadas. Ser6 agora preciso proceder ao estudo de todas as

implicag6es que estas duas "etiquetas" t6m e inventariar os crit6rios

que nos permitirSo organizar em ficheiros o materia! linguistico.

Maria Helena Mira Mateus e as restantes autoras da Gramdtica da

Lingua Portuguesa analisam a lfngua atrav6s de quadros te6ricos que

possuem um poder explicativo satisfat6rio e que sustentam

investiga96es recentes sobre as linguas em geral, e sobre a llngua
portuguesa, em particular. Na perspectiva das autoras, a linguagem 6

fundamentalmente utilizada para fins sociais, o que significa que o uso

da linguagem 6 uma esp6cie de ac96o conjunta. Dois interlocutores s6o

necess6rios para a utilizagSo da linguagem.'uu Em consequGncia desta

forma de encarar o seu objecto de estudo as autoras organizaram a

s Cf. M. Mateus et atii 2OO3:57 e ss.
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gramatica de uma forma diferente da tradicional. Divide-se em seis
partes256, sendo que o adv6rbio poderia ser apresentado sob tr€s
t6picos diferentes, a saber: "Aspectos Seminticos da GramStica do

Portugu6s", "Aspectos Sint6cticos da Gram6tica do PortuguGs",

"Aspectos Morfo169icos da Gram6tica do Portugu€s". Numa primeira

abordagem iriamos tentar descobrir o adv6rbio quer na parte dedicada A

morfologia, quer na parte dedicada a sintaxe, quer mesmo na parte

dedicada a semintica. Na parte consagrada a morfologia n6o he

qualquer refer6ncia ao adv6rbio, visto que este capltulo se dedica ao

estudo da estrutura morfol69ica b6sica e a formagSo de palavras

(derivagEo e composigSo). Encontramos, ent6o, refer6ncias ao adv6rbio

nos aspectos semAnticos e nos aspectos sint6cticos.

As categorias sint6cticas s6o identif icadas como ((...)
constru96es linguisticas, isto 6, as combinag6es de palavras ou de itens

lexicais que obedegam a uma dada organizagSo interna dos seus

constituintes (...)., (M. Mateus et alli 2003: 325) Segundo esta

perspectiva, qualquer construgSo linguistica que se constitua como um

determinado sintagma ou grupo, comportando-se como centro, como

n[cleo, constitui uma categoria sint5ctica.

<O termo categoria sint6ctica nuclear corresponde ao
que se tem designado, conforme a perspectiva te6rica,
"parte do discurso", "classe de palavras", "classe morfo-

O adv6rbio constitui-se ent5o, na perspectiva das autoras, como o

nficleo do sintagma adverbial, podendo apresentar-se como uma [rnica

palavra ou como uma locugSo adverbial. Partindo de uma exposigSo da

classificagSo tradicional dos adv6rbios em classes baseada em crit6rios
nocionais (lugar, tempo, modo, intensidade, afirmagSo, negagSo e

dtivida), as autoras apontam alguns problemas, nomeadamente, o facto
de alguns adv6rbios poderem ser classificados de duas maneiras

diferentes. Ainda mais importante, se16 o facto destacado de a

classificagSo tradicional n5o ter em conta o comportamento sint6ctico

ffi A divisao em seis parles contempla: "Lingua Portuguesa: Unidade e Diversidade", "Usos da
Lingua, lnteracaSo verbal e texto", "Aspectos Sem6nticos da Gram6tica do Portugu6s",
"Aspectos Sint6cticos da Gram6tica do Portugu6s', "Aspectos Morfol69icos da Gram6tica do
Portugu€s" e 'Aspectos Fonol6gicos da Gram6tica do Portugu€s".5' M. i/ateu s et itii 2oo3: 326.
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dos adv6rbios e as diferentes dependEncias que podem existir entre os

adv6rbios e outras categorias.

<O adv6rbio 6 uma classe ou categoria de palavras
bastante heterog6nea e complexa, cuja designagSo
repousa na ideia, ilus6ria, de que modifica apenas verbos
e de que vem geralmente junto deles; na verdade, os
adv6rbios modificam v6rios tipos de constituintes e
podem ocupar posig6es distintas.>2sB

Pela anSlise das gram6ticas, que anteriormente tivemos

oportunidade de referir, podemos concluir que a ideia "ilus6ria' de que o

adv6rbio s6 modifica verbos ie ha muito foi afastada mesmo na

gram6tica tradicional. J6 em 1877 Joaquim F. de Macedo reconhece que

<O adv6rbio 6 uma palavra invari6vel, que se junta aos verbos, aos

appelativos, aos adjectivos e at6 a outros adv6rbios para modific6-los.>

(J. F. Macedo 1877:54) No entanto, trata-se de um ponto crucial, como

vimos a prop6sito da gram6tica de M. Vilela, que nunca ser6 demasiado

reiterado. N6o deixamos ainda de voltar a sublinhar que esta ideia

"ilus6ria" tamb6m contribuiu, Bfi nossa opiniSo, para o tratamento

unit6rio da fungSo "complemento circunstancial', que vimos no capitulo

anterior.
O contexto tingufstico se16 o elemento determinante Para a

classif icagSo de uma determinada unidade enquanto membro

pertencente ao paradigma adverbia!, pelo que tal classificag5o nunca

pode16 ser amb[gua, e, acreditamos, muito menos duplicada. Admitimos

que, de um ponto de vista semintico, seja possivel uma determinada

unidade do paradigma lexical em causa ser passive! de dupla

classificagSo. A classificagdo sint6ctica, essa, s6 poder6 depender da

an6lise sintagm6tica da unidade. Se o comportamento sint6ctico for o

mesmo, a classificagSo ter6 que ser necessariamente a mesma. N5o

podemos, n5o devemos, partir do principio que as unidades da llngua

se constituem em invent6rios f ixos. Uma palavra, ou melhor, um

monema ou um sintagma n5o pertence natural ou intrinsecamente a um

determinado paradigma. Poderemos dizer que o sintema felizmente

estar6 por defeito no paradigma dos adv6rbios, mas felizmente poder6

ser incluido num outro paradigma, desde que o contexto adequado

'* M. Mateus et alii 2oo3: 417.
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assim o indicie. E o contexto sintactico em que a forma - neste caso o
sintema (cf. lntrodugSo, p. 22) aparece que ir6 determinar a sua

classe funcional. A nossa discord6ncia baseia-se no facto de, i partida,

em conformidade com o quadro funcionalista em que nos situamos,
nenhuma unidade pertencer a uma categoria especifica, enquanto que

M. Mateus et alii 2003 partem do principio que existem categorias
prim6rias. Se tomarmos como exemplo o monema bonito poderemos

presumir que M. Mateus et alii 2003 o classificariam como pertencendo

d classe dos "adjectivos"; bonito seria intrinsecamente um "adjectivo".

No entanto, consideramos que a unidade bonito tanto poder6 pertencer

a classe dos "adjectivos", como a classe dos "substantivos". S6 as

relag6es sinticticas que a unidade em causa ir6 estabelecer com as

outras unidades da lingua, poderSo determinar a sua classificagio numa

determinada categoria funcional (c/asse, para n6s), n6o sendo, por isso,

necess6rio recorrer a explicagSo adicional da transposigSo entre

cla s ses25s.

As autoras prop6em alguns crit6rios adicionais para a

classificag6o dos adv6rbios260. De todos os apresentados destacamos

aqueles que, para o nosso estudo, se apresentam de maior relevincia.
Mencionaremos apenas os que cremos serem de car6cter sint6ctico,

deixando para um outro estudo os que apresentam car6cter semAntico.

Assim, €ffi primeiro lugar, mencionamos que M. Mateus et alii 2003

referem a exist6ncia de adv6rbios que seleccionam argumentos, o que

permite chegar ao crit6rio da transitividade / ndo transitividade dos

adv6rbios: ((...) quando os adv6rbios s5o transitivos, podem projectar-

se complementos (...)., (M. Mateus et alii 2003: 420), como 6

exemplificado na seguinte estrutura: A Mdria estd longe de casa. O

adv6rbio longe selecciona um argumento: de casa.

A distingSo que 6 levada a efeito pelas autoras entre estatuto

argumental e estatuto n5o argumental dos adv6rbios reveste-se de

grande interesse para o estudo que aqui se desenvolve, j6 que ((...)
alguns adv6rbios podem ocupar posig6es argumentais.> (M. Mateus ef

alii 2OO3: 425) Em estruturas com verbos como ir, sair, pOr, morar, os

'* E. Alarcos defende que u(...) una transposici6n no es un mecanismo que suponga en el
hablante una misteriosa y compleja transformaci6n de unos elementos gramaticales en otros:
es un mecanismo an6logo a la derivaci6n. > E. Alarcos 1982: 183. 'Los transpositores
operan un cambio categorial en el funtivo al que introducen.'S. Guti6rrez 1997a:17.d c.f. M. Mateus et atil 2oo3i 419-431 .
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adv6rbios constituem-se como "constituintes imediatos do SV". (M.

Mateus et alii 2003: 426), mas tamb6m como elementos essenciais que

a pr6pria estrutura do verbo nomeadamente o seu sentido - n6o

dispensa. SerSo entSo seleccionados para ocuparem um dado papel, de

car6cter obrigat6rio, na estrutura sint5ctica. O grau de referencialidade

dos adv6rbios ser6 o elemento que, na perspectiva das autoras, permite

distinguir o comportamento do adv6rbio enquanto complemento e

enquanto modificador, isto 6, adjunto.

((...) h6 adv6rbios que s5o seleccionados por verbos
de movimento (ir, vir, sair, chegar) e de localizagdo (pOr,
colocar) e que, sendo argumentos, s5o n6s irm6os de V
(...). Outros adv6rbios, embora sejam seleccionados por
certos verbos {portar-se, durar, vesfir) nio t6m o mesmo
grau de referencialidade dos anteriores e por isso,-face a
certos fen6menos, comportam-se como adjuntos.>261

De entre este conjunto de crit6rios destaquemos, ainda, o crit6rio

da supressdo. A supressSo poderia corresponder, mutatis mutandis, ao

que em sintaxe funcional chamamos comutaglo por zero e nos permite

considerar o car5cter facultativo (do ponto de vista sint6ctico,

evidentemente) do elemento suprimido (cf. cap. lll, 3.1.2). No entanto,

as autoras optaram por n6o incluir neste t6pico qualquer explicagSo

adiciona! aos exemplos apresentados. Ser6 conclusio nossa quando

dizemos que a supressSo permite distinguir os adv6rbios em fungSo de

complemento (a supress6o n6o se15, neste caso, posslvel), dos

adv6rbios em fung6o de adjunto (a supressio 6 posslvel sem que dai

decorra uma estrutura agramatical). O teste da impossibilidade da sua

supressSo comprova ent6o quais os os adv6rbios que se constituem

como argumentos dos verbos a que est6o ligados e, o que 6 muito

importante do nosso ponto de vista, ndo 6 um crit6rio aleat6rio, nem um

crit6rio meramente sem6ntico.

((...) a classificagSo tradicional dos adv6rbios,
unicamente baseada em crit6rios nocionais, 6 insuficiente
e (..) a proposta de outros crit6rios permite um
entendimento mais favor6vel desta categoria.>262

'' M. Mateusm M. Mateus
2003 ef alii: 427.
et alii2003: 432.
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As autoras reconhecem que <Em particular, do ponto de vista
sint6ctico, mostrou-se que os adv6rbios podem ocupar posi96es

argumentais e posig6es n5o argumentais.) (M. Mateus et alii 2OO3:432)
Recordamos, de passagem, que j6 em 1995 e igualmente na edig6o de

1999 da sua gramatica, como vimos supra, M. Vilela tinha chamado a
atengeo. para esse facto ao mencionar os crit6rios da depend6ncia e da

transitividade. As posig6es n6o argumentais (ou, igualmente, n5o

valenciais) s6o depois reconhecidas como pertencendo a classes
distintas do ponto de vista semAntico.

Este passo, em particular, permitiu-nos observar que as autoras
incorporam na sua teoria lingufstica concepg6es diversas. A nogSo de

"argumental" ou "n5o argumental" revelou-se como sendo de extrema

import6ncia para a caracterizagSo sint6ctica dos adv6rbios. N5o

poderiamos estar mais de acordo. De f acto, se em principio

discordamos da perspectiva te6rica adoptada nesta gram6tica, n6o

podemos deixar de lhe reconhecer os m6ritos. A jungSo da sintaxe e da

semantica constitui uma opgSo te6rica d qual as autoras se mantiveram

fi6is. E o trabalho deu frutos. Agora, poderemos dizer que os adv6rbios
t€m o tratamento que a sua complexidade exige. No entanto, a nossa
perspectiva obriga-nos a que, ao considerarmos os adv6rbios, n5o

tomemos as palavras isoladamente, mas as consideremos no seu

contexto. E quando falamos em contexto, n5o nos estamos a referir ao

contexto semAntico, mas ao contexto sint6ctico: is relag6es que a

unidade identificada como adv6rbio mant6m com as outras unidades do

sistema. Por outro lado, para chegarmos i classe do adv6rbio ja

teremos que ter analisado todo o contexto linguistico em causa. Um

adv6rbio n6o o 6 isoladamente, mas s6 o 6 porque a an6lise das suas

compatibilidades com as outras unidades do sistema assim o

determinaram. Assim, a opgSo das autoras em n5o separar a sintaxe e a
sem6ntica, incorporando as duas na an6lise das unidades linguisticas 6

t5o v6lida como a nossa. Resultam, no entanto e, como ser6 evidente,

conclus6es diversas no pormenor, mas certamente coincidentes na

generalidade.
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N5o podemos deixar de referir igualmente neste capitulo a

classificagSo proposta na Terminologia Linguistica para os Ensinos

Bdsico e Secunddrio (TLEBS). O adv6rbio inscreve-se no dominio da

Linguistica Descritiva, no subdominio das Classes de Palavras263. Este

domlnio interage muito bem com o dominio da Sintaxe, facto que ser6

de extrema importAncia para a coer6ncia da pr6pria Terminologia.

Quando se fala em enquadrar as unidades da lingua em classes

de palavras 6 necess6rio explicar a metodologia que preside a essa

divisSo. As palavras podem ser identificadas de acordo com crit6rios

sem6nticos ou nocionais, de acordo com crit6rios morfol6gicos e de

acordo com crit6rios sint6cticos. E evidente que o primeiro crit6rio nos

remete para as propriedades seminticas, conforme a tradigSo

gramatical greco-latina. Quando as classes de palavras s6o definidas de

acordo com especificag6es morfol6gicas ou morfo-sint6cticas estamos

no dom[nio da morfologia. JA a utilizagSo do crit6rio sint6ctico implica

que as palavras sejam definidas de acordo com a sua distribuigio no

contexto Iingulstico em que ocorrem. Com muita propriedade a sintaxe

poder6 ser considerada mais importante do que a morfologia para a
classificagEo das classes de palavras - e 6 essa, desde sempre, a
posigSo da sintaxe funcionalista por n6s defendida.

Entendemos, ent6o, classes de palavras como partes do discurso.

Os aspectos formais mais ndo ser6o do que uma conflu6ncia entre os

aspectos morfol6gicos e os aspectos sinticticos. Conv6m esclarecer

que a TLEBS tem como um dos seus postulados fundamentais o partir

do conhecimento dos falantes; este conhecimento mais n5o 6 do que a

intuigSo do falante em relagSo ao instrumento que usa no seu dia a dia.

Um falante consegue intuitivamente distinguir um nome de um adv6rbio,

pois sabe que ocupam posig6es distintas na frase. Se submetermos a

an5lise o enunciado A cadeira azul estd ao lado da mesa e *A muito

azul esfd ao lado da mesa, qualquer falante reconheceria como

agramatical o segundo exemplo.

Comecemos, ent6o, por analisar a forma como o adv6rbio 6

tratado no 6mbito das classes de palavras. Considera-se a exist€ncia do

grupo das classes de palavras abertas e das classes de palavras

fechadas. O adv6rbio pertence a uma classe de palavras aberta

a A autora deste subdomlnio 6 ln6s Duarte,
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(juntamente com o nome, o verbo, o adjectivo). O constituinte imediato
(utilizando a mesma terminologia empregue na TLEBS) 6 o tema

adverbial (radical + indice tem6tico). No que aos aspectos formais diz
respeito, podemos avangar que se trata de uma palavra invari6vel em

96nero e nImero; mas tamb6m se trata de uma c]asse com elementos

muito heterog6neos quer do ponto de vista morfol69ico, quer do ponto

de vista sint6ctico e semintico. Tipicamente, desempenha a fungSo

sint6ctica de modificador da frase e do grupo verbal. A locugEo

adverbial aparece definida como o p16prio adv6rbio, diferindo deste

apenas no que i quantidade de elementos diz respeito, fazendo-se a

necess6ria referEncia i sua forma tipica de constituigSo. De seguida,
sio apresentadas nove classes de adv6rbios: adv6rbio de predicado, de

frase, conectivo, negagSo, afirmagSo, de quantidade e de grau, de

inclusSo e de exclusSo, interrogativo e relativo. A esta divisSo do

adv6rbio em classes n5o precede qualquer exposigSo dos crit6rios de

base para tal diferenciagio. Todos eles aparecem definidos e

amplamente exemplificados, mas parece-nos que se juntam elementos

de diferente car6cter sint5ctico (em alguns casos, semAnticos). O
crit6rio pelo qual se optou para proceder i classificagSo do adv6rbio
recai no 6mbito sint6ctico-sem6ntico. O adv6rbio de predicado 6 um

adv6rbio,

((...) com diferentes valores sem6nticos, que ocorre
internamente ao grupo verbal, quer com fungSo de
complemento obliquo, quer como modificador do grupo
verbal (e, mais raramente, como predicativo do sujeito),
podendo ser afectado pela negagSo ou por estruturas
interrogativas como as ilustradas em (...).r'*

A perspectiva adoptada pela TLEBS, embora incorpore outras
correntes lingu isticas, 6 claramente apoiada em dois grandes

estudiosos da lingua inglesa: R. Quirk e S. Greenbaum. Para melhor

compreender as ligag6es entre os dois autores e a TLEBS cf. infra 2.3.

No entanto, a 0ltima versSo da TLEBS elimina algumas das propostas

mais pr6ximas de R. Quirk e S. Greenbaum, excluindo os conceitos de

adv6rbio adjunto, disjunto e subjunto (cf. infra, pp. 172-174). Mant6m

apenas o conceito de adv6rbio conectivo. O adv6rbio de frase tamb6m 6
a http://tlebs.dqidc.min-edu.ot/
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o conceito que persiste, embora seja adoptada uma terminologia

diferente (ct. infra, p. 173).

Pretende esta Terminologia ser uma reformulagao da NGP, e

preconiza uma clara hierarquizagdo entre os termos, que possibilite a

distingSo de crit6rios utilizados, bem como a sua enunciagao. A

concepgSo global desta classe, porventura uma das mais heterog6neas,

sof reu assim altera96es signif icativas. As classes dos adv6rbios

identificados pela TLEBS colocam algumas quest6es, a nosso ver,

pertin entes.

Em relagSo ao adv6rbio conectivo temos alguma dificuldade em

reconhecer a sua existOncia, pois quando se define esta unidade a

Enfase 6 colocada no ((...) estabelecimento de nexos entre frases ou

constituintes da frase, como por exemplo relag6es de consequ6ncia, de

contraste ou ordenagao.D (http://tlebs.doidc.min-edu.pt/) Segundo os

autores da terminologia este adv6rbio distingue-se da conjungSo pelo

facto de poder ocorrer entre o sujeito e o predicado, posigSo que est6

negada is conjung6es. Da mesma forma estes adv6rbios classificados

como conectivos nio s6o afectados pela negagSo fr6sica, nem por

estruturas interrogativas. As palavras n6o tem uma natureza p16-

determinada, pelo que n5o devemos classif icar todas as palavras

terminadas em -mente como adv6rbios, a priori, tendo em conta que

algumas dessas unidades se podem comportar de forma sintacticamente

diferente do paradigma dos adv6rbios (ct. supra, pp. 146-147). Contudo,

como veremos infra (cf.2.3), a exist6ncia deste adv6rbio conectivo 6

reconhecido no Ambito de estudos exaustivos sobre a categoria.

Considerou-se relevante para este estudo proceder a uma an6lise

em separado das opini6es expressas pelos autores de tr6s correntes

gramaticais claramente diferenciadas, n5o s6 por constitu[rem as

gram5ticas de lingua portuguesa mais recentes, mas tamb6m por serem

representantes de diferentes escolas de pensamento gramatica! e

linguistico, mostrando-o precisamente atrav6s do tipo de an5lise a que

o conceito de adv6rbio foi sujeito. C. Cunha e L. Cintra seguem uma

linha tradicional, isto 6, seguem os ensinamentos de EpifAnio S. Dias,

de J. D. Azevedo, optando por um levantamento das caracteristicas a

ter em conta para a identificagSo do adv6rbio, relegando para um
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segundo plano a explicagSo da classe "adv6rbio" em si e da sua fungSo.

M. Vilela, enquadrando-se numa teoria que privilegia as va!6ncias
semanticas, tamb6m opta explicitamente por um crit6rio sint6ctico-
semantico na caracterizagao do adv6rbio. M. Mateus e as restantes
autoras apresentam uma perspectiva completamente diferente,
incorporando outros conceitos te6ricos, demonstrando tanto uma
preocupagSo descritiva, como uma preocupa96o normativa, o que fica
bem patente na sua ramificagSo natural que 6 a TLEBS.

1.3 GoNrRoNTo coM GRAMATIcRS Do PoRTUGUES Do BRASIL

N6o sendo necessariamente

n6o podemos deixar de destacar
gram6ticas sobre o Portugu6s do

lingua portuguesa de Francisco
problema das partes da oragSo de

mesmo.

a obra com que mais concordamos,

desde logo, de entre o acervo de

Brasil, a Grammatica analytica da

Solano Const6ncio, que encara o

uma forma bastante curiosa, original

((...) n5o existe distingSo essencial entre as diversas
palavras de que se comp6em as linguas; as divis6es em
substantivo, adjectivo, verbo, etc., s5o puras invenq6es
dos grammaticos, e inexatissimas express6es.)265

Todos identificamos as falhas, os defeitos e os perigos que a divisSo

em classes de palavras pode encerrar, mas n5o podemos dizer que se

trata de uma mera invengSo. Segundo o autor em causa, os adv6rbios
deverSo estar enquadrados no seio das particulas da oragSo.

((...) certos termos que de ordin6rio tem poucas
syllabas, e s6o, pela maior parte, contracA6es de verbos
e at6 de phrases, e que modificSo de diversas maneiras
as differentes partes da oragao.)266

* F. S. Constincio 1831: 19.* F. S. ConstAncio 183'l : 176.
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Ao lado dos adv6rbios alinham-se as preposi96es e as conjung6es. Os

adv6rbios s6o depois identificados como podendo ser subdivididos em

adv6rbios de lugar, de quantidade, de modo e qualidade. A an5lise

levada a efeito por F. S. ConstAncio nao d6 conta da complexidade que

envolve a caracterizagSo/identificagio dos adv6rbios, optando por o

agregar a outras duas classes de palavras com caracterlsticas bem

distintas das do p16prio adv6rbio. No entanto, do ponto de vista

morfo!6gico, F. S. Const6ncio, segue uma linha diferente de

enquadramento do adv6rbio ao inseri-lo no conjunto constituido pelas

palavras invari6veis. Apesar de adv6rbio, preposigSo e conjungSo serem

classes de palavras muito diferentes entre si, partilham a caracteristica

morfol69ica da invariabilidade, e foi a esta caracteristica em particular

que F. S. ConstAncio optou por dar maior destaque.

JoSo Ribeiro marca uma diferenga em relagSo a F. S. Constdncio.

Apesar de tamb6m estar inserido nas palavras invari6veis, o <Adverbio

6 a palavra que exprime uma circumstancia (...).O adv6rbio modifica o

sentido do verbo, do adjectivo e de outro adverbio.> (J. Ribeiro 1889a:

100), ou seja, identifica-se pelo que exprime, pelo seu sentido, e pela

rela96o que estabelece com outras palavras. O autor reconhece v6rios
g6neros de adv6rbios, como os de lugar, de tempo, de modo, de

modalidade (ou de afirmar), de d0vida, de negagSo e de afirmag6o. Esta

se16 uma tradigSo seguida pela maior parte dos gram6ticos brasileiros,

ora acrescentando informagSo, ora precisando conceitos que

necessitam de ser clarif icados. Maciel Maximino, por exemplo,

apoiando-se na mesma definigSo de JoSo Ribeiro, acrescenta aspectos

importantes, como a invariabilidade do adv6rbio; a exist6ncia de

adv6rbios pr6prios ou essenciais, palavras adverbiadas e express6es

adverbiadas. Os primeiros seriam as palavras de natureza adverbial,

como nunca, sempre; os segundos seriam as palavras que sendo

geralmente adjectivos, exercem a fungSo de adv6rbio, como em falar
alto; as express6es adverbiadas constituem um grupo de palavras

equivalente integralmente a um adv6rbio, como com alegria, de perto267.

Encontramos em M. Maciel dois importantes esclarecimentos: do ponto

de vista do seu posicionamento, ficamos a saber que os adv6rbios se

devem empregar, sempre que possivel, antes da palavra que modificam

67 cf. M. Maximino 1925: 150.
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(principalmente os de tempo e os de lugar); do ponto de vista das

circunst6ncias que exprimem podem ser subdivididos em: lugar, tempo,
quantidade, afirmagSo, negagao, drivida, exclusao, modo e

concess5o268.

Autores como Ernesto Carneiro Ribeiro, Laudelino Freire, Eduardo

Carlos Pereira, NapoleSo Mendes de Almeida ou Manuel Said Ali n5o

acrescentam nada de substancialmente novo ao modo de encarar o

adv6rbio, bem como is particularidades desta classe. Todos o

reconhecem como palavra invari6vel, como acrescentando

circunst6ncias A palavra a que se junta; todos identificam os diversos

aspectos semAnticos que o adv6rbio pode adoptar, procedendo a uma

distingSo semAntica baseada na circunstdncia expressa pelo p16prio

adv6rbio. No fundo, o adv6rbio continua a ser tratado com alguma

cautela, com alguma prud€ncia.

N5o obstante,6 de destacar a visSo apresentada por J. Mattoso

Cimara Jr., que opta por identificar o adv6rbio como uma palavra de

natureza nominal ou pronominal que na frase se acrescenta a

significagSo, quer de um adjectivo, quer de um verbo, funcionando como

seu determinante26e. Trata-se, portanto, de um "elemento frasal
terci6rio", para utilizarmos a mesma terminologia do autor, pois serve

de determinante ao adjectivo e ao verbo que, sendo "elementos frasais
secund6rios", determinam, por sua vez, um substantivo como seu

adjunto ou um sujeito como seu predicado270. J. Mattoso Cimara
preocupa-se ainda em distinguir os adv6rbios de natureza pronominal,

indicadores de lugar, quer de natureza demonstrativa, quer de natureza

indefinida; e os adv6rbios de natureza nominal que podem ser de duas

esp6cies: natureza demonstrativa e natureza indefinida2Tl. Sendo este
trabalho de J. Mattoso Cdmara um Diciondrio de lingtiistica e gramdtica,

o autor preocupa-se em def inir primeiramente as caracteristicas
sint6cticas deste elemento fr6sico, para s6 depois se preocupar com a

significagSo. Do ponto vista significativo, o autor n5o se expande na

atribui96o de muitos valores ao adv6rbio, limitando-se a tr6s

m Cf. M. Maximino 1925: 151.t'cf. J. M. Camara Jr. 'l 988: 42.
'70 cl . J. M. Camara Jr. 1988: 42.n' Cl. J. M. C6mara Jr. 1988: 42-43.
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significag6es essenciais, a saber, locativos ou de lugar, temporais ou de

tempo e modais ou de modo, o que contrasta com outras classificag6es
que vimos anteriormente, bem mais especificadas.

Podemos considerar que, na mesma linha de Mattoso CSmara

est6 Evanildo Bechara, ainda que comece por definir o adv6rbio como

uma ((...) expressSo modificadora que por si s6 denota uma

circunstdncia (de lugar, tempo, modo, intensidade, condi96o, etc.) e

desempenha na oragEo a fungSo de adjunto adverbial.> (E. Bechara

1999: 387) Onde segue os ensinamentos de J. Mattoso C6mara 6 na

distingSo do adv6rbio enquanto constituido por palavra de natureza

nominal ou pronomina!.

(O adv6rbio e constitu ido por palavra de natureza
nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo,
ou ainda, dentro de um grupo nominal unit6rio, a um
adjectivo e a um adv6rbio (como intensificador), ou
ainda a uma declaragSo inteira.>272

E. Bechara identifica quinze principais circunstdncias expressas

por adv6rbios ou locug6es adverbiais, a saber: assunto, causa,

companhia, concess6o, condi96o, conf ormidade, d0vida, f im,

instrumento, intensidade, lugar, modo, refer6ncia, tempo e negagSo. No

entanto, o autor n6o deixa de reconhecer que a classificagSo do

adv6rbio tam b6m poder6 ser efectuada com base em crit6rios

funcionais, distinguindo, deste modo, adv6rbios demonstrativos,
relativos e interrogativos2T3. O adv6rbio 6 ainda reconhecido por E.

Bechara como uma classe de palavra muito heterog6nea, tornando-se

muito dificil atribuir uma classificagSo que seja uniforme, coerente e

l6gica em termos de adopgSo de crit6rios. O papel que o adv6rbio
poder6 desempenhar na oragSo n5o se prende apenas a um n0cleo, o
verbo, mas poder-se-5 estender at6 a totalidade do conte0do

manifestado no predicado. Segundo o autor, isto permite ao adv6rbio

flexibilidade de posigSo no espago em que se prolonga o predicado. O
adv6rbio poder-se-6 estender aos dominios do sujeito, antecedendo-o

ou pospondo-se a ele. A flexibilidade tamb6m lhe confere autonomia

272 E. Bechara 1999: 287.
"" Cl. E. Bechara 1999: 293 e ss.
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funcional de contorno entonacional muito variado; atribui-lhe um papel

semantico-sintActico, o que o liga internamente ao NV, e permite

tamb6m a existBncia de adv6rbios externamente ligados ao NV274.

Parece-nos que a perspectiva de E. Bechara, apoiada numa

concep96o descritiva e normatava da gramAtica, vai enquadrar o

adv6rbio numa teoria que prev€ a exist6ncia de classes de palavras e

de categorias gramaticais, existindo claras distin96es entre significados

16xico, categorial e instrumental. Tais disting6es permitem dividir as

palavras em lexem6ticas, categorem6ticas e morfem5ticas, sendo que o

adv6rbio pertence a classe das palavras lexem6ticas275. Podemos

identificar em E. Bechara os ensinamentos de E. Coseriu que em 1978

j6 distinguia as palavras abstractas como puras formas, como formas

l6xicas ou semantemas, como formas categoriais ou categoremas ou

como palavras com significado l6xico e categorial2To.

Na mais recente gram6tica de publicagSo brasileira consultada, a

Gramdtica de usos do portugu€s, de Maria Helena Moura Neves o

adv6rbio tem um tratamento bastante exaustivo. O capitulo dedicado ao

adv6rbio surge dividido em oito partes, todas elas directamente

relacionadas com o conceito em causa. Trata-se da forma do adv6rbio,

da natureza do adv6rbio, das subclasses dos adv6rbios, dos adv6rbios

de modo, dos adv6rbios modalizadores, dos adv6rbios circunstanciais,

dos adv6rbios junctivos anaf6ricos e das particularidades das

construg6es com adv6rbios. S5o claras as inovag6es em relag5o is
gram6ticas anteriormente tratadas. Apesar da exaustividade com que o

adv6rbio 6 tratado n6o existe uma definigSo do conceito de "adv6rbio'.

Este 6 apenas identificado quanto d sua forma em simples e perifr6stico

(ou locugSo adverbial), sendo que o adv6rbio perifr6stico pode ser

composto por v6rios elementos277. De um ponto de vista morfol6gico, a

autora atribui-lhe a caracteristica da invariabilidade, referindo, no

entanto, que existem casos de advErbios que podem ser flexionados em

n0mero e em g6nero. De um ponto de vista sint6ctico, isto 6, do ponto

de vista da relagSo que o adv6rbio estabelece com as outras palavras,

270 cl . e. Bechara 1999: 290.
'ucf. E. Bechara 1999:111-112.
?6 cf. E. coseriu 1978: 57-59.
'n Cl . M. Neves 20OO: 231-233.
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podemos dizer que esta unidade funciona como uma palavra perif6rica,

ou seja, funciona como sat6lite de um n0cleo e actua nas diversas

camadas do enunciado278.

E por todos reconhecido que os adv6rbios formam uma classe

heterog6nea em relagSo a sua semEntica, mas o mesmo se passa

quanto a f ungSo destas unidades. Segundo M. Neves abrigam-se

tradicionalmente sob o r6tulo de adv6rbios duas grandes classes, a dos

adv6rbios modificadores e a dos adv6rbios n5o-modificadores. Os

primeiros s5o <(...) adv6rbios que afetam o significado do elementos

sobre o qual incidem, fazendo uma predicagSo sobre as propriedades

desses elementos, isto 6, modificando-os.) (M.Neves 2000: 236) J6 os

adv6rb ios n5o-mod if icadores s6o adv6rbios q ue n6o afectam o

significado do elemento sobre o qual incidem, podendo operar sobre o

valor de verdade da oragEo, que n6o operam sobre o valor de verdade

da oragSo ou ainda adv6rbios que operam como conjungSo de

ora96es27e.

Os adv6rbios de modo t6m na, Gramdtica de usos do portugu€s,

um tratamento muito particular, o que nos possibilita um melhor

entendimento desta subclasse.

((...) constituem a subclasse mais caracteristica dos
adv6rbios, j6 que eles s5o qualificadores de uma acg5o,
um processo ou um estado, isto 6, modificam
propriedades de verbos e adjectivos.>280

Ficamos ainda a conhecer duas "novas" subclasses dos adv6rbios, os

modalizadores e os circunstanciais. Os modalizadores comp6em uma

classe ampla de elementos/adv6rbios que tEm como caracteristica
distintiva expressar alguma interven96o do falante na definigSo da

validade e do valor do seu enunciado. J6 os circunstanciais estSo

relacionados com a natureza dos adv6rbios de lugar e de tempo que,

como categorias deicticas, fazem a orientagSo por refer€ncia ao falante
e A situagSo/contexto, constituindo o complexo modo-temporal que fixa

o ponto de referEncia do momento de fala.281

"t cf. M. Neves 2O0O 234.?t Cf. M. Neves 2ooo: 238.
't M. Neves 2ooo: 241.
28t Cf. M. Neves 2000: 244 e ss.
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A autora d5-nos, finalmente, a conhecer os "adv6rbios junctivos

anaf6ricos":

<Podem indicar relag6es semanticas baseadas na
desigualdade dos elementos postos em ligagio, relag6es
que v6o desde uma simples desigualdade pouco
caracterizada ate a rejei96o, passando pelo contraste,
pela contrariedade, pela oposi95o, pela negagSo e pela
anulagSo. >282

A visSo que M. Neves nos fornece sobre a forma, a natureza, a

fung6o e os valores do adv6rbio 6, sem drivida, uma das mais completas

que se encontra na gram6tica brasileira. Enquadrando-se a autora numa

clara inter-rela95o entre a proposta te6rica da Linguistica de Texto e o
Funcionalismo, n6o se limita a constatar aquilo que j6 se diz h6 muito

tempo. Atrav6s de muitos exemplos do dia a dia, atrav6s da observagSo

directa dos falantes a autora prop6e novas formas de encarar esta

classe de palavra. E sendo heterog6nea como ela 6, a todos os niveis,

nio 6 uma tarefa nada f6cil. Por outro !ado, nio ha uma tradigSo

gramatical de anAlise do adv6rbio que nos possibilite partir da tradig6o

para, com base em principios da lingu[stica estrutural e funcional,

desenvolver uma teoria que nos permita uma compreensSo completa do

funcionamento do adv6rbio. Afina!, esta pequena e fechada classe de

palavra, com limitada produtividade, da origem a grandes quest6es

linguisticas.

2e M. Neves 2ooo'.272.
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2. CoxrnApoNTo com GRAMATTcAS DE ourRAs LiNGUAS

2.1 CASTELHANo

As gram5ticas de l[ngua caste]hana fornecem-nos alguns pontos

de comparagSo com a nossa lingua. N5o foi nosso objectivo proceder a

uma an6lise exaustiva e pormenorizada, como afirm6mos no cap. !, mas

t5o somente fornecer uma amostra que pudesse servir para o confronto

entre o Portugu6s Europeu e as gram6ticas da lingua do pais vizinho.

lnici6mos a nossa an6lise por uma gram6tica incontorn6vel,
publicada sob a chancela da Rea/ Academfa Espaftola, onde 6 dada a

seguinte definigSo:

<El adverbio es la parte invariable de la oraci6n, que
sirve para calificar o determinar la significaci6n del verbo
o ta del adjetivo, y a veces la de outro adverbio.>283

Avanga esta gram6tica que os adv6rbios se dividem em

qualificativos e determinativos.

<<Los primeros califican al verbo o al adjetivo, como
6ste califica al sustantivo, seg0n puede verse
comparando las locuciones comer BIEN e comida
BUENA. (...) los segundos determinam al verbo o al
adjetivo, como 6ste determina al nombre.>284

A divisSo dos adv6rbios 6 feita de acordo com a sua forma

(simples e compostos) e pelas suas diferentes significag6es (lugar,

tempo, modo, quantidade, ordem, afirmagSo, negagSo, d0vida;285. Esta

visSo veiculada pela Real Academia Espafiola 6 talvez a mais

a Real Academia Espafiola '1962a:119. Esta edi96o da Grametica de la Lengua Espafiola 6 a
edigSo anterior i proposta de reformulagao que seria publicada onze anos depois sob o titulo
Esbozo de una Nueva Gramdtica de La Lengua Espallola pela Espasa-Calpe (cf. bibliografia).
De notar que neste Esbozo o adv6rbio foi retirado do capitulo respeitante d Morfologia,
sendo remetido para pequenos apontamentos ao longo de outros capitulos.* Real Academia Espafiola 1962a: 119.8 Cf. Real Academia Espafiola 1962a: 121-122.
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descomprometida em termos de escola linguistica. Segue a tradigSo
gramatical do pais vizinho, apoiando aquilo que j6 A. de Nebrija2s6 havia

apontado em finais do s6culo XV e princlpios do XVl. J. Roca Pons

tamb6m n6o se afasta muito desta linha de an5lise, embora insira o

adv6rbio na teoria dos trGs estratos de Jespersen287, linha seguida

tamb6m por J. Alcina e J. M. Blecua. Segundo estes autores, o adv6rbio

ter6, no 6mbito da teoria dos tr6s estratos, uma fungSo terci6ria, o que

significa que modifica palavras gUG, por sua vez, ia exercem uma

missSo modificadora. Os adv6rbios serSo as palavras especializadas

nesta fung6o de modo exclusivo"t. No entanto, J. Alcina e J. M. Blecua

reconhecem que a fixagSo de um invent6rio coerente e bem delimitado
dos adv6rbios 6 uma tarefa deveras complexa, visto que existe uma

grande abund6ncia de caracterlsticas particulares de uns e de outros

elementos dentro da classe'8'. Os autores advertem ainda para quatro

aspectos que 6 necess5rio ter em conta quando se procede i an6lise

dos adv6rbios. Das palavras tradicionalmente incluidas entre os

adv6rbios s6 uma parte pode modificar verbos, adjectivos e adv6rbios.

Por outro lado, alguns adv6rbios, que t6m uma informagio de tipo

circunstancial do verbo ou do enunciado total, t6m uma maneira de

signif icar semelhante a dos pronomes. Ainda ha a assinalar que,

enquanto que uma parte dos adv6rbios, que admitem grada96o, se

referem a verbos, adjectivos e outros adv6rbios, t€m origem no

adjectivo e formam-se por neutralizaglo dos categorizadores de g6nero

e n0mero, a outra parte est5 em estreita relagSo com preposig6es e

outras categorias. Finalmente, consideram os autores que ainda n5o se

elaborou um crit6rio suficientemente satisfat6rio que marque o limite

entre o adv6rbio e o complemento de tipo circunstancial2no. Em relagSo

ao primeiro ponto, elaborado por J. Alcina haver6 a dizer que muitos

autores optaram por chamar a unidades com este tipo de

comportamento "adverbiais', de forma a resolver este problema. O facto

'* Nebrila, como Prisciano, v6 no adv6rbio uma fun96o paralela i do adjectivo: ((...) es una
de las diez partes de la oraci6n, la cual, afiadida al verbo, hiinche o mengua, o muda la
significacti6n de aquel como diciendo bien lee, mal lee... o no muda la significaci6n deste
verbo lee. lllamar se adverbio, por que com{nmente se junta y arrima al verbo, para
determinar alguna cualidade en 61, assi como el nombre y adjetivo determina alguna
cualidade en el nombre sustantivo.> Cf. A. de Nebrija 1981: 39. (Edi96o preparada por
Antonio Quillis).u' ct. J. Roca i985: 31 3-314.
'* cf. J. Roca 't985: 314.
'o cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994: 701.* Cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994: 703.
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de alguns adv6rbios terem afinidades com os pronomes tamb6m neo 6

novidade, uma vez que j6 o pudemos constatar quando estudemos as

gram6ticas de llngua portuguesa (cf. supra, 1.).E, igualmente, um facto
j6 amplamente documentado que a classe dos adv6rbios tem, por vezes,

relag6es estreitas com as classes das preposig6es (ct. supra, p. 133).

Podemos pois concluir que os trabalhos sobre lingua castelhana

se assemelham em muito ao que 6 afirmado para o adv6rbio enquanto

classe, em portugu6s. Tamb6m nos 6 forgoso constatar que, de entre

todos os estudos que consult6mos, as diferentes classif icag6es

apresentadas n6o s6o suficientemente claras quanto aos crit6rios de

funcionamento sint5ctico que nos irSo permitir identificar sem sombra

de d0vida o que 6 um adv6rbio e os contornos da sua fungSo na frase.

Com toda a probabilidade, ser6 porque, tamb6m nestas obras, como

para as de lingua portuguesa vistas anteriormente, os crit6rios mais

salientes s6o os mais dificeis de sistematizar, isto 6, s6o os habituais

crit6rios seminticos, com a agravante de surgirem misturados com

crit6rios de outra indole. Cremos ser revelador a este respeito o quadro

elaborado por J. Alcina e J. Blecua que apresentamos de seguida, de

forma a poder coment6-lo:

vil c AovEn

Esta divisSo dos adv6rbios em quatro grandes classes parece-nos

resultar de uma mistura pouco clara de crit6rios. Numa primeira an5lise,

o conceito de "outros adv6rbios" resulta, a nosso ver, um pouco

perigoso. SerSo estes "outros adv6rbios', adv6rbios que por alguma

ATABELA . GLASSIFICA O DOS BIOS
b) ADVER tos

De base
sinsemdntica

Qualif icativos Propilos: bem, mal
Em -mente: cuidadosamente
Adiectivos neutralizados: falar claro

Proporcronars J6. cedo. tarde
Prepositivos Perto/longe, diante/detr5s, dentro/fora, acima/abaixo,

cima/ em baixo, antes/depois, junto, frente, em frente,
redor. looo. etc.

em
ao

Pronominais
Locativos Espaciais

Temoorais
Quantitativos
ldentif icativos

Outros adv6rbios Semore. nunca. iama s i6. ainda

*t Cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994:7o2.
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razeo nao encaixaram nas outras tr6s classes, interrogamo-nos. Os

adv6rbios de base lexem6tica serao os constituldos por palavras de

base nominal que podem admitir gradag6o e que actuam como

modif icadores de verbos, adjectivos, adv6rbios ou enunciados.

Semanticamente dividem-se em qualificativos e proporcionais. Os

adv6rbios prepositivos se apresentam como um subconjunto de

adv6rbios que se distinguem por actuarem como ntcleo de um elemento

que admite incrementagSo prepositiva expllcita ou impllcita2s2. Os

adv6rbios pronominais, divididos em locativos, quantitativos e

identificativos, serSo a subclasse que funciona como termo terci6rio e

que significam por alusSo, dentro do contexto. Notemos que os p16prios

autores n5o deixam de reconhecer que a classificagSo dos adv6rbios

pelo significado tem o grave inconveniente de misturar dentro de cada

grupo unidades de natureza e comportamento distintos. No entanto, 6
inevit6vel reconhecermos que este 6 tamb6m o tipo de classificagSo

sobre o qual mais se tem insistido. A tradigSo "manda" que se faga a

distingSo entre adv6rbios de lugar, de tempo, de modo, de quantidade,

de ordem, de afirmagdo, de negagdo e de d0vida2e3. A divisSo efectuada
por J. Alcina e J. Blecua assenta portanto, em bases morfol6gicas e

semdnticas ditadas claramente pela tradigSo gramatical em que se

inse re.

lnscritos numa outra linha de an6lise surgem-nos duas gram6ticas

separadas n5o s6 por oito anos de dist6ncia, como tamb6m por um

enquadramento te6rico que coincide com o nosso, e ao qual, por isso

mesmo, entendemos dever dar mais relevo. Trata-se, em primeiro lugar,

da Gramdtica Funcional del Espafiol, cujo autor, C. Hern6ndez, concebe

a lingua como:

((...) un conjunto de estructuras lingUisticas
interrelacionadas, de signos simples y complejos, que
forman una red. Y el estudio lingUistico, a nuestro
entender, no debe quedarse en el conocimiento de los
signos como unidades, sino que debe abordar las
relaciones de 6stos en la cadena, en el decurso, en todos

N cl . J. Alcina,*t cf. J. Alcina,
Blecua 1994:704.
Blecua 1994: 705.

J. M.
J. M.
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y cada uno de los niveles en que se organiza la
lengua.>2ea

Tendo como mestres F. Saussure, E. Coseriu, L. Hjelmslev e A.

Martinet2es pretende C. HernSndez entender o funcionamento da llngua,

pois esta 6 o u(...) sistema y vehiculo de comunicaci6n, el producto e

instituci6n social, el c6digo y la potencia, que se actualizan y codifican

en el habla.) (C.Hern6ndez 1984:19) A outra gram6tica a que nos

referimos 6 a do mestre Emilio Alarcos Llorach, que, em 1985, aceita o
desafio de elaborar uma gram6tica com a chancela da Real Academia

Espanhola. Em 1994 a obra 6, finalmente, publicada. Reunindo a

vertente normativa e did6ctica com o ponto de vista te6rico do autor, a

gram6tica apresenta-se como um instrumento de andlise incontorn6vel

da lingua espanhola actual.

As definig6es de adv6rbio apresentadas pelos dois autores ndo se

afastam substancialmente uma da outra, percorrendo os mesmos

aspectos fundamentais. Confronte-se:

<El adverbio es una categoria o clase de palabras muy
heterog6nea, generalmente con funci6n de t6rmino
adyacente del sintagma verbal. >>2e6

<<En sentido estricto, adverbio designa una clase de
palabras invariables en su significante y a menudo
indescomponibles en signos menores, destinados en
principio a cumplir por si solas el papel de adyacente de
un adjetivo o de outro adverbio distinto.>2e7

Exceptuando a pequena indecisSo de C. Hern6ndez em chamar

"categoria" ou "classe", a definigSo dos dois autores 6 muito similar. C.

HernSndez chama a atengSo pata a necessidade de distinguir a fungSo

de adjunto e a fungSo de complemento assumidas pelo adv6rbio2s8. A

fungSo de adjunto 6 opcional, enquanto que a fungSo de complemento 6

obrigat6ria (a sua aus6ncia dest16i o enunciado nuclear), bipartigSo

que, sob diversas designag6es, vimos tamb6m ser pertinente para a

f ung6o "complemento circunstancial" (cf . cap. l, pp. 65-67).

Efectivamente, C. HernSndez considera que <Al estudiar el adverbio, el

2s C. Hernen dez 1984 7 .

'nu Cf. C. Hern6ndez 1984: 19-24.
2e6 C. HernAndez 1984: 484.
'n'E. Alarcos 1996: 128.
'nt cf. c. Hern6ndez '1984 484-485.
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primer problema que se nos plantea, es el de sus funciones.> (C.

Hern5ndez 1984: 485) Tal remete-nos para as palavras de E. Alarcos,

quando nos alerta para o facto de que <Esta funci6n no impide que

adem5s, dentro de un grupo unitario nominal, se presente el adverbio

como adyacente de un adjetivo o de outro adverbio distinto.D (E.

Alarcos 1996: 128)

Parece-nos que fica muito claro a partir destas palavras que tanto

C. Herndndez como E. Alarcos demonstram uma preocupagSo maior nas

quest6es ligadas ds fung6es do adv6rbio, relegando para um plano de

menor import6ncia a classifica96o semdntica dos adv6rbios. Como

refere E. Alarcos, a classificagSo de base semantica tem em conta os

valores l6xicos das unidades, ou seja, as referOncias que fazem a
realidade. No entanto, 6 preferfvel que, na classificagSo dos adv6rbios,

se privilegiem as relag6es que cada um contrai dentro dos enunciados,

quer seja como adjacente (adyacente) circunstancial, quer seja pela

combinagSo com outras unidades no interior de um grupo nominal2ee. E,

por isso mesmo, E. Alarcos refere, a par da classificagSo semAntica

tradicionalmente aceite em adv6rbios de tempo, lugar, modo,

quantidade, afirmagSo, negagdo e d(vidatoo, uma outra que obedece a

crit6rios funcionais, ainda que s6 em parte. Falamos dos adv6rbios

demonstrativos, relativos e interrogativos. As duas 0ltimas subclasses
j6 tinham sido tratadas pelo autor no cap[tulo referente aos'Relativos e

interrogativos'. Os adv6rbios relativos ((...) cumplen la funci6n de

adyacente circunstancial dentro de la oraci6n que transponen.> (E.

Alarcos 1996: 101) Ser6 no seu conte0do que iremos encontrar a

referOncia l6xica ds no96es de lugar, tempo e modo. Os adv6rbios

interrogativos desempenham a fungSo de adjacente circunstancial.

Relembrando a gramdtica de C. Cunha e L. Cintra verificamos que

jd por estes autores tinha sido apontada a distingSo entre adv6rbios

interrogativos (Por que? Onde? Como? Quando?) e de um adv6rbio

relativo (onde)301. O adv6rbio relativo desempenha normalmente a

fungSo de adjunto adverbial, ou de adyacente circunstancial, de acordo

com, respectivamente, C. Cunha, L. Cintra e E. Alarcos.

299

300

301

Alarcos 1996: 129-130.
Alarcos 1996: 130.
Cunha, L. Cintra 1984: 539-540

cf. E.
cf. E.
cf. c.
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C. HernSndez aponta sete fung6es que o adv6rbio poder6 exercer,

desde termo adjacente no sintagma verbal, a modificador do nexus

conjunto, a mediatizador do nexus, a configurador de oraciones (pr6-

oracionais, sem esquecer que, como vimos na lntrodugSo, este conceito

de oraci6n deve ser entendido como frase), a atributivos, a adjacente do

adjectivo e adjacente do adv6rbio302. Serao fung6es que irSo do mais

central, isto 6, fungSo de complemento, at6 ds fung6es mais perif6ricas,

as de adjunto.

A posigdo do adv6rbio 6 tamb6m assunto que merece reflexSo por

parte dos dois autores. C. Hern5ndez defende que o adv6rbio tem

grande liberdade de posigdo na f rase resultante, effi parte, das

numerosas fung6es previamente apontadas, em parte ainda, devido ao

facto de na maioria das vezes ser um elemento acess6rio. A posigSo

dos adv6rbios ser5, de certa maneira, condicionada pela fungSo que

estes desempenham na proposigSo'o'. Ja E. Alarcos refere que ((...) los

adverbios en general pueden permutar su puesto en la secuencia sin

que el contenido manifestado se modifique (...)., (E. Alarcos 1996:

130), no entanto,6 preciso ter em ateng5o e interrogarmo-nos sobre se

o adv6rbio afecta unicamente as referOncias denotadas pelo verbo, ou

as do conjunto dos componentes do enunciado. Alguns adv6rbios
denotam circunst6ncias internas da significagSo do verbo, enquanto que

outros adv6rbios indicam circunstdncias externas ao p16prio verbo e tais

factos influenciam a posigSo assumida pelo adv6rbio na estrutura do

en u nciado.

l. Bosque e V. Demonte inscrevem o estudo do adv6rbio, Volume I

da sua Gramdtica Descriptiva de la Lengua Espafiola, sob a insignia -
"Sintaxis b6sica de las clases de palabras", €ffi dois capitulos
diferentes. O primeiro refere-se a uma classe denominada de
"partlculas" onde o adv6rbio 6 colocado em confronto com a preposigSo

e a conjungSo. O capitulo 11, da responsabilidade de Ofelia Kovacci,

aborda o problema do adv6rbio de forma bastante exaustiva. Do ponto

de vista morfol69ico, os adv6rbios sio palavras invariSveis (ou seja,
que n5o contraem conex6es sint6cticas nas categorias de g6nero,

to2 cf. c. Hern6ndez
tot Cf. C. Hern6ndez

1 984: 485-49 1 .

1984:497-498.

165



ffi m{ il [ u {q} S\ i l-l t,u n t il m *l N m w " N r$ l, r$ r,h $ m m " r $ir r.l r\ 6 1:{ m m S { il w s N
ffimp. $N * ffimtmNmm mm$*rm mm S$"lmwmmNmw "NNwqtir$m$sm" mm Wmrtm6NSm ffimrmpmm

n0mero, caso, pessoa, tempo, aspecto ou modo), mas h5 refer0ncias

espec[ficas aos casos dos adv6rbios em -mente e aos adv6rbios que

t6m a forma de adjectivo no singular e masculin0304. Mais significativa 6
a divisSo em duas classes de adv6rbios que a investigadora prop6e:

l6xicos e pronominais. J. Alcina e J. Blecua je haviam em 1975

procedido a esta distingSo (cf. supra pp. 160-161). Assim, os adv6rbios

l6xicos podem ser identificados como qualificativos, de lugar, temporais

intransitivos e modais, enquanto os adv6rbios pronominais se

distribuem por deicticos, quantitativos, numerais, identificativos e

re la t ivos3o5.

O. Kovacci considera que s6 do ponto de vista sint6ctico se

pode16 estabelecer uma ordenagSo sistem5tica do adv6rbio,

considerando as estruturas nas quais se integra. A caracterizagSo do

adv6rbio fornecida assenta claramente no estatuto sint6ctico-semAntico

do adv6rbio, o qual aparece amplamente definido.

<El deslinde de las clases de adv6rbios (en particular
en -mente) se a poya e n la d iversidad de
com portamientos sint6cticos q ue ofrecen. >306

Se ainda d(vidas restassem sobre a opgSo te6rica

investigadora em causa, elas certamente desapareceriam quando

debrugSssemos sobre a passagem seguinte:

<Los adv6rbios funcionan en v6rios niveles de
estructuraci6n, a partir de la oraci6n, entendida como
unidad delimitada por una figura tonal (...). En ella se
distinguen dos componentes: 1) un componente sintdctico
o constituyente y 2) un componente modal o
exponente.>3oZ

Resulta desta exposigSo logica uma distingSo entre adv6rbio cujo

comportamento se classifica como "nuclear", e um outro tipo de

comportamento, denominado "perif6rico".

'* Cf . l. Bosque, V. Demonte 1999: 708-715
'ou Cf . l. Bosque, V. Demonte 1999: 707.
'ou l. Bosque, V. Demonte 1999:724.
'o'l. Bosque, V. Demonte 1999:724.

da

nos
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<Son'nucleares'(...) los adverbios relacionados con el
predicado, asi como los ( ) que f uncionan como
modificadores de sintagmas adjetivos y adverbiales. Son
'perif6ricos' los (..) que son externos al dictum y
modifican a las funciones nucleares en su conjunto, y los
(...) que manifiestan el modus o se vinculan com 61.>>308

Voltamos a uma distingSo que consideramos fundamental: a
fungSo que o adv6rbio ocupa pode16 ser de complemento ou de adjunto,

como lhe chama C. HernSndez. Ser6, no essencial, a distingSo entre o
que 6 argumental e o que 6 circunstancial, o que s6 podere ser avaliado

na estrutura sintagm6tica do enunciado. Uma palavra de cautela,

contudo, deve ser dita: ainda que os termos nuclear e perifdrico se

apliquem de facto d classe considerada e estejamos de acordo com a

separagSo, n5o 6 neste sentido que entendemos os termos quando

utilizados para distinguir as zonas sint6cticas definidas em torno do NV

(cf. lntrodugSo).

2.2 FnaucEs

A Grammaire fonctionnelle du frangais, cuja autoria pertence a A.

Martinet e Le bon usage de M. Grevisse, foram as eleitas para este

brevlssimo estudo comparativo entre o Portugu6s Europeu e a llngua
francesa. A primeira das gram6ticas insere-se na nossa linha te6rica de

an5lise linguistica, daI que consideremos importante uma reflexSo sobre

os aspectos ai mencionados. Ainda que n6o possamos colocar esta
gram5tica ao mesmo nivel das gram6ticas de E. Alarcos e l. Bosque,

constitui a Grammaire f onctionnelle uma refe16ncia dos estudos
linguisticos funcionalistas. Le bon usage teve v6rias reedi96es at6 hoje

e continua a ser uma gramdtica de refer6ncia para a lingua francesa.
Faremos ainda uma breve referOncia d Grammaire critique du frangais,
cuja autoria pertence a M. Wilmet. Este 0ltimo manual caracteriza-se
por ter uma forte componente lingufstica integrada na gram6tica que

pretende expor.

'ot l. Bosque, V. Demonte 1 9gg: 725.
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Le bon usage inscreve-se numa linha de gram6tica tradicional em

que se parte da lingua escrita. lnicialmente uma obra destinada ao

ensino escolar (a primeira edigao data de 1936), a obra deste autor

belga rapidamente ganhou notoriedade, devido a solidez da sua

informagSo sobre a lIngua real (informagSo sempre precisa e

enriquecida d medida que novas edig6es iam saindo do prelo) e a

claridade e simplicidade da sua redacgSo, sem que por isso tenha

perdido rigor cient[fico30e. M. Grevisse parte da definigSo "corrente" de

adv6rbio ((...) un mot invariable qui est apte d servir de compl6ment dr

un verbe, d un adjectif, d un autre adverbe.) (M.Grevisse 1997: 1346),

para reduzir para tr0s as esp6cies principais do adv6rbio,

semanticamente considerado. Existem adv6rbios de modo (onde se

incluem os de grau e os de negagSo), os adv6rbios de lugar e de tempo

e os adv6rbios que marcam uma relagSo 169ica310. Fazendo justiga ao

seu caracter did6ctico, esta gramStica trata minuciosamente a origem

dos adv6rbios franceses e o grau. A posigdo do adv6rbio 6 tamb6m

amplamente descrita3". No entanto, a quantidade de pSginas dedicada

ao adv6rbio n5o 6 proporcional a uma descrigSo clara do mesmo.

A principal caracteristica apontada por A. Martinet para os

adv6rbios 6 ilustrativa da complexidade que envolve esta classe

singular: ((...) ils ne forment pas une classe unique de mondmes de

mEmes compatibilit6s.> (A. Martinet 1979:132) Note-se que esta

posigSo 6 expressa na Grammaire fonctionnelle, destinada ao grande

p0blico, e, por isso mesmo, menos perempt6ria na afirmagSo da

inexist6ncia de uma classe de adv6rbios. Com efeito, no dmbito de

obras de car5cter mais rigoroso, esta caracteristica fundamental seria

impeditiva da p16pria exist€ncia da classe.

Ainda na mesma obra, os adv6rbios t6m em comum tr6s tragos

distintos. Os adv6rbios n5o s5o determin5veis por modalidades

especificas (g6nero, n0mero, tempo, modo, aspecto...), caracteristica
que partilham com os adjectivos. No entanto, ao contr6rio dos

adjectivos, podem determinar os monemas da classe dos verbos e n5o

to'Ap6s a morte de M. Grevisse, A. Goose procede a uma nova revisSo de Le bon usage e 6
publicado pela 134 vez em 1993.
310 M. G revis se 1 99 7: 1 348.
311 Cf. M. Grevisse 1997 '1346-1475.
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determinam os nomes (salvo em condig6es muito particulares).

Finalmente, os adv6rbios determinam-se mutuamente, mas com algumas

restrig6es3l2. Ressalvadas algumas diferengas, e tendo o cuidado de n5o

traduzir d letra os exemplos, estas s5o caracteristicas do adv6rbio

apontadas por A. Martinet para a lingua francesa, mas que facilmente

poderemos transpor para o Portugu6s Europeu.

Salientamos tamb6m que os dois 0ltimos crit6rios parecem indicar

deverem ser exclu[dos da classe dos adv6rbios todos os monemas ou

sintemas que nao determinam o predicado, ou seja, os adv6rbios que se

referem ([a] (...) I'ensemble de la proposition, et qui n'acceptent eux-

m6mes aucune det6rmination.> (A. Martinet 1979: 133) Curiosamente,

n5o encontramos aqui o <adv6rbio de frase> que esperariamos, j6 que,

para o franc6s, A. Martinet refere o exemplo do monema puis na frase

On fait sortir /es enfants, PUIS /es femmes, que seria facilmente

traduzido para o portugu6s em Fizeram sair as criangas, DEPOIS as

mulheres. Efectivamente, n5o reconhecemos em puis - como, ali6s, em

depois - qualquer das caracterlsticas apontadas por A. Martinet para o

adv6rbio. Reconhece-se sim em puis uma unidade de coordenagao3l3,

classificag6o eventualmente transponivel para depois. Como teremos

oportunidade de demonstrar um pouco mais d frente, S. Greenbaum e R.

Quirk deparando-se com a mesma questSo, consideram necess6rio criar

a subclasse do "adv6rbio conectivo", precisamente a nogSo que nos

levantou algumas drividas no 6mbito da TLEBS (cf . supra pp. 150-151).

A. Martinet opta por n5o fazer refe16ncia ds usuais classificag6es

semOnticas do adv6rbio. Antes prefere identificar diferentes tipos de

adv6rbios, caracterizados por um tipo particular de comportamento, o

que nio implica necessariamente que as unidades em causa tenham

sempre o mesmo tipo de comportamento. lsto tamb6m ndo invalida que

uma mesma unidade possa estar integrada em dois tipos diferentes3la.

At6 porque a posigSo assumida pelo adv6rbio no contexto linguistico i16

condicionar a sua an6lise. No entanto, uma advert6ncia 6 reforgada:

"'Cf. A. Martinet 1979: 132.t" And16 Martinet fala, neste caso, de uma situagSo de transferEncia da classe dos adv6rbios
pata a classe dos monemas de coordenagSo: <On pourrait donc 6tre tent6 de poser
l'existence d'une classe sp6ciale de mondmes, dits <coordonnants de phrases>, distinct de
celle des coordonnants proprement dits et des adverbes en g6n6ral.> A. Martinet 1979: 133.
t'o Cf . A. Martinet '1979 135-137.
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<On ne peut donner d'indications pr6cises qui rendent compte de tous

les emplois (...)., (A. Martinet 1979: 137)

Uma gramStica mais orientada para o estudo sint5ctico traz-nos

algumas quest6es interessantes sobre o estatuto que o adv6rbio

assume na llngua francesa. Partindo de vSrias definig6es de adv6rbio,

apresentadas por autores como B. Pottier, A. Chervel ou L. Tesni6re, M.

Wilmet coloca uma questSo dificil: <Que reste-t-il comme 6l6ment

d6finitoire? Rien. Le roi est nu.rt'u (M. Wilmet 1997: 421) De alguma

maneira, e nesta formulagSo pouco convencional, retomamos o nosso

ponto de partida, quando, na lntrodugSo, referimos ter de utilizar
provisoriamente uma definigSo negativa. Tal n5o implica, po16m, que a

demanda de uma definigSo pela positiva seja de todo imposslvel. Muito

pelo contrdrio, ser5 a partir desta questSo que o autor i16 proceder ao

levantamento das caracter[sticas do adv6rbio que lhe permitem

constituir "classe". A delimitagSo do adv6rbio far-se-6, de acordo com

M. Wilmet, por contraste desta classe com outras classes que,

tradicionalmente, lhe estSo pr6ximas: pronome e conjun96o316. Outra

questSo dificil 6 colocada pelo autor:

<Convient-il d pr6sent de d6tacher d'un ensemble
h6t6roclite d'adverbiaux des mots p16destin6s, voires
cantonn6s d ce role, soit d'autentiques adverbes?>317

A hipotese de resposta surge pouco depois:

((...) les adverbes (si adverbes il y a) sont des mots
d'extension bimddiate, donc vou6s d une incidence
relationnel/e qui, par la force des choses, entraine le plus
souvent leur invariabilit6.>318

O autor aproxima, deste modo, as p16prias caracteristicas morfol69icas

da classe "adv6rbio" ao seu papel sint6ctico na frase, isto 6, ao tipo de

relag6es que esta unidade estabelece com as outras unidades com as

quais co-ocorre. N5o sendo necessariamente uma obra que proponha o

315 M. Wilmet 1997:421 .

"t Cf . M. wilmet 1997: 427-428
3'7 M. Wilmet 1997: 430.
318 M. Wilmet 1997: 430.
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tratamento s6lido das no96es gramaticais, nao deixa de ser significativo
este esbogo de solugao, d luz do que temos defendido at6 aqui: que a
classe do adv6rbio seja definida depois de esclarecida a sua fungSo na

f rase.

2.3 lruclEs

No que d lingua inglesa diz respeito, opt5mos por seleccionar
apenas a obra de S. Greenbaum e R. Quirk, e a de J. C. Nesfield. Os

primeiros inscrevem-se numa linha de linguistica descritiva, enquanto o
segundo se encontra mais no 6mbito daquilo que comummente se

chama a gram5tica tradicional.
J. C. Nesfield define o adv6rbio como ((...) a word used to qualify

any part of speech except a noun or pronoun.) (J. C. Nesfield 1939: 87)

Na visSo deste autor, a definigSo normalmente empregue do adv6rbio
como uma palavra para qualificar um verbo, um adjectivo ou outro
adv6rbio est6 claramente errada, pois um adv6rbio pode qualif icar
tamb6m preposig6es e conjung6es. Os exemplos utilizados pelo autor
pata a llngua inglesa, de forma a justificar esta opgSo te6rica, nem

sempre se aplicam para o PortuguEs Europeu. Assim, The bird flew
exactlv over the sleeper's head poder-se-6 traduzir para O p6ssaro voou

exactamente por cima da cabega do adormecidol o mesmo se repete
para as preposig6es, onde encontramos A man is truly happy onlv when

he is sound of health que encontra tradugSo em Um homem s6 6

verdadeiramente feliz quando estd sdo de salde. O autor em causa

considera que o adv6rbio incide unicamente sobre a preposi96o over no
primeiro exemplo, e no segundo o adv6rbio only encontra a sua

incid6ncia na conjungSo when. N5o poderemos concordar com esta
perspectiva, pois o adv6rbio i16 incidir sobre toda a oragSo introduzida
por when; no primeiro exemplo, consideramos que o adv6rbio exactly
encontra a sua incid6ncia (como no segundo exemplo) em over the

s/eeper's head. A situagSo 6 id6ntica se considerarmos a seguinte
frase: Ele chocou contra a parede mesmo enquanto ia a correr.
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Seguindo J. Nesfield, a incidOncia do adv6rbio mesmo seria,

certamente, a unidade enquanfo, unidade que desempenha uma fungeo

de conector entre Ele chocou contra a parede e ia a correr.

Consideramos que mesmo encontra a sua incidOncia em chocou, sendo

por isso determinagSo do monema predicativo, e n5o, como considera J.

Nesf ield, uma determinagSo de enquanto. A def inigSo de adv6rbio

fornecida por Nesfield 6 baseada no comportamento adoptado por este,

isto 6, o que est6 a ser discutido e o dmbito sint6ctico de incidOncia.

Na gram6tica )e mencionada no capltulo l(cf. p.56), S.

Greenbaum e R. Quirk, definem sintacticamente o adv6rbio atribuindo-

lhe dois tipos de fung6es sint6cticas, embora o adv6rbio necessite de

possuir apenas uma (das duas) caracteristicas para que possa ser

identificado como adv6rbio. Pode funcionar como um elemento adverbial

na frase He quite forgot about lf ou como um modificador do adjectivo

ou do adv6rbio, como em They are quite happy/happily married

(exemplos retirados de S. Greenbaum, R. Quirk 1991 : 147.) Se a

primeira nos coloca algumas reservas, na segunda n5o encontramos

problemas de maior. Efectivamente, se existe algum consenso no caso

da classe dos adv6rbios este reside no facto de o adv6rbio ser um

modificador quer de um adjectivo, quer de um verbo, quer do pr6prio

adv6rbio, como tivemos j6 ocasiSo de referir (cf. supra 1.1). No primeiro

exemplo, traduzindo para Portugu6s Europeu obtemos Ele esqueceu-se

mesmo disso, a unidade mesmo constitui uma partfcula enf6tica, de

realce. De facto, mesmo poderia ser comutado por zero, sem que se

perdesse a integridade sint5ctica do enunciado, mesmo que fosse 6bvia

a perda de algum sentido. Estes adv6rbios estSo ((...) relatively

integrated within the structure of the clause.) (S. Greenbaum, R.Quirk
1991 : 148), mas serd necess6rio distinguir quatro tipos de adv6rbios:

adjuncts, subjuncts, disjuncts e conjuncfs, termos que nos permitimos

traduzir, respectivamente, por adjuntos, subiuntos, disiuntos e

conjuntos. Os dois primeiros integram-se na oragSo, enquanto os dois

0ltimos optam por uma relagSo mais perif6rica com a frase. O advdrbio

6, depois, definido como modificador quer de adjectivos, quer de
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adv6rbios e preposig6es, quer de pronomes e numerais, quer, mesmo,

de sintagmas nominais3le.

Um novo e importante conceito e, depois, introduzido por S.

Greenbaum e R. Quirk: adverbial. O conceito de "adverbial" pode

adquirir diversos papeis semanticos (espago, tempo, processo, respeito,
contingOncia, modalidade, grau, space, time, process, respecf,

contingency, modality, degree320;, tal como a sua realizagdo formal pode

ser feita atrav6s de diversas formas:

<The A-element can be realized by a wide range of
linguistic structures: An adverb phrase with a closed-
class adverb as head: (Just) then, the telephone rang; An
adverb phrase with an open-class adverb as head: You
should have opened it ( (a bit) more) carefullv; A noun
phrase: They had travelled a verv lonq wav.; A
prepositional phrase: Rowena hurried across the field; A
verbless clause: When in doubt the answer is 'no'; A
nonfinite clause: She realized, lvinq there, what she must
do; A finite clause: We sent for you because vou were
?bsent yesterdav.;szt

Constatamos, assim, que sob o r6tulo de "adverbial" se junta uma s6rie
de unidades linguisticas muito heterog6neas, ainda que essas mesmas
unidades tenham um comportamento sint5ctico similar. No que respeita
ds fung6es sintScticas, os autores irSo adoptar a mesma terminologia
acima em preg ue para d isting u ir os q uatro (adju ntos, disjuntos,
subjuntos e conjuntos) tipos de adv6rbios. Distinguimos, deste modo,

adv6rbios adjuntos que ((...) have grammatical properties resembling
the sentence elements S [sujeito], C [complemento] and O [objecto].>
(S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 162); os adv6rbios disjuntos <have (...)
a superior role to sentence elements, being somewhat detached from a

superordinate to the rest of the sentence.) (S.Greenbaum, R. Quirk
1991: 181); os adv6rbios conectivos ((...) serve to conjoin two

utterances or parts of an utterance, and they do so by expressing all the

same time the semantic relationship (eg of time or contingency)
obtaining between them.> (S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 18a); os

adv6rbios subjuntos s6o aqueles que ((...) have a subordinate and

t'n cf. s. Greenbaum,
t'o cf. S. Greenbaum,
321 S. Greenbaum, R.

R. Quirk 1991:149-150.
R. Quirk 1991: 160.

Quirk 1991: 161 .
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parenthetic role in comparison with adjuncts; they lack the grammatical

parity with other sentence elements.> (S. Greenbaum, R. Quirk 1991:

176)

Numa adaptagSo ao portugu6s, encontramos, em A esco/a dos

teus filhos fica ali, a unidade a/i constituida como um adv6rbio adjunto,

isto 6, uma palavra pertencente d subclasse dos adv6rbios que podem

ser n0cleo de constituintes adverbiais internos ao grupo verbal (cf.

supra pp. 148-150). Jd Naturalmente. este foi o melhor espectdtculo da

temporada, natura!!rulg_ enquadra-se na definigSo de adv6rbio disjunto,

pois pertence d subclasse dos adv6rbios que podem ser modificadores

de frases. Um adv6rbio conectivo serS aquele que tem uma fungSo

prim6ria de conexSo entre elementos fr6sicos, como em Primeiro batem-

se os ovos com o aglcar, sequidamente deita-se o leite e a farinha,

finalmente leva-se tudo ao forno. Finalmente, o adv6rbio subjunto

parece ndo desempenhar na frase outra fungSo que n6o a enfStica,

como em Ela constantemente se opde ds nossas idelas. A principal

crltica que poderemos fazer a esta vis5o, por mais vantagens que

possa, ou n6o, ter em relagSo d perspectiva tradicional,6 o facto de

haver um claro privil6gio do crit6rio semdntico sobre o sintdctico.

A fungdo adverbial, tal como aparece definida por R. Quirk e S.

Greenbaum, 6 definida negativamente em relagSo ds outras fung6es -
sujeito, verbo, complementos - e surge sobre um aspecto proteiforme.

Constitui16 intengSo dos autores considerar que sobre esta fungSo n5o

existe qualquer principio de unidade. Sem negar a diversidade que a

fungSo adverbial possa ter, uma abordagem que se pretenda cientlfica

ter5 obrigagSo de definir positivamente qualquer que seja a fungSo ou

classe de palavra com que est5 a trabalhar, preocupando-se em colocar

em evidOncia aquilo que lhe 6 particular; ou seja, as caracterlsticas

definit6rias que constituem a sua especificidade enquanto classe de

palavra. Partimos, entdo, do principio, incontorn5vel, de que uma vez

definida a classe "adv6rbio" teremos que admitir a sua natureza como

u na.
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adv6rbios constituem-se como "constituintes imediatos do SV'. (M.

Mateus et alii 2003: 426), mas tamb6m como elementos essenciais que

a pr6pria estrutura do verbo - nomeadamente o seu sentido - n6o

dispensa. SerSo entSo seleccionados para ocuparem um dado papel, de

ca16cter obrigat6rio, na estrutura sint5ctica. O grau de referencialidade
dos adv6rbios se16 o elemento que, na perspectiva das autoras, permite

distinguir o comportamento do adv6rbio enquanto complemento e

enquanto modificador, isto 6, adjunto.

u(...) he adv6rbios que sdo seleccionados por verbos
de movimento (lr, vir, sair, chegar) e de localizagdo (p6r,
colocar) e que, sendo argumentos, sdo n6s irm6os de V
(...). Outros adv6rbios, embora sejam seleccionados por
certos verbos (portar-se, durar, vestir) n6o tOm o mesmo
grau de referencialidade dos anteriores e por isso, face a
certos fen6menos, comportam-se como adjuntos.>261

De entre este conjunto de crit6rios destaquemos, ainda, o crit6rio
da supressSo. A supressSo poderia corresponder, mutatis mutandis, ao
que em sintaxe funcional chamamos comutagdo por zero e nos permite
considerar o ca16cter facultativo (do ponto de vista sint6ctico,
evidentemente) do elemento suprimido (cf. cap. lll, 3.1.2). No entanto,
as autoras optaram por n5o incluir neste t6pico qualquer explicagdo
adicional aos exemplos apresentados. se16 conclusdo nossa quando
dizemos que a supressSo permite distinguir os adv6rbios em fun96o de

complemento (a supressSo n5o ser5, neste caso, possivel), dos
adv6rbios em fungSo de adjunto (a supressSo 6 possivel sem que dal
decorra uma estrutura agramatical). O teste da impossibilidade da sua

supressSo comprova entSo quais os os adv6rbios que se constituem
como argumentos dos verbos a que estSo ligados e, o que 6 muito
importante do nosso ponto de vista, n6o 6 um crit6rio aleat6rio, nem um

crit6rio meramente semdntico.

((...) a classificagSo tradicional dos adv6rbios,
unicamente baseada em crit6rios nocionais, 6 insuficiente
e (...) a proposta de outros crit6rios permite um
entendimento mais favor6vel desta categoria.>262

'u' M. Mateus
262 M. Mateus

2003 et alii: 427.
et alii 2003: 432.
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As autoras reconhecem que <Em particular, do ponto de vista

sint6ctico, mostrou-se que os adv6rbios podem ocupar posig6es

argumentais e posig6es n5o argumentais.) (M. Mateus et alii 2003: 432)

Recordamos, de passagem, que j6 em 1995 e igualmente na edi95o de

1999 da sua gram6tica, como vimos supra, M. Vilela tinha chamado a

atengSo para esse facto ao mencionar os crit6rios da depend6ncia e da

transitividade. As posi96es n5o argumentais (ou, igualmente, n5o

valenciais) s5o depois reconhecidas como pertencendo a classes

distintas do ponto de vista sem0ntico.

Este passo, em particular, permitiu-nos observar que as autoras

incorporam na sua teoria linguistica concepg6es diversas. A nogSo de

"argumental" ou "n50 argumental" revelou-se como sendo de extrema

importdncia para a caracte rizagdo sint5ctica dos adv6rbios. N5o

poder[amos estar mais de acordo. De f acto, se em princlpio

discordamos da perspectiva te6rica adoptada nesta gramStica, n5o

podemos deixar de lhe reconhecer os m6ritos. A jungSo da sintaxe e da

sem6ntica constitui uma opgSo te6rica d qual as autoras se mantiveram

fi6is. E o trabalho deu frutos. Agora, poderemos dizer que os adv6rbios

t6m o tratamento que a sua complexidade exige. No entanto, a nossa

perspectiva obriga-nos a que, ao considerarmos os adv6rbios, n5o

tomemos as palavras isoladamente, mas as consideremos no seu

contexto. E quando falamos em contexto, ndo nos estamos a referir ao

contexto semdntico, mas ao contexto sint6ctico: ds relag6es que a

unidade identificada como adv6rbio mant6m com as outras unidades do

sistema. Por outro lado, para chegarmos d classe do adv6rbio ie
teremos que ter analisado todo o contexto lingulstico em causa. Um

adv6rbio n6o o 6 isoladamente, mas s6 o 6 porque a andlise das suas

compatibilidades com aS outras unidades do sistema assim o

determinaram. Assim, a opgSo das autoras em n5o Separar a sintaxe e a

sem6ntica, incorporando as duas na an5lise das unidades linguisticas 6

t5o vSlida como a nossa. Resultam, no entanto e, como ser5 evidente,

conclus6es diversas no pormenor, maS certamente coincidenteS na

generalidade.
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N5o podemos deixar de referir igualmente neste cap[tulo a

classificagSo proposta na Terminologia Lingufstica para os Ensinos
Bdsico e Secunddrio (TLEBS/. O adv6rbio inscreve-se no domlnio da

Lingufstica Descritiva, no subdominio das Classes de Palavras263. Este

dominio interage muito bem com o domlnio da Sintaxe, facto que ser5

de extrema import6ncia para a coerOncia da pr6pria Terminologia.

Quando se fala em enquadrar as unidades da lingua em classes
de palavras 6 necess5rio explicar a metodologia que preside a essa

divisSo. As palavras podem ser identificadas de acordo com crit6rios
sem6nticos ou nocionais, de acordo com crit6rios morfol6gicos e de

acordo com crit6rios sint6cticos. E evidente que o primeiro crit6rio nos

remete para as propriedades sem6nticas, conforme a tradig6o
gramatical greco-latina. Quando as classes de palavras sdo definidas de

acordo com especificag6es morfol6gicas ou morfo-sint6cticas estamos
no dominio da morfologia. JA a utilizagdo do crit6rio sint6ctico implica
que as palavras sejam definidas de acordo com a sua distribuig6o no

contexto linguistico em que ocorrem. Com muita propriedade a sintaxe
poder5 ser considerada mais importante do que a morfologia para a

classificagSo das classes de palavras - e 6 essa, desde sempre, a

posigSo da sintaxe funcionalista por n6s defendida.
Entendemos, ent6o, classes de palavras como partes do discurso.

Os aspectos formais mais n6o serSo do que uma conflu6ncia entre os

aspectos morfol6gicos e os aspectos sintdcticos. Conv6m esclarecer
que a TLEBS tem como um dos seus postulados fundamentais o partir
do conhecimento dos falantes; este conhecimento mais n6o 6 do que a

intuigSo do falante em relagSo ao instrumento que usa no seu dia a dia.
Um falante consegue intuitivamente distinguir um nome de um adv6rbio,
pois sabe que ocupam posig6es distintas na frase. Se submetermos a

anSlise o enunciado A cadeira azul estdt ao lado da mesa e *A muito
azul esfii ao lado da mesa, qualquer falante reconheceria como
agramatical o segundo exemplo.

Comecemos, ent6o, por analisar a forma como o adv6rbio 6

tratado no 6mbito das classes de palavras. Considera-se a existOncia do
grupo das classes de palavras abertas e das classes de palavras
fechadas. o adv6rbio pertence a uma classe de palavras aberta

263 A autora deste subdominio 6 ln6s Duarte
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(juntamente com o nome, o verbo, o adjectivo).O constituinte imediato

(utilizando a mesma terminologia empregue na TLEBS) e o tema

adverbial (radical + [ndice temStico). No que aos aspectos formais diz

respeito, podemos avangar que se trata de uma palavra invari5vel em

g6nero e n0mero; mas tamb6m se trata de uma classe com elementos

muito heterog6neos quer do ponto de vista morfol69ico, quer do ponto

de vista sintdctico e semdntico. Tipicamente, desempenha a fungSo

sint6ctica de modificador da frase e do grupo verbal. A locugSo

adverbial aparece definida como o p16prio adv6rbio, diferindo deste

apenas no que d quantidade de elementos diz respeito, fazendo-se a

necess5ria referOncia d sua forma tlpica de constituigSo. De seguida,

sao apresentadas nove classes de adv6rbios: adv6rbio de predicado, de

frase, conectivo, negagao, afirmagSo, de quantidade e de grau, de

inclusSo e de exclusSo, interrogativo e relativo. A esta divisSo do

adv6rbio em classes n6o precede qualquer exposigSo dos crit6rios de

base para tal dif erenciagSo. Todos eles aparecem def inidos e

amplamente exemplificados, mas pareCe-noS qUe Se juntam elementos

de diferente ca16cter sint6ctico (em alguns casos, seminticos). O

crit6rio pelo qual se optou para proceder d classificagSo do adv6rbio

recai no 6mbito sintSctico-semdntico. O adv6rbio de predicado 6 um

adv6rbio,

<(... ) com diferentes valores sem6nticos, que ocorre
internamente ao grupo verbal, quer com fun96o de
complemento obl[quo, quer como modificador do grupo
verbal (e, mais raramente, como predicativo do sujeito),
podendo ser afectado pela negagSo ou 1ror estruturas
interrogativas como as ilustradas em (...).r'o*

A perspectiva adoptada pela TLEBS, embora incorpore outras

correntes linguisticas, 6 claramente apoiada em dois grandes

estudiosos da lingua inglesa: R. Quirk e S. Greenbaum. Para melhor

compreender as ligag6es entre os dois autores e a TLEBS cf . infra 2.3.

No entanto, a 0ltima versdo da TLEBS elimina algumas das propostas

mais pr6ximas de R. Quirk e S. Greenbaum, excluindo os conceitos de

adv6rbio adjunto, disjunto e subjunto (cf. infra, pp. 172-174). Mant6m

apenas o conceito de adv6rbio conectivo. O adv6rbio de frase tamb6m 6

2M htto://tlebs.dqidc.m in-edu. pt/
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o conceito que persiste, embora seja adoptada uma terminologia
diferente (cf . infra, p. 173).

Pretende esta Terminologia ser uma reformulagao da NGP, e

preconiza uma clara hierarquizagdo entre os termos, que possibilite a

distingSo de crit6rios utilizados, bem como a sua enuncia96o. A

concepgao global desta classe, porventura uma das mais heterog6neas,

sofreu assim alterag6es significativas. As classes dos adv6rbios

identificados pela TLEBS colocam algumas quest6es, a nosso ver,

pe rtin e ntes.

Em relagSo ao adv6rbio conectivo temos alguma dificuldade em

reconhecer a sua exist6ncia, pois quando se define esta unidade a

Onfase 6 colocada no <(...) estabelecimento de nexos entre frases ou

constituintes da frase, como por exemplo relag6es de consequ6ncia, de

contraste ou ordena96o.> (http://tlebs.dqidc.min-edu.pt/) Segundo os

autores da terminologia este adv6rbio distingue-se da conjun96o pelo

facto de poder ocorrer entre o sujeito e o predicado, posigSo que est6

negada ds conjung6es. Da mesma forma estes adv6rbios classificados
como conectivos n5o s5o afectados pela negagSo fr6sica, nem por

estruturas interrogativas. As palavras n5o tem uma natureza p16-

determinada, pelo que n5o devemos classificar todas as palavras
terminadas em -mente como adv6rbios, a priori, tendo em conta que

algumas dessas unidades se podem comportar de forma sintacticamente
diferente do paradigma dos adv6rbios (cf . supra, pp. 146-147). Contudo,
como veremos infra (cf.2.3), a exist€ncia deste adv6rbio conectivo 6
reconhecido no 6mbito de estudos exaustivos sobre a categoria.

Considerou-se relevante para este estudo proceder a uma an6lise

em separado das opini6es expressas pelos autores de tres correntes
gramaticais claramente diferenciadas, n5o s6 por constituirem as

gram6ticas de llngua portuguesa mais recentes, mas tamb6m por serem

representantes de diferentes escolas de pensamento gramatical e

linguistico, mostrando-o precisamente atrav6s do tipo de andlise a que

o conceito de adv6rbio foi sujeito. C. Cunha e L. Cintra seguem uma

linha tradicional, isto 6, seguem os ensinamentos de Epifdnio S. Dias,

de J. D. Azevedo, optando por um levantamento das caracteristicas a

ter em conta para a identificagSo do adv6rbio, relegando para um
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segundo plano a explicagSo da classe "adv6rbio" em si e da sua fungSo.

M. Vilela, enquadrando-se numa teoria que privilegia as va16ncias

sem6nticas, tamb6m opta explicitamente por um crit6rio sint5ctico-

semantico na carcctetizagao do adv6rbio. M. Mateus e as restantes

autoras apresentam uma perspectiva completamente diferente,

incorporando outros conceitos te6ricos, demonstrando tanto uma

preocupagSo descritiva, como uma preocupagSo normativa, o que fica

bem patente na sua ramificagSo natural que 6 a TLEBS.

1.3 CoNFRoNTo cOM GRAMATICIS DO PORTUGUES DO BRASTL

((...) n6o existe distingSo essencial entre as diversas
palavras de que se comp6em as linguas; as divis6es em
substantivo, adjectivo, verbo, etc., s5o puras invengOes
dos grammaticos, e inexatissimas expressOes.))'o"

Todos identificamos as falhas, os defeitos e os perigos que a divisSo

em classes de palavras pode encerrar, mas n6o podemos dizer que se

trata de uma mera invengSo. Segundo o autor em causa, os adv6rbios

deverSo estar enquadrados no seio das partlculas da orag6o.

Ndo sendo necessariamente

n5o podemos deixar de destacar

gram5ticas sobre o Portugu6s do

lingua portuguesa de Francisco

problema das partes da oragSo de

mesmo.

a obra com que mais concordamos,

desde logo, de entre o acervo de

Brasil, a Grammatica analytica da

Solano Constdncio, que encara o

uma forma bastante curiosa, original

((...) certos termos que de ordin6rio tem poucas
syllabas, e sdo, pela maior parte, contrac96es de verbos
e at6 de phrases, e que modificSo de diversas maneiras
as differentes partes da oragao. D266

'uu F. s.
266 F. s.

Constdncio 1831:19.
ConstSncio 1831:176
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Ao lado dos adv6rbios alinham-se as preposig6es e as conjung6es. Os

adv6rbios s5o depois identificados como podendo ser subdivididos em

adv6rbios de lugar, de quantidade, de modo e qualidade. A andlise

levada a efeito por F. S. Const6ncio n6o dd conta da complexidade que

envolve a caracterizagdolidentificagSo dos adv6rbios, optando por o

agregar a outras duas classes de palavras com caracterlsticas bem

distintas das do p16prio adv6rbio. No entanto, do ponto de vista

morfol6gico, F. S. Constdncio, segue uma linha diferente de

enquadramento do adv6rbio ao inseri-lo no conjunto constituldo pelas

palavras invari5veis. Apesar de adv6rbio, preposigSo e conjungSo serem

classes de palavras muito diferentes entre si, partilham a caracteristica
morfol69ica da invariabilidade, e foi a esta caracter[stica em particular
que F. S. Constdncio optou por dar maior destaque.

JoSo Ribeiro marca uma diferenga em relagSo a F. S. Const6ncio.
Apesar de tamb6m estar inserido nas palavras invari6veis, o <Adverbio

6 a palavra que exprime uma circumstancia (..) O adv6rbio modifica o

sentido do verbo, do adjectivo e de outro adverbio.> (J. Ribeiro 1889a:

100), ou seja, identifica-se pelo que exprime, pelo seu sentido, e pela

relagSo que estabelece com outras palavras. O autor reconhece v6rios

96neros de adv6rbios, como os de lugar, de tempo, de modo, de

modalidade (ou de afirmar), de d0vida, de negagSo e de afirmagSo. Esta

serS uma tradigSo seguida pela maior parte dos gramSticos brasileiros,
ora acrescentando informagSo, ora precisando conceitos que

necessitam de ser clarif icados. Maciel Maximino, por exemplo,
apoiando-se na mesma definigSo de JoSo Ribeiro, acrescenta aspectos
importantes, como a invariabilidade do adv6rbio; a exist6ncia de

adv6rbios p16prios ou essenciais, palavras adverbiadas e express6es
adverbiadas. Os primeiros seriam as palavras de natureza adverbial,
como nLtnca, semprei os segundos seriam as palavras que sendo
geralmente adjectivos, exercem a fungSo de adv6rbio, como em falar
alto; as express6es adverbiadas constituem um grupo de palavras

equivalente integralmente a um adv6rbio, como com alegria, de perto267.

Encontramos em M. Maciel dois importantes esclarecimentos: do ponto

de vista do seu posicionamento, ficamos a saber que os adv6rbios se

devem empregar, sempre que possivel, antes da palavra que modificam

'u'Cf. M. Maximino 1925: 150
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(principalmente os de tempo e os de lugar); do ponto de vista das

circunst6ncias que exprimem podem ser subdivididos em: lugar, tempo,

quantidade, afirmag6o, negagao, d0vida, exclusSo, modo e

concessao268.

Autores como Ernesto Carneiro Ribeiro, Laudelino Freire, Eduardo

Carlos Pereira, NapoleSo Mendes de Almeida ou Manuel Said Ali ndo

acrescentam nada de substancialmente novo ao modo de encarar o

adv6rbio, bem como ds particularidades desta classe. Todos o

reconhecem como palavra invariSvel, como acrescentando

circunstdncias d palavra a que se junta; todos identificam os diversos

aspectos semAnticos que o adv6rbio pode adoptar, procedendo a uma

distingSo semOntica baseada na circunstdncia expressa pelo p16prio

adv6rbio. No fundo, o adv6rbio continua a ser tratado com alguma

cautela, com alguma prud6ncia.

NEo obstante,6 de destacar a visSo apresentada por J. Mattoso

Cdmara Jr., que opta por identificar o adv6rbio como uma palavra de

natureza nominal ou pronominal que na frase se acrescenta d

significagSo, quer de um adjectivo, quer de um verbo, funcionando como

seu determinante26e. Trata-se, portanto, de um "elemento frasal

terciSrio", para utilizarmos a mesma terminologia do autor, pois serve

de determinante ao adjectivo e ao verbo que, sendo "elementos frasais

secunddrios", determinam, por sua vez, um substantivo como seu

adjunto ou um sujeito como seu predicado270. J. Mattoso C6mara

preocupa-se ainda em distinguir os adv6rbios de natureza pronominal,

indicadores de lugar, quer de natureza demonstrativa, quer de natureza

indefinida; e os adv6rbios de natureza nominal que podem ser de duas

esp6cies: natureza demonstrativa e natureza indefinida2Tl. Sendo este

trabalho de J. Mattoso C6mara um Diciondrio de lingtiistica e gramdtica,

o autor preocupa-se em definir primeiramente as caracteristicas

sint5cticas deste elemento fr6sico, para s6 depois se preocupar com a

significagSo. Do ponto vista significativo, o autor n5o se expande na

atribuigSo de muitos valores ao adv6rbio, limitando-se a tr6s

'ut Cf . M. Maximino 1925: 151.
'un cf . J. M. CAmara Jr. 1988: 42.
2'o cf . J. M. camara Jr. 1988: 42.
"' cf . J. M. Camara Jr. 1988: 42-43.
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significag6es essenciais, a saber, locativos ou de lugar, temporais ou de

tempo e modais ou de modo, o que contrasta com outras classificag6es
que vimos anteriormente, bem mais especificadas.

Podemos considerar que, na mesma linha de Mattoso Cdmara

estS Evanildo Bechara, ainda que comece por definir o adv6rbio como

uma ((...) expressao modificadora que por si s6 denota uma

circunst6ncia (de lugar, tempo, modo, intensidade, condigSo, etc.) e

desempenha na oragSo a fungSo de adjunto adverbial.> (E. Bechara

1999: 387) Onde segue os ensinamentos de J. Mattoso Cdmara 6 na

distingSo do adv6rbio enquanto constituido por palavra de natureza

nominal ou pronominal.

(O adv6rbio 6 constituido por palavra de natureza
nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo,
ou ainda, dentro de um grupo nominal unit6rio, a um
adjectivo e a um adv6rbio (como intensif icador), ou
ainda a uma declaragSo inteira.>272

E. Bechara identifica quinze principais circunst6ncias expressas
por adv6rbios ou locugdes adverbiais, a saber: assunto, causa,
companhia, concessSo, condigSo, conformidade, d0vida, fim,
instrumento, intensidade, lugar, modo, referOncia, tempo e nega95o. No

entanto, o autor n5o deixa de reconhecer que a classificagSo do

adv6rbio tamb6m pode16 ser efectuada com base em crit6rios
funcionais, distinguindo, deste modo, adv6rbios demonstrativos,
relativos e interrogativos2T3. O adv6rbio 6 ainda reconhecido por E.

Bechara como uma classe de palavra muito heterog6nea, tornando-se
muito dificil atribuir uma classificagSo que seja uniforme, coerente e

l69ica em termos de adopgSo de crit6rios. O papel que o adv6rbio
pode16 desempenhar na oragSo nio se prende apenas a um n0cleo, o

verbo, mas poder-se-6 estender at6 d totalidade do conterido
manifestado no predicado. Segundo o autor, isto permite ao adv6rbio
flexibilidade de posigSo no espago em que se prolonga o predicado. O

adv6rbio poder-se-6 estender aos domInios do sujeito, antecedendo-o

ou pospondo-se a ele. A flexibilidade tamb6m lhe confere autonomia

,,, E.
273 cf

Bechara 1999: 287.
E. Bechara 1999:293 e ss.
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funcional de contorno entonacional muito variado; atribui-lhe um papel

semdntico-sintdctico, o que o liga internamente ao NV, e permite

tamb6m a exist6ncia de adv6rbios externamente ligados ao NV274.

Parece-nos que a perspectiva de E. Bechara, apoiada numa

concepgSo descritiva e normativa da gramdtica, vai enquadrar o

adv6rbio numa teoria que prev6 a existEncia de classes de palavras e

de categorias gramaticais, existindo claras disting6es entre significados

l6xico, categorial e instrumental. Tais distingOes permitem dividir as

palavras em lexem6ticas, categorem6ticas e morfem6ticas, sendo que o

adv6rbio pertence a classe das palavras lexem6ticas2'u. Podemos

identificar em E. Bechara os ensinamentos de E. Coseriu que em 1978

j6 distinguia as palavras abstractas como puras formas, como formas

l6xicas ou semantemas, como formas categoriais ou categoremas ou

como palavras com significado l6xico e categorial2T6.

Na mais recente gram6tica de publicagSo brasileira consultada, a

Gramdtica de usos do portuguis, de Maria Helena Moura Neves o

adv6rbio tem um tratamento bastante exaustivo. O capitulo dedicado ao

adv6rbio surge dividido em oito partes, todas elas directamente

relacionadaS com o conceito em cauSa. Trata-se da forma do adv6rbio,

da natureza do adv6rbio, das subclasses dos adv6rbios, dos adv6rbios

de modo, dos adv6rbios modalizadores, dos adv6rbios circunstanciais,

dos adv6rbios junctivos anaf6ricos e das particularidades das

constru96es com adv6rbios. S5o claras as inovag6es em relagSo dts

gramSticas anteriormente tratadas. Apesar da exaustividade com que o

adv6rbio 6 tratado n5o existe uma definigSo do conceito de "adv6rbio".

Este 6 apenas identificado quanto d sua forma em simples e perifr6stico

(ou locugSo adverbial), sendo que o adv6rbio perifr6stico pode ser

composto por v5rios elementos2T'. De um ponto de vista morfol6gico, a

autora atribui-lhe a caracteristica da invariabilidade, referindo, no

entanto, que existem caSoS de adv6rbios que podem ser flexionados em

nf mero e em g6nero. De um ponto de vista sintdctico, isto 6, do ponto

de vista da relagSo que o adv6rbio estabelece com as outras palavras,

"o ct. E. Bechara 1 999: 290.
2'u cf . E. Bechara 1999: 111-112.
"6 cf . E. Coseriu 1978: 57-59.
"'Cf. M. Neves 2000: 231-233.
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podemos dizer que esta unidade funciona como uma palavra perif6rica,
ou seja, funciona como sat6lite de um n0cleo e actua nas diversas
camadas do enunci ado278.

E por todos reconhecido que os adv6rbios formam uma classe
heterog6nea em relagSo d sua sem6ntica, mas o mesmo se passa
quanto d f ungSo destas unidades. Segundo M. Neves abrigam-se
tradicionalmente sob o r6tulo de adv6rbios duas grandes classes, a dos
adv6rbios modif icadores e a dos adv6rbios ndo-modif icadores. os
primeiros s5o <(...) adv6rbios que afetam o significado do elementos
sobre o qual incidem, fazendo uma predicagdo sobre as propriedades

desses elementos, isto 6, modificando-os.) (M.Neves 2000: 236) J6 os

adv6rbios n5o-modif icadores s6o adv6rbios que ndo afectam o

significado do elemento sobre o qual incidem, podendo operar sobre o
valor de verdade da oragSo, que n6o operam sobre o valor de verdade
da oragSo ou ainda adv6rbios que operam como conjun96o de

ora goes27e.

Os adv6rbios de modo t€m na , Gram1tica de usos do portugu6s,
um tratamento muito particular, o que nos possibilita um melhor
entendimento desta subclasse.

((...) constituem a subclasse mais caracterlstica dos
adv6rbios, j5 que eles s5o qualificadores de uma acgdo,
um processo ou um estado, isto 6, modificam
propriedades de verbos e adjectivos.>r280

Ficamos ainda a conhecer duas "novas" subclasses dos adv6rbios, os

modalizadores e os circunstanciais. os modalizadores comp6em uma

classe ampla de elementos/adv6rbios que tOm como caracteristica
distintiva expressar alguma interven96o do falante na definigEo da

validade e do valor do seu enunciado. J5 os circunstanciais estSo
relacionados com a natureza dos adv6rbios de lugar e de tempo que,

como categorias deicticas, fazem a orientagSo por refer6ncia ao falante
e d situagSo/contexto, constituindo o complexo modo-temporal que fixa
o ponto de refer€ncia do momento de fala.281

"t Cf. M. Neves 2000: 234.2" Cf. M. Neves 2000: 238.
"o M. Neves 2O0O: 241.
"'Cf. M. Neves 2000: 244 e ss.
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A autora d5-nos, finalmente, a conhecer os "adv6rbios junctivos

a naf 6ricos":

< Podem indicar relagOes semanticas baseadas na
desigualdade dos elementos postos em liga96o, rela96es
que vio desde uma simples desigualdade pouco
caracterizada at6 d rejeigSo, passando pelo contraste,
pela contrariedade, pela oposigSo, pela negagSo e pela
anulagSo.>282

A visSo que M. Neves nos fornece sobre a forma, a natureza, a

fungSo e os valores do adv6rbio 6, sem d0vida, uma das mais completas

que se encontra na grametica brasileira. Enquadrando-se a autora numa

clara inter-relagSo entre a proposta te6rica da Lingulstica de Texto e o

Funcionalismo, ndo se limita a constatar aquilo que j6 se diz hit muito

tempo. Atrav6s de muitos exemplos do dia a dia, atravtis da observagdo

directa dos falantes a autora prop6e novas formas de encarar esta

classe de palavra. E sendo heterog6nea como ela 6, a todos os nlveis,

n5o 6 uma tarefa nada f6cil. Por outro lado, n5o ha uma tradigSo

gramatical de an6lise do adv6rbio que nos possibilite partir da tradigSo

para, com base em princlpios da lingufstica estrutural e funcional,

desenvolver uma teoria que nos permita uma compreensSo completa do

funcionamento do adv6rbio. Afinal, esta pequena e fechada classe de

palavra, com limitada produtividade, de origem a grandes quest6es

linguisticas.

"'M. Neves 2O0O: 272
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2. CorrnApoNTo coM GRAMAncAS DE ourRAS LiNGUAs

2.1 GasreLHANo

As gram6ticas de lingua castelhana fornecem-nos alguns pontos

de comparag6o com a nossa lingua. N5o foi nosso objectivo proceder a

uma anSlise exaustiva e pormenorizada, como afirm6mos no cap. !, mas

t5o somente fornecer uma amostra que pudesse servir para o confronto
entre o Portugu6s Europeu e as gram6ticas da lingua do pais vizinho.

lnici6mos a nossa anSlise por uma gramdtica incontorn6vel,
publicada sob a chancela da Real Academla Espafiola, onde 6 dada a
seguinte definigSo:

<El adverbio es
sirve para calificar
o la del adjetivo, y

la parte invariable de la oraci6n, que
o determinar la significaci6n del verbo
a veces la de outro adverbio.>283

Avanga esta gram6tica

qualificativos e determinativos.

que os adv6rbios se dividem em

<Los primeros califican al verbo o al adjetivo, como
6ste califica al sustantivo, seg0n puede verse
comparando las locuciones comer BIEN e comida
BUENA. (. ) los segundos determinam al verbo o al
adjetivo, como 6ste determina al nombre.>284

A divis6o dos adv6rbios 6 feita de acordo com a sua forma
(simples e compostos) e pelas suas diferentes significag6es (lugar,

tempo, modo, quantidade, ordem, afirmagSo, negagEo, d0vida1285. Esta

vis6o veiculada pela Real Academia Espafiola 6 talvez a mais

283 Real Academia Espafiola 1g62at 119. Esta edi95o da Grametica de la Lengua Espafiola 6 a
edi95o anterior d proposta de reformulagSo que seria publicada onze anos depois sob o titulo
Esbozo de una Nueva Gramdtica de La Lengua Espafiola pela Espasa-Calpe (cf. bibliografia).
De notar que neste Esbozo o adv6rbio foi retirado do capitulo respeitante A Morfologia,
sendo remetido para pequenos apontamentos ao longo de outros capitulos.
'* Real Academ ia Espafiola 1962a: 'l 19.
28u Cf. Real Academia Espafiola 1962a: 121-122.
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descomprometida em termos de escola lingulstica. Segue a tradigSo

gramatical do pais vizinho, apoiando aquilo que ja A. de Nebrija2s6 havia

apontado em finais do s6culo XV e princlpios do XVl. J. Roca Pons

tamb6m n5o se afasta muito desta linha de an6lise, embora insira o

adv6rbio na teoria dos trOs estratos de Jespersen2s', linha seguida

tamb6m por J. Alcina e J. M. Blecua. Segundo estes autores, o adv6rbio

ter5, no 6mbito da teoria dos tr6s estratos, uma funQao terci6ria, o que

significa que modifica palavras que, por sua vez, ie exercem uma

missSo modificadora. Os adv6rbios serSo as palavras especializadas

nesta fung6o de modo exclusivo288. No entanto, J. Alcina e J. M. Blecua

reconhecem que a fixagdo de um invent5rio coerente e bem delimitado

dos adv6rbios 6 uma tarefa deveras complexa, visto que existe uma

grande abund6ncia de caracteristicas particulares de uns e de outros

elementos dentro da classe"t. Os autores advertem ainda para quatro

aspectos que 6 necess6rio ter em conta quando Se procede d an6lise

dos adv6rbios. Das palavras tradicionalmente incluidas entre os

adv6rbios s6 uma parte pode modificar verbos, adjectivos e adv6rbios.

Por outro lado, alguns adv6rbios, que tOm uma informagdo de tipo

circunstancial do verbo ou do enunciado total, t6m uma maneira de

significar semelhante d dos pronomes. Ainda he a assinalar que,

enquanto que uma parte dos adv6rbios, que admitem gradagSo, se

referem a verbos, adjectivos e outros adv6rbios, tOm origem no

adjectivo e formam-se por neutralizagSo dos categorizadores de g6nero

e n0mero, a outra parte est6 em estreita relagSo com preposigfles e

outras categorias. Finalmente, consideram os autoreS que ainda n5o se

elaborou um crit6rio suficientemente satisfat6rio que marque o limite

entre o adv6rbio e o complemento de tipo circunstancial2so. Em relagSo

ao primeiro ponto, elaborado por J. Alcina haver5 a dizer que muitos

autores optaram por chamar a unidades com este tipo de

COmportamento "adVerbiaiS", de forma a reSOlVer este problema. O factO

"t Nebrija, como Prisciano, v6 no adv6rbio
de las diez partes de la oraci6n, la cual,
significacti6n de aquel como diciendo bien
verbo lee. lllamar se adverbio, por que
determinar alguna cualidade en 61, assi
cualidade en el nombre sustantivo.> Cf.
Antonio Quillis).2" cf. J. Roca 1985: 313-314.
"t Cf. J. Roca 1985: 314.
"n cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994:701.
2to cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994: 703.

uma funqSo paralela A do adjectivo: ((...) es una
affadida al verbo, hiinche o mengua, o muda la
lee, mal lee... o no muda la significaci6n deste
comrlnmente se junta y arrima al verbo, para
como el nombre y adjetivo determina alguna

A. de Nebrija 1981 : 39. (Edi95o preparada por
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de alguns adv6rbios terem afinidades com os pronomes tamb6m neo 6

novidade, uma vez que j6 o pudemos constatar quando estud6mos as
gram5ticas de lingua portuguesa (cf. supra, 1.). E, igualmente, um facto
j6 amplamente documentado que a classe dos adv6rbios tem, por vezes,
relag6es estreitas com as classes das preposig6es (cf . supra, p. 133).

Podemos pois concluir que os trabalhos sobre lingua castelhana
se assemelham em muito ao que 6 afirmado para o adv6rbio enquanto
classe, em portugu6s. Tamb6m nos 6 forgoso constatar que, de entre
todos os estudos que consultdmos, as diferentes classificag6es
apresentadas ndo s5o suficientemente claras quanto aos crit6rios de
funcionamento sint6ctico que nos irSo permitir identificar sem sombra
de d(vida o que 6 um adv6rbio e os contornos da sua fungdo na frase.
com toda a probabilidade, ser5 porque, tamb6m nestas obras, como
para as de llngua portuguesa vistas anteriormente, os crit6rios mais
salientes s6o os mais diflceis de sistematizar, isto 6, s5o os habituais
crit6rios sem6nticos, com a agravante de surgirem misturados com
crit6rios de outra [ndole. Cremos ser revelador a este respeito o quadro
elaborado por J. Alcina e J. Blecua que apresentamos de seguida, de
forma a poder coment6-lo:

TABE vil-c Ao

Esta divisSo dos adv6rbios em quatro grandes classes parece-nos
resultar de uma mistura pouco clara de crit6rios. Numa primeira an6lise,
o conceito de "outros adv6rbios" resulta, a nosso ver, um pouco
perigoso. serSo estes "outros adv6rbios", adv6rbios que por alguma

ALA . GLASSIFICACAO DOS VERBIOS
b) ADVERBTOS

De base
sinsem Sntica

Qualif icativos P16prios: bem, mal
Em -mente: cuidadosamente
Adiectivos neutralizados: falar claro

Prooorcion a is J5. cedo. tarde
Prepositivos Perto/longe, diante/det16s, dentro/fora, acima/abaixo, em

cimal em baixo, antes/depois, junto, frente, em frente, ao
redor, loqo, etc.

Pronom inais
Locativos Espaciais

Temporais
Quantitativos
ld e ntif icativos

Outros adv6rbios Sempre, nunca, iamais, i6, ainda..

'n'Cf. J. Alcina, J. M. Blecua 1994:702.

161



[Il s [.ll \l t.l $ w ll$ i ul \.1\ u, \ i rl u t$ $,$ " 
"N 

t$ r,' t\ u N $ *, s " I $] m m ql r$ $ $\ $ $ i\ s,.$ {i}

Smp. $$ * ffis{mq$mw mmhrm mm ffihmn"notNmm'-&Nwmx'N$ss" mm $$mrtmgNSm ffiN$-mP*\t

tazeo nao encaixaram naS outraS trOs claSSeS, interrogamo-noS. Os

adv6rbios de base lexem6tica sereo os constituidos por palavras de

base nominal que podem admitir gradagao e que actuam como

modificadores de verbos, adjectivos, adv6rbios ou enunciados.

Semanticamente dividem-se em qualificativos e proporcionais. Os

adv6rbios prepositivos se apresentam como um subconjunto de

adv6rbios que Se distinguem por actuarem como n0cleo de um elemento

que admite incrementagao prepositiva explicita ou implicita2e2. Os

adv6rbios pronominais, divididos em locativos, quantitativos e

identificativos, serSo a subclasse que funciona como termo terci6rio e

que significam por alusao, dentro do contexto. Notemos que os p16prios

autores n6o deixam de reconhecer que a classificagSo dos adv6rbios

pelo significado tem o grave inconveniente de misturar dentro de cada

grupo unidades de natureza e comportamento distintos. No entanto, 6

inevit6vel reconhecermos que este 6 tamb6m o tipo de classifica96o

Sobre o qual mais Se tem insistido. A tradigSo "manda" que se faga a

distingSo entre adv6rbios de lugar, de tempo, de modo, de quantidade,

de ordem, de afirmagdo, de nega96o e de d(vida2e3. A divisSo efectuada

por J. Alcina e J. Blecua assenta portanto, em bases morfol6gicas e

semAnticas ditadas claramente pela tradigSo gramatical em que se

in se re.

lnscritos numa outra linha de an6lise surgem-nos duas gram6ticas

Separadas nao 56 por oito anos de distdncia, como tamb6m por um

enquadramento te6rico que coincide com o nosso, e ao qual, por isso

meSmo, entendemos dever dar mais relevo. Trata-se, em primeiro lugar,

da Gramdtica Funcional del Espafiol, cujo autor, C. HernSndez, concebe

a lingua como:

((...) un conjunto de estructuras ling0isticas
interrelacionadas, de signos simples y complejos, que
forman una red. Y el estudio lingUistico, a nuestro
entender, no debe quedarse en el conocimiento de los
signos como unidades, sino que debe abordar las
relaciones de 6stos en la cadena, en el decurso, en todos

2s2 cf
2s3 cf

J. Alcina,
J. Alcina,

Blecua 1994:704.
Blecua 1994: 705.

J, M.
J. M.
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y cada uno de los niveles en que se otganiza la
lengua.>2ea

Tendo como mestres F. Saussure, E. Coseriu, L. Hjelmslev e A.

Martinet2es pretende c. Herndndez entender o funcionamento da lingua,
pois esta 6 o u(...) sistema y vehiculo de comunicaci6n, el producto e

instituci6n social, el c6digo y la potencia, que se actualizan y codifican
en el habla.) (C.Hern5ndez 1984:19) A outra gram6tica a que nos

referimos 6 a do mestre Emilio Alarcos Llorach,QU€, em 1985, aceita o
desafio de elaborar uma gramStica com a chancela da Real Academia
Espanhola. Em 1994 a obra 6, finalmente, publicada. Reunindo a

vertente normativa e did6ctica com o ponto de vista te6rico do autor, a

gram5tica apresenta-se como um instrumento de an6lise incontorn6vel
da lingua espanhola actual.

As definig6es de adv6rbio apresentadas pelos dois autores n6o se

afastam substancialmente uma da outra, percorrendo os mesmos

aspectos fundamentais. Confronte-se:

<El adverbio es una categoria o clase de palabras muy
heterog6nea, generalmente con f unci6n de t6rmino
adyacente del sintagma verbal.>2e6

<<En sentido estricto, adverbio designa una clase de
palabras invariables en su significante y a menudo
indescomponibles en signos menores, destinados en
principio a cumplir por sI solas el papel de adyacente de
un adjetivo o de outro adverbio distinto.>2s7

Exceptuando a pequena indecisio de C. HernSndez em chamar
"categoria" ou "classe", a definigSo dos dois autores 6 muito similar. C.

Hern6ndez chama a atengSo pata a necessidade de distinguir a fun96o
de adjunto e a fungSo de complemento assumidas pelo adv6rbio2e8. A

fungSo de adjunto 6 opcional, enquanto que a fun96o de complemento 6

obrigat6ria (a sua ausoncia dest16i o enunciado nuclear), bipartigio
que, sob diversas designa96es, vimos tamb6m ser pertinente para a

f ungSo "complemento circunstancial" (cf . cap. l, pp. 65-67).
Efectivamente, c. Hern5ndez considera que <Al estudiar el adverbio, el

2* C. Hernan dez 1984: 7.
'nu Cf . C. Hern6ndez 1984: 19-24.
2e6 C. HernAndez 1g84: 484.2"' E. Alarcos 19g6: 128.
'nt Cf . C. Hern6ndez 1984: 484-485.
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primer problema que se nos plantea, es el de sus funciones.> (C.

HernSndez 1984:485) Tal remete-nos para as palavras de E. Alarcos,

quando nos alerta para o facto de que <Esta funci6n no impide que

adem5s, dentro de un grupo unitario nominal, Se presente el adverbio

como adyacente de un adjetivo o de outro adverbio distinto. ) (E.

Alarcos 1996: 128)

Parece-nos que fica muito claro a partir destas palavras que tanto

C. Hern6ndez como E. Alarcos demonstram uma preocupagSo maior nas

quest6es ligadas drs fung6es do adv6rbio, relegando para um plano de

menor import6ncia a classif icagSo sem6ntica dos adv6rbios. Como

refere E. Alarcos, a classificagSo de base semAntica tem em conta os

valores l6xicos das unidades, ou seja, aS referOnciaS que fazem a

realidade. No entanto, 6 preferivel que, na classificagSo dos adv6rbios,

se privilegiem as relag6es que cada um contrai dentro dos enunciados,

quer seja como adjacente (adyacente) circunstancial, quer seja pela

combinagSo com outras unidades no interior de um grupo nominal2ee. E,

por isso mesmo, E. Alarcos refere, a par da classificagSo semdntica

tradicionalmente aceite em adv6rbios de tempo, lugar, modo,

quantidade, afirma96o, nega96o e d0vida'oo, uma outra que obedece a

crit6rios funcionais, ainda que s6 em parte. Falamos dos adv6rbios

demonstrativos, relativos e interrogativos. As duas fltimas subclasses

j6 tinham sido tratadas pelo autor no capitulo referente aos 'Relativos e

interrogativos'. Os adv6rbios relativos ((...) cumplen la funci6n de

adyacente circunstancial dentro de la oraci6n que transponen.> (E.

Alarcos 1996: 101) Se16 no seu conte0do que iremos encontrar a

referOncia l6xica ds no96es de lugar, tempo e modo. Os adv6rbios

interrogativos desempenham a fungSo de adjacente circunstancial.

Relembrando a gram6tica de C. Cunha e L. Cintra verificamos que

je por estes autores tinha sido apontada a distingSo entre adv6rbios

interrogativos (Por que? Onde? Como? Quando?) e de um adv6rbio

relativo (onde)301. O adv6rbio relativo desempenha normalmente a

fungSo de adjunto adverbial, ou de adyacente circunstancial, de acordo

com, respectivamente, C. Cunha, L. Cintra e E. Alarcos.

"t cf. E. Alarcos 1996: 129-130.
3oo Cf. E. Alarcos 1996: 130.
to' Cf . C. Cunha, L. Cintra 1984: 539-540.
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c. Hern6ndez aponta sete fungoes que o adv6rbio podera exercer,
desde termo adjacente no sintagma verbal, a modificador do nexus
conjunto, a mediatizador do nexus, a configurador de oraciones (pr6-
oracionais, sem esquecer que, como vimos na lntrodugdo, este conceito
de oraci6n deve ser entendido como frase), a atributivos, a adjacente do
adjectivo e adjacente do adv6rbio302. serao fung6es que irdo do mais
central, isto 6, fungSo de complemento, at6 ds fung6es mais perif6ricas,
as de adjunto.

A posigSo do adv6rbio 6 tamb6m assunto que merece reflex6o por
parte dos dois autores. c. Hern6ndez defende que o adv6rbio tem
grande liberdade de posigSo na frase resultante, €ffi parte, das
numerosas fung6es previamente apontadas, em parte ainda, devido ao
facto de na maioria das vezes ser um elemento acess6rio. A posigSo

dos adv6rbios ser5, de certa maneira, condicionada pela fungEo que
estes desempenham na proposi96o303. Ja E. Alarcos refere que ((...) los
adverbios en general pueden permutar su puesto en la secuencia sin
que el contenido manifestado se modifique (...)., (E. Alarcos 19g6:
'130), no entanto,6 preciso ter em aten96o e interrogarmo-nos sobre se
o adv6rbio afecta unicamente as referOncias denotadas pelo verbo, ou
as do conjunto dos componentes do enunciado. Alguns adv6rbios
denotam circunst6ncias internas da significagdo do verbo, enquanto que
outros adv6rbios indicam circunstdncias externas ao p16prio verbo e tais
factos influenciam a posigSo assumida pelo adv6rbio na estrutura do
en un ciado.

l. Bosque e v. Demonte inscrevem o estudo do adv6rbio, Volume I

da sua Gramdtica Descriptiva de la Lengua Espafiola, sob a insignia -
"sintaxis b6sica de las clases de palabras", €ffi dois capitulos
diferentes. o primeiro refere-se a uma crasse denominada de
"partlculas" onde o adv6rbio 6 colocado em confronto com a preposig6o
e a conjungSo. o capitulo 11, da responsabilidade de ofelia Kovacci,
aborda o problema do adv6rbio de forma bastante exaustiva. Do ponto
de vista morfo169ico, os adv6rbios sio palavras invari6veis (ou seja,
que n5o contraem conex6es sint5cticas nas categorias de g6nero,

to' Cf . C. Hern6ndez 1984: 485-491
3ot Cf. C. Hern6ndez 1984:497-49a
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n0mero, caso, pessoa, tempo, aspecto ou modo), mas h6 refer6ncias

especificas aos casos dos adv6rbios em -mente e aos adv6rbios que

tGm a forma de adjectivo no singular e masculin0304. Mais significativa 6

a divisSo em duas classes de adv6rbios que a investigadora prop6e:

l6xicos e pronominais. J. Alcina e J. Blecua ie haviam em 1975

procedido a esta distingSo (cf . supra pp. 160-161). Assim, os adv6rbios

l6xicos podem ser identificados como qualificativos, de lugar, temporais

intransitivos e modais, enquanto oS adv6rbios pronominais Se

distribuem por deicticos, quantitativos, numerais, identificativos e

relativos3o5.

O. Kovacci considera que s6 do ponto de vista sintdctico se

podera estabelecer uma ordenagao sistemdtica do adv6rbio,

conSiderando as estruturas naS quais se integra. A caracterizaQao do

adv6rbio fornecida assenta claramente no estatuto sint6ctico-semdntico

do adv6rbio, o qual aparece amplamente definido.

<El deslinde de las clases de adv6rbios (en particular
en -mente) se apoya en la diversidad de
com portamientos sint5ciicos q ue ofrecen. >306

Se ainda d0vidas restassem sobre a op95o te6rica da

investigadora em cauSa, elas certamente desapareceriam quando nos

debrugdssemos sobre a passagem seguinte:

<Los adv6rbios funcionan en vSrios niveles de
estructuraci6n, a partir de la oraci6n, entendida como
unidad delimitada por una figura tonal (...). En ella se
distinguen dos componentes: 1) un componente sint6ctico
o constituyente y 2) un componente modal o

exponente.>30'

Resulta desta exposigSo l6gica uma distingSo entre adv6rbio cujo

comportamento se classifica como "nuclear", e um outro tipo de

comportamento, denominado "perif6rico".

too Cf. l. Bosque, V. Demonte 1999: 708-715.
tou Cf. L Bosque, V. Demonte 1999: 707.
3ot l. Bosque, V. Demonte 1999:724.to'l. Bosque, V. Demonte 1999:724.
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<Son'nucleares'(...) los adverbios relacionados con el
predicado, asi como los (.) que funcionan como
modificadores de sintagmas adjetivos y adverbiales. Son
'perif6ricos' los ( ) que son externos al dictum y
modifican a las funciones nucleares en su conjunto, y los
(...) que manifiestan el modus o se vinculan com 61.)308

Voltamos a uma distingSo que consideramos fundamental: a

fungSo que o adv6rbio ocupa pode16 ser de complemento ou de adjunto,
como lhe chama C. Hern6ndez. Ser5, no essencial, a distingSo entre o

que 6 argumental e o que 6 circunstancial, o que s6 poderd ser avaliado
na estrutura sintagm5tica do enunciado. Uma palavra de cautela,
contudo, deve ser dita: ainda que os termos nuclear e perifdrico se

apliquem de facto d classe considerada e estejamos de acordo com a

separagSo, n5o 6 neste sentido que entendemos os termos quando

utilizados para distinguir as zonas sintScticas definidas em torno do NV

(cf. IntrodugSo).

2.2 FnarcEs

A Grammaire fonctionnelle du frangals, cuja autoria pertence a A.

Martinet e Le bon usage de M. Grevisse, foram as eleitas para este

brevissimo estudo comparativo entre o Portugu6s Europeu e a lingua
francesa. A primeira das gram6ticas insere-se na nossa linha te6rica de

an5lise lingulstica, daf que consideremos importante uma reflexSo sobre

os aspectos ai mencionados. Ainda que n6o possamos colocar esta
gram6tica ao mesmo nivel das gramSticas de E. Alarcos e L Bosque,

constitui a Grammaire fonctionnelle uma refe16ncia dos estudos
linguisticos funcionalistas. Le bon usage teve v6rias reedi96es at6 hoje

e continua a ser uma gram6tica de referoncia para a lingua francesa.
Faremos ainda uma breve referGncia d Grammaire critique du frangais,
cuja autoria pertence a M. Wilmet. Este 0ltimo manual caracteriza-se
por ter uma forte componente linguistica integrada na gramdtica que
pretende expor.

'ot l. Bosque, V. Demonte lggg:725.
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Le bon usage inscreve-se numa linha de gram6tica tradicional em

que se parte da lingua escrita. lnicialmente uma obra destinada ao

ensino escolar (a primeira edig6o data de 1936), a obra deste autor

belga rapidamente ganhou notoriedade, devido a solidez da sua

informagSo sobre a lingua real (informagSo sempre precisa e

enriquecida d medida que novas edig6es iam saindo do prelo) e a

claridade e simplicidade da sua redacASo, sem que por isso tenha

perdido rigor cientifico30e. M. Grevisse parte da definigSo "corrente" de

adv6rbio ((...) un mot invariable qui est apte dr servir de compl6ment dt

un verbe, d un adjectif, d un autre adverbe.) (M.Grevisse 1997: 1346),

pata reduzir para trOs as esp6cies principais do adv6rbio,

semanticamente considerado. Existem adv6rbios de modo (onde se

incluem os de grau e os de negagSo), os adv6rbios de lugar e de tempo

e os adv6rbios que marcam uma relagSo 169ica310. Fazendo justiga ao

seu carScter did6ctico, esta gram6tica trata minuciosamente a origem

dos adv6rbios franceses e o grau. A posigdo do adv6rbio 6 tamb6m

amplamente descrita3tt. No entanto, a quantidade de p69inas dedicada

ao adv6rbio n5o 6 proporcional a uma descrigSo clara do mesmo.

A principal caracteristica apontada por A. Martinet para os

adv6rbios 6 ilustrativa da complexidade que envolve esta classe

singular: ((...) ils ne forment pas une classe unique de mondmes de

m€mes compatibilit6s.> (A. Martinet 1979: 132) Note-se que esta

posigSo 6 expressa na Grammaire fonctionnelle, destinada ao grande

priblico, e, por isso mesmo, menos perempt6ria na af irmagSo da

inexist6ncia de uma classe de adv6rbios. Com efeito, no dmbito de

obras de ca16cter mais rigoroso, esta caracteristica fundamental seria

impeditiva da p16pria exist6ncia da classe.

Ainda na mesma obra, os adv6rbios t6m em comum tr6s tragos

distintos. Os adv6rbios n5o s5o determin6veis por modalidades

especificas (g6nero, nImero, tempo, modo, aspecto...), caracteristica

que partilham com os adjectivos. No entanto, ao contr6rio dos

adjectivos, podem determinar os monemas da classe dos verbos e n5o

ton Ap6s a morte de M. Grevisse, A. Goose procede a uma nova revisao de Le bon usage e 6
publicado pela 13a vez em 1993.
310 M. Grevisse 1997: 1348.t" Cf . M. Grevisse 1997: 1346-1475.
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determinam os nomes (salvo em condig6es muito particulares).

Finalmente, os adv6rbios determinam-se mutuamente, mas com algumas

restri96es3'2. Ressalvadas algumas diferengas, e tendo o cuidado de n5o

traduzir d letra os exemplos, estas s5o caracteristicas do adv6rbio

apontadas por A. Martinet para a lingua francesa, mas que facilmente

poderemos transpot para o Portugu6s Europeu.

Salientamos tamb6m que os dois 0ltimos crit6rios parecem indicar

deverem ser excluidos da classe dos adv6rbios todos os monemas ou

sintemas que n5o determinam o predicado, ou seja, os adverbios que se

referem ([a] (...) l'ensemble de la proposition, et qui n'acceptent eux-

mGmes aucune det6rmination.> (A. Martinet 1979: 133) Curiosamente,

n5o encontramos aqui o <adv6rbio de frase> que esperarlamos, jd que,

para o franc6s, A. Martinet refere o exemplo do monema puis na frase

On fait sortir /es enfants, PUIS /es femmes, que seria facilmente

traduzido para o portugu6s em Fizeram salr as criangas, DEPOIS as

mulheres. Efectivamente, n5o reconhecemos em puls - como, ali5s, em

depois - qualquer das caracterlsticas apontadas por A. Martinet para o

adv6rbio. Reconhece-se sim em puis uma unidade de coordenagao3l3,

classificagSo eventualmente transponlvel para depols. Como teremos

oportunidade de demonstrar um pouco mais d frente, S. Greenbaum e R.

Quirk deparando-se com a mesma questSo, consideram necess5rio criar

a subclasse do "adv6rbio conectivo", precisamente a nogSo que nos

levantou algumas d[vidas no 6mbito da TLEBS (cf . supra pp. 150-151).

A. Martinet opta por n5o fazer referOncia ds usuais classificag6es

semAnticas do adv6rbio. Antes prefere identificar diferentes tipos de

adv6rbios, caracterizados por um tipo particular de comportamento, o

que ndo implica necessariamente que as unidades em causa tenham

sempre o mesmo tipo de comportamento. lsto tamb6m n5o invalida que

uma mesma unidade possa estar integrada em dois tipos diferentes3la.

At6 porque a posigSo assumida pelo adv6rbio no contexto lingufstico i16

condicionar a sua an6lise. No entanto, uma advert6ncia 6 reforgada:

t" Cf . A. Martinet 1979: 132.
3'3 And16 Martinet fala, neste caso, de uma situagao de transfe16ncia da classe dos adv6rbios
para a classe dos monemas de coordenagSo: <On pourrait donc 6tre tent6 de poser
l'existence d'une classe sp6ciale de mondmes, dits <coordonnants de phrases>, distinct de
celle des coordonnants proprement dits et des adverbes en g6n6ral.> A. Martinet 1979: 133.t'o Cf . A. Martinet 1979: 135-137.
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<On ne peut donner d'indications pr6cises qui rendent compte de tous

les emplois (...)., (A. Martinet 1979: 137)

Uma gram6tica mais orientada para o estudo sintdctico traz-nos

algumas quest6es interessantes sobre o estatuto que o adv6rbio

assume na lingua francesa. Partindo de vSrias definig6es de adv6rbio,

apresentadas por autores como B. Pottier, A. Chervel ou L. Tesnidre, M.

Wilmet coloca uma questSo dificil: <Que reste-t-il comme 6l6ment

d6finitoire? Rien. Le roi est nu.rttu (M. Wilmet 1997: 421) De alguma

maneira, e nesta formulagSo pouco convencional, retomamos o nosso

ponto de partida, quando, na lntrodugSo, referimos ter de utilizar
provisoriamente uma definigSo negativa. Tal n6o implica, po16m, que a

demanda de uma definigSo pela positiva seja de todo impossivel. Muito

pelo contrdrio, se16 a partir desta questSo que o autor i16 proceder ao

levantamento das caracteristicas do adv6rbio que lhe permitem

constituir "classe". A delimitagSo do adv6rbio far-se-5, de acordo com

M. Wilmet, por contraste desta classe com outras classes que,

tradicionalmente, lhe estSo pr6ximas: pronome e conjun95o316. Outra

questSo dificil 6 colocada pelo autor:

<Convient-il a pr6sent de d6tacher d'un ensemble
h6t6roclite d'adverbiaux des mots p16destin6s, voires
cantonn6s d ce role, soit d'autentiques adverbes?>>317

A hip6tese de resposta surge pouco depois:

<(...) les adverbes (si adverbes il y a) sont des mots
d'extension bim6diate, donc vou6s d une incidence
relationnel/e qui, par la force des choses, entraine le plus
souvent leur invariabilit6. >318

O autor aproxima, deste modo, as pr6prias caracteristicas morfol6gicas

da classe "adv6rbio" ao seu papel sintdctico na frase, isto 6, ao tipo de

relag6es que esta unidade estabelece com as outras unidades com as

quais co-ocorre. N5o sendo necessariamente uma obra que proponha o

315 M. Wilmet '1997: 42'l .
t'u Cf. M. wilmet 1997:427-428.t" M. Wilmet 1997: 430.
318 M. Wilmet 1997 430.
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tratamento s6lido das nogOes gramaticais, n5o deixa de ser significativo

este esbogo de solugao, d luz do que temos defendido at6 aqui: que a
classe do adv6rbio seja definida depois de esclarecida a sua fungSo na

f rase.

2.3 lucr-Es

No que d lingua inglesa diz respeito, opt6mos por seleccionar

apenas a obra de S. Greenbaum e R. Quirk, e a de J. C. Nesfield. Os

primeiros inscrevem-se numa linha de lingulstica descritiva, enquanto o

segundo se encontra mais no 6mbito daquilo que comummente se

chama a gram6tica tradicional.

J. C. Nesfield define o advdrbio como ((...) a word used to qualify

any part of speech except a noun or pronoun.) (J. C. Nesfield 1939:87)
Na visSo deste autor, a definigSo normalmente empregue do adv6rbio

como uma palavra para qualificar um verbo, um adjectivo ou outro

adv6rbio estS claramente errada, pois um adv6rbio pode qualif icar

tamb6m preposig6es e conjung6es. Os exemplos utilizados pelo autor

para a lingua inglesa, de forma a justificar esta opgSo te6rica, nem

sempre se aplicam pata o Portugu6s Europeu. Assim, The bird flew

exactlv over the sleeper's head poder-se-A traduzir para O pdssaro voou

exactamente por cima da cabega do adormecido; o mesmo se repete
para as preposig6es, onde encontramos A man is truly happy onlv when

he ls sound of health que encontra tradugSo em Um homem s6 6

verdadeiramente feliz quando estd sdo de sa(tde. O autor em causa

considera que o adv6rbio incide unicamente sobre a preposigSo over no

primeiro exemplo, e no segundo o adv6rbio only encontra a sua

incid€ncia na conjung6o when. N6o poderemos concordar com esta

perspectiva, pois o adv6rbio i16 incidir sobre toda a oragSo introduzida

por when; no primeiro exemplo, consideramos que o adv6rbio exactly
encontra a sua incid€ncia (como no segundo exemplo) em over the

s/eeper's head. A situagSo 6 idGntica se considerarmos a seguinte

frase: Ele chocou contra a parede mesmo enquanto ia a correr.
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Seguindo J. Nesfield, a incid€ncia do adv6rbio mesmo seria,

certamente, a unidade enquanfo, unidade que desempenha uma fungao

de conector entre Ele chocou contra a parede e ia a correr.

Consideramos que mesmo encontra a sua incidOncia em chocou, sendo

por isso determinageo do monema predicativo, e nao, como considera J.

Nesfield, uma determinagSo de enquanto. A definigSo de adv6rbio

fornecida por Nesfield 6 baseada no comportamento adoptado por este,

isto 6, o que est6 a ser discutido 6 o 6mbito sint6ctico de incidOncia.

Na gramStica )e mencionada no capitulo l(cf. p.56), S.

Greenbaum e R. Quirk, definem sintacticamente o adv6rbio atribuindo-
lhe dois tipos de fung6es sint6cticas, embora o adv6rbio necessite de

possuir apenas uma (das duas) caracteristicas para que possa ser

identificado como adv6rbio. Pode funcionar como um elemento adverbial

na frase: He quite forgot about lf ou como um modificador do adjectivo

ou do adv6rbio, como em They are quite happy/happily married

(exemplos retirados de S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 147.) Se a

primeira nos coloca algumas reservas, na segunda n5o encontramos

problemas de maior. Efectivamente, se existe algum consenso no caso

da classe dos adv6rbios este reside no facto de o adv6rbio ser um

modificador quer de um adjectivo, quer de um verbo, quer do pr6prio

adv6rbio, como tivemos j5 ocasiSo de referir (cf . supra 1.1). No primeiro

exemplo, traduzindo para Portuguds Europeu obtemos Ele esqueceu-se

mesmo dlsso, a unidade mesmo constitui uma partlcula enf6tica, de

realce. De facto, mesmo poderia ser comutado por zero, sem que se

perdesse a integridade sint5ctica do enunciado, mesmo que fosse 6bvia

a perda de algum sentido. Estes adv6rbios est6o ((...) relatively

integrated within the structure of the clause.) (S. Greenbaum, R. Quirk

1991: 148), mas se16 necess6rio distinguir quatro tipos de adv6rbios:

adjuncts, subjuncts, disjuncts e conjuncfs, termos que nos permitimos

traduzir, respectivamente, por adjuntos, subjuntos, disjuntos e

conjuntos. Os dois primeiros integram-se na oragSo, enquanto os dois

tltimos optam por uma relagSo mais perif6rica com a frase. O adv6rbio

6, depois, definido como modificador quer de adjectivos, quer de
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adv6rbios e preposig6es, quer de pronomes e numerais, quer, mesmo,

de sintagmas nominais3le.

Um novo e importante conceito e, depois, introduzido por S.

Greenbaum e R. Quirk: adverbial. O conceito de "adverbial" pode

adquirir diversos pap6is semdnticos (espago, tempo, processo, respeito,

contingOncia, modalidade, grau, space, time, process, respect,

contingency, modality, degree3'0;, tal como a sua realizagdo formal pode

ser feita atrav6s de diversas formas:

<The A-element can be realized by a wide range of
linguistic structures: An adverb phrase with a closed-
class adverb as head: (Just) then, the telephone rang; An
adverb phrase with an open-class adverb as head: You
should have opened it ( (a bit) more) carefully; A noun
phrase: They had travelled a verv lonq wav.; A
prepositional phrase: Rowena hurried across the field; A
verbless clause: When in doubt the answer is 'no'; A
nonfinite clause: She realized, lyinq there, what she must
do; A finite clause: We sent for you because vou were
abssdJssLerd-ey.D 321

Constatamos, assim, que sob o r6tulo de "adverbial" se junta uma s6rie

de unidades linguisticas muito heterog6neas, ainda que essas mesmas

unidades tenham um comportamento sint6ctico similar. No que respeita

ds fung6es sint6cticas, os autores i16o adoptar a mesma terminologia

acima empregue pata distinguir os quatro (adjuntos, disjuntos,

subjuntos e conjuntos) tipos de adv6rbios. Distinguimos, deste modo,

adv6rbios adjuntos que ((...) have grammatical properties resembling

the sentence elements S [sujeito], C [complemento] and O [objecto].>
(S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 162); os adv6rbios disjuntos <have (...)

a superior role to sentence elements, being somewhat detached from a

superordinate to the rest of the sentence.) (S.Greenbaum, R. Quirk
1991: 181); os adv6rbios conectivos ((...) serve to conjoin two

utterances or parts of an utterance, and they do so by expressing all the

same time the semantic relationship (eg of time or contingency)

obtaining between them. > (S. Greenbaum, R. Quirk 1991 : 184); os

adv6rbios subjuntos s6o aqueles que ((...) have a subordinate and

t'n cf. s. Greenbaum,
t'o cf. s. Greenbaum,
321 S. Greenbaum, R.

R. Quirk 1991: t 49-150.
R. Quirk 1991 : 160.

Quirk 1991: 161.
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parenthetic role in comparison with adjuncts; they lack the grammatical

parity with other sentence elements.> (S. Greenbaum, R. Quirk 1991:

176)

Numa adaptagSo ao portugu6s, encontramos, em A escola dos

teus filhos fica ali, a unidade a/i constituida como um adv6rbio adjunto,

isto 6, uma palavra pertencente d subclasse dos adv6rbios que podem

ser n0cleo de constituintes adverbiais internos ao grupo verbal (cf.

supra pp. 148-150). Jd Naturalmente. esfe foi o melhor especteculo da

te m porad a, n atu ral m e n!-g- enq uad ra-se na defi n igSo de adv6 rb io d isj u nto,

pois pertence d subclasse dos adv6rbios que podem ser modificadores

de frases. Um adv6rbio conectivo ser6 aquele que tem uma fungSo

prim6ria de conexSo entre elementos fr6sicos, como em Primeiro batem-

se os ovos com o ag0car, sequidamente deita-se o leite e a farinha,

f inalmente leva-se tudo ao f orno. Finalmente, o adv6rbio subjunto

parece n6o desempenhar na frase outra fungSo que n6o a enf6tica,

como em Ela constantemente se opde ds nossas idelas. A principal

critica que poderemos fazer a esta vis5o, por mais vantagens que

possa, ou ndo, ter em relagdo d perspectiva tradicional,6 o facto de

haver um claro privil6gio do crit6rio sem6ntico sobre o sint5ctico.

A fung6o adverbial, tal como aparece definida por R. Quirk e S.

Greenbaum, 6 definida negativamente em relagSo ds outras fung6es -
sujeito, verbo, complementos - e surge sobre um aspecto proteiforme.

Constitui16 intengSo dos autores considerar que sobre esta fungSo n5o

existe qualquer principio de unidade. Sem negar a diversidade que a

fun96o adverbial possa ter, uma abordagem que se pretenda cientifica

ter5 obrigag6o de definir positivamente qualquer que seja a fungSo ou

classe de palavra com que est6 a trabalhar, preocupando-se em colocar

em evidOncia aquilo que lhe 6 particular; ou seja, as caracteristicas
definit6rias que constituem a sua especificidade enquanto classe de

palavra. Partimos, ent5o, do principio, incontornSvel, de que uma vez

definida a classe "adv6rbio" teremos que admitir a sua natureza como

u na.
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3. Uun RevrsAo SunttAnrr

Nas gramSticas percorridas ate agora, constatou-se que de pouca

atengSo gozou a categoria que 6 objecto do nosso estudo, pelo menos

se comparada com outras categorias, como a do nome ou do adjectivo.
A an6lise das gram6ticas mais tradicionais permitiu-nos constatar que

ndo 6 possivel, com base nelas, estabelecer uma tipologia dos

adv6rbios coerente e organizada, j6 que s6o considerados elementos
morfol6gicos, sint6cticos e semdnticos. As diferentes classificag6es

apenas se recobrem parcialmente, ou incluem diferentes elementos, de

tal forma que um eventual "adv6rbio" pelo seu comportamento sint6ctico
poder6 ser totalmente distinto de outro que o 6 do ponto de vista da

morfologia, e vice-versa. Tamb6m pelas mesmas raz6es, nenhuma delas
consegue estabelecer um quadro de an6lise mais ou menos exaustivo

da classe dos adv6rbios. Um dos principais pontos que parecem n5o

ficar suficientemente esclarecidos 6 a distingSo entre a classe do
"adv6rbio" e a fungSo por ele assumida. N5o queremos com isto dizer
que nio se possa identificar um adv6rbio pela sua fun95o, mas sim que

certas fung6es, mormente de tipo semantico, podem por vezes ser
aduzidas para justif icar que uma forma seja classif icada como
"adv6rbio", quando isso n5o tem justificagSo do ponto de vista

sintdctico, sem esquecer que tamb6m aqui fung6es muito diversas e

estatutos sint5cticos dlspares s6o aplicados indiscriminadamente. Por

fim, e tendo agora em conta os principios que norteiam o nosso

trabalho, registamos que, na maior parte delas, os aspectos sint6cticos
s5o relegados para segundo plano, havendo um claro favorecimento dos

aspectos morfo169icos e semdnticos.

No entanto, quer pelo alinhamento e coment6rio de exemplos
variados, como tamb6m, e sobretudo, pelo enquadramento do adv6rbio

enquanto classe de palavra que se distingue de alguma maneira das

outras, constatagSo feita em alguns destes trabalhos a partir do seu

relacionamento com as outras unidades no plano sintagmStico e da

fungSo sintdctica que pode vir a desempenhar na estrutura fr6sica, os

aspectos que fomos encontrando no estudo e andlise das diversas
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gram6ticas, quer nas de lIngua portuguesa, quer no breve confronto que

se estabeleceu com gramaticas de outras lInguas, constituem

contributos para a proposta que avangamos nos cap[tulos seguintes. Os

percursos de an5lise do adv6rbio que acabSmos de tragar permitiram

abarcar uma grande amplitude de posig6es, das mais tradicionalistas

at6 ds mais inovadoras, e foi-nos posslvel encontrar muita informagSo

relevante a respeito da classe do adv6rbio. De Francisco Jos6 Monteiro

Leite (1887) a Maria Helena Mira Mateus ef alii 2003 muito pensamento

gramatical se difundiu; passando pelos gram5ticos brasileiros,

espanh6is, franceses e ingleses, as perspectivas oscilam em termos de

crit6rios, baseando-se ora em aspectos morfol6gicos, ora em aspectos

sem6nticos, ora em aspectos sint6cticos.

M. Vilela destaca a capacidade que o adv6rbio tem para modificar

(semanticamente), enquanto M. Mateus et alii, apoiando-se no mesmo

conceito o remete para uma rela96o sintdctica n5o obrigat6ria. O

adv6rbio pode assumir dois pap6is, o de modificador e o de

complemento. E se o primeiro corresponde a um tipo de relagSo

sint6ctica n5o obrigat6ria, ie o segundo implica uma relagSo mais

estreita com o verbo.

A proposta de reformulagSo da NGP, TLEBS, visa trazer alguma luz

para o corredor meio obscurecido do adv6rbio. No entanto, n5o

podemos deixar de alertar para o facto de estas duas obras n6o serem

gram5ticas, mas sim terminologias, isto 6, listas de termos a usar num

determinado ramo cientifico, no nosso caso, o da gram6tica e da

lingu[stica. Pretendem fazer o levantamento dos termos usados em

gramdticas, proceder d sua compilagSo e posterior defini96o. Por outro

lado, n6o apresentam (ou n5o deveriam apresentar) qualquer

enquadramento te6rico, constituindo-se como um conjunto de termos

para serem usados em contexto escolar. Muito do que se encontra na

TLEBS est6 em M. Mateus et alii 2003, nomeadamente os conceitos de

complemento e modificador aliados ao adv6rbio, conceitos que se

tornam fundamentais para o apurar do comportamento sintdctico do

adv6rbio. Todos estes pontos ajudaram no sfafus quo do que jd se disse

e pensou sobre o adv6rbio. Ainda que o consenso seja dificil de

alcangar, todos os autores estudados contribulram para a identificagSo
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do adv6rbio, para o levantamento das

particularidades e problem5ticas especificas.

suas caracteristicas,

Por tudo isto, e apesar da nossa opgeo pelo quadro do

funcionalismo, n5o questionaremos, como A. Martinet e alguns dos seus

seguidores, a exist6ncia do adv6rbio enquanto classe de palavras,

ainda que simpatizemos com M. Wilmet ao apelid6-la de "c/asse

introuvable". Ou, pelo menos, n5o questionaremos essa exist6ncia a

n5o ser para nos interrogarmos de forma crltica sobre os crit6rios
objectivos que nos permitirSo aceitar essa mesma existOncia. Por outro
lado, tamb6m n5o seguiremos exactamente a tendoncia do extremo
oposto, representada quanto a n6s por S. Greenbaum e R. Quirk, que se

dedicaram exaustivamente ao estudo do adv6rbio, inf luenciando
correntes e modos de pensamento. O nosso estudo, mais do que os

aspectos semAnticos, interessa-se pelos aspectos sint6cticos, pelo

funcionamento formal desta classe. Logo, ser6 o apurar das relag6es
entre a classe e o seu comportamento em frase que se tornar6 a nossa
prioridade. Para isso, conceitos como depend6ncia e intransitividade,
avangados por M. Vilela, terSo que ser amplamente explorados. O

conceito de intransitividade mostra que nenhum elemento depende do

adv6rbio, nenhum o caracteriza a n5o ser ele pr6prio. Atrevemo-nos a

avangar com esta caracterlstica especffica do adv6rbio: e a 0nica
classe de palavra que n6o sofre qualquer determinag5o, a n6o ser por

um outro adv6rbio (cf. cap. lV, 2.). N5o sendo determin6veis por

modalidades especificas, estSo impossibilitados de determinar os

nomes; mas podem, no entanto, determinar-se mutuamente (cf . supra,
p. 169). Se16, ent6o, de acordo com estas ideias que iremos agora
analisar o comportamento do adv6rbio nos diferentes contextos fr6sicos
proporcionados pelo corpus constituido, procurando unificar as

diferentes relag6es que estabelece com os outros elementos da frase
por forma a comprovar o seu estatuto de classe.

Os cap. I e ll funcionam em estreita relagdo. ldealmente eles
surgiriam em simultOneo, reflectindo uma linha de pensamento que n6o
6 linear e que admite intercess6es, cortes e retomas. No entanto, o
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caracter vocal da lingua neo admite tais extravagancias. Houve

necessidade de estabelecer uma divisSo, e essa divisSo reflecte, em

parte, o pensamento linear a que nos referimos. Primeiro, deu-se

prioridade dr fungSo sintSctica e s6 depois d classe, pois, acreditamos,

que as considerag6es tecidas para a primeira inst6ncia (cap. l) irSo ter

fortes repercussOes na segunda (cap. ll). Dai que n5o tenhamos optado

por usar exactamente as mesmas obras de referGncia nos dois

capltulos. Julgamos que n6o devemos sobrepor conceitos e autores,

mas contemplar pensamentos e racioclnios. Claro que autores houve,

cuja refe16ncia em ambos os cap[tulos se tornou inevit6vel. A. Martinet,

E. Alarcos, C. Cunha e L. Cintra, M. Mateus, M. Vilela apresentaram

vis6es sobre a fun96o, mas tamb6m sobre a classe. Conside16mos que,

funcionando os capltulos ! e ll como um sfatus quo, um levantamento da

literatura e dos principais problemas relacionados com a tem6tica que

nos ocupa, seria de todo aconselhdvel existir uma complementaridade

na escolha dos autores, de forma a que se pudesse fornecer uma visSo

o mais alargada posslvel dos problemas relacionados com o adv6rbio e

a fungSo sint5ctica por este assumida na frase.

Os dois capitulos que se seguem representam a anSlise

sintdctica, o levamentamento de problemas e a tentativa de fazer nascer

solug6es para esta classe de palavra. O apurar da fungSo sintdctica

assumida pelo adv6rbio possibilitar5 a sua exist6ncia enquanto unidade

capaz de constituir classe. E essa a tarefa que nos propomos agora.
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<Tod a funcion sintdctica es un terminal de

relacion com bi natoria. >
S. Guti6rrez (2002b) - Forma y

sentido en sinfaxis. Madrid:

Arco/Libros, p. 296.

(Reconecer que los'circunstanciales' son de

tiempo, lugar, modo, etc. es algo tan obvio ,

que nada aporta y solo debe utilizarse como

crit6rio subsdiario y did6ctico de

reconocimiento. >>

C. Hern5ndez (1995) Nueva

sintaxis de la lengua espaffola.

Salamanca: Ediciones Col69io de

Espafia, p. 152.
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O Capltulo lll do nosso estudo, Proposta de Anflise das
Fung6es Sintdcticas do Adv6rbio, constitui ponto central do estudo
que se pretende desenvolver, uma vez que iremos basear a anelise na

escola te6rica e metodol69ica funcionalista, je por n6s explorada e

explicada ao longo da lntrodug6o e do cap. l. Desta forma, havendo um

suporte te6rico funcionalista, iremos desenvolver uma proposta de

modelo de an6lise da fungSo sintdctica da classe de palavras designada
"adv6rb io".

Recordemos que, como vimos no cap. t - cf. 2. e 3. -, tanto nas
gram5ticas como nas modernas investigag6es lingufsticas, os conceitos
de "circunstante", "circunstancial", "complemento circunstancial",
"fungSo circunstancial", aparecem entrincheirados entre uma definigdo
positiva - que recorre principalmente a aspectos semanticos, como
"lugar", "tempo", "modo", "mat6ria", "direcAEo", entre muitos outros - e

uma outra def inig5o negativa, que consiste em aceitar como
"circunstancial" tudo o que n5o "couber" nas outras fung6es sint6cticas.
Qualquer das definig6es nos parece condenada a priori. A primeira,
porque n5o podemos querer proceder a uma anSlise sint6ctica atrav6s
do emprego de crit6rios semAnticos; a segunda, porque o crit6rio "por
exclusSo de partes" nSo nos parece ser, de todo, um crit6rio sint6ctico,
ainda que tenha servido at6 aqui, com carScter provis6rio. o desafio
consiste em desenvolver um conjunto de crit6rios que nos permitam,
com seguranga, identificar sintacticamente uma determinada unidade da

lingua, inseri-la numa classe e verificar que tipo de relag6es
sintagmSticas essa unidade estabelece com as outras para,
posteriormente, a inserir numa classe de elementos (no caso,
monemas).

No presente capltulo, comegaremos por ampliar conceitos
fundamentais como actante e circunstante (cf.cap. 1,4.2), pata
chegarmos a uma definigSo do que se entende por rede actancial do

verbo. o sintagma verbal, constituido pelo verbo e a sua actualizagao
de pessoa, representa o rinico elemento indispensdvel para a

identificagSo de uma frase, pelo que se16 este o nosso ponto de partida
pata a anSlise da relagSo que se estabelece entre o NV que lhe
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corresponde e o espago ocupado pelo adv6rbio. Para tanto,

confrontaremos diferentes propostas, tanto no 6mbito funcionalista

como fora dele, tentando sempre estabelecer correlag6es que melhor

nos permitam distinguir, primeiramente a nivel conceptual, o que

podemos considerar como obrigat6rio e o que podemos considerar como

facultativo, nao esquecendo nunca a distingSo de niveis, entre sintaxe e

sem6ntica. Neste aspecto, consider5mos pertinente convocar a nogSo

de fransif ividade, por permitir um melhor esclarecimento da relageo que

um complemento dito obrlgatorio pode16 ter com o NV (cf . infra, 1.2).

A relagSo fr6sica que se estabelece entre o sintagma verbal e o
adv6rbio se16 alvo de uma descrigSo sint5ctica, que visa o apurar do

comportamento formal que o monema "adv6rbio" estabelece com o NV

quando ocupa um espago funcional na frase, mas tamb6m quando, nio
ocupando esse espago funcional, o transcende, passando a abarcar, por

exemplo, toda a frase, ou se lhe subjaz, incidindo, por exemplo, em

parte da frase que n5o inclua o NV. Confrontaremos aqui propostas

d istintas, ma is u ma vez nio nos circu nscrevendo ao 6m b ito

funcionalista, tentando deslindar o que em cada autor noS parecer mais

consensual, mas tamb6m mais pertinente. Crit6rios sint6cticos estarSo,

como 6 evidente, no Seio desta caracterizagdo fundamental. Avangamos

desde )e que a mobilidade (e a sua ausCncia), a comutagSo (ou

impossibilidade de comutagSo), a multiplicagSo (ou impossibilidade de

multiplicagao), e a variagSo do 6mbito de incid6ncia se constituirSo

como crit6rios formais indispens5veis para o apurar das f ung6es

sint6cticas que o adv6rbio i16 adoptar na frase.

Na andlise das fung6es sint5cticas do adv6rbio colocar-se-5o

duas hip6teses de classificagSo, de acordo com o que avang6mos no

cap. l, mas tamb6m com a divisdo da f rase em duas zonas de

influ0ncia, divisSo que, apesar das diferentes designag6es, parece ser

aceite no seio dos modelos da gramStica de dependOncias proposta por

Tesnidre. Confrontaremos as propostas de S. Guti6rrez, C. Hern6ndez,

por um lado, para a anllise dos complementos (que chamamos assim

por simplificagSo) mas tamb6m, por outro, de C. Clairis, que incide,

como vimos j5, no modelo global para a frase. Ser-nos-5 assim possivel

demonstrar que o adv6rbio pode desempenhar uma fun96o de car5cter
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argumental, situando-se na zona nuclear, ou uma fung6o de cardcter

circunstancial, situando-se na zona mais perif6rica da frase. A diferenga

entre os dois tipos de utilizagSo ser5 determinada pelo tipo de relagao

que o functema ocupado pelo adv6rbio mant6m com o NV, bem como

pela aplicagao dos crit6rios formais supra mencionados. Acreditamos

conseguir provar que, tratando-se de apenas uma fungSo sint6ctica,
esta assume comportamentos diferentes em relagSo ao NV. E e,

precisamente, a relagSo que se ir6 estabelecer entre o NV e a fungSo

que determinar5 o comportamento sint6ctico assumido por esta 0ltima.

Constitui prioridade do nosso estudo clarificar as relag6es de

determinagSo que o adv6rbio assume na frase onde estS inserido. No

entanto, n5o podemos deixar de fazer referOncia a relagSo que o

adv6rbio assume com a frase na sua totalidade. Assim, da fun96o

circunstancial que pode assumir um car5cter nuclear ou perif6rico, de

acordo com a relagSo que 6 estabelecida com o NV, distinguimos o

atributo fr6sico, onde o adv6rbio n5o incide directamente sobre o NV,

mas sobre a totalidade constituida pelo NV e seus complementos

nucleares e/ou perif6ricos. Neste (ltimo caso, e por n5o existir uma

relagSo com o NV, ndo poderemos assumir estar perante uma fungSo

sintdctica, mas existe, como 6 evidente, uma relagSo de determinagSo.
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Rroe Acrlncrll Do VERBo

1.1 MooeIoS NAo FUNCIONALTSTAS / COUTNONTO DE MODELOS

Recordemos que, no modelo sint5ctico de anSlise que vimos

seguindo, o verbo deve16 ser entendido como parte integrante e

principal da frase, uma vez que esta existe sempre que a um NV 6

adstrito, por determinagSo, um monema de "pessoa" (com a fungSo de

Sujeito). Na nossa perspectiva, a frase minima (cf. lntrodugSo, pp.22-

35) constitui-se como unidade sint6ctica capaz de existir por si s6,

independente e aut6noma do ponto de vista formal. E evidente que a

questSo poderia ser equacionada tamb6m da seguinte forma:

((...) o verbo, ao prever os elementos fr6sicos, inicia
um movimento que vai do verbo para os actantes; os
actantes, co-determinando e monossemizando o verbo,
iniciam um movimento que vai dos actantes para o verbo.
H5 um inter-agir verbo-actantes e actantes-verbo.r322

Concordamos com M. Vilela quando defende que o movimento que

se estabelece entre as unidades 6 de dois sentidos, mas, mantendo a

proximidade com L. Tesnidre (cf. lntrodugSo) ndo podemos deixar de

reconhecer no verbo, NV, o seu papel de aglutinador de fung6es. O NV

6 o centro para o qual gravitam as outras fung6es sint6cticas que a ele

se ligam. Poderemos (e, a nosso ver, deveremos) no entanto, identificar

diferentes n[veis de ligagSo com o NV.

M. Vilela considera que a frase simples depende sempre do NV, o

qual conduz a uma hierarquizagSo dos complementos (M. Vilela 1998:

74) O NV serd o centro de todos os elementos que aderem d frase, o

elemento cuja forga gravitacional impele os outros elementos para a sua

6rbita; como teremos oportunidade de verificar, existirSo 6rbitas mais

afastadas do NV, enquanto outras se encontram bastante pr6ximas

t" M. vilela 1994: 196.
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dele. Um pouco d semelhanga dos an6is de Saturno. O NV 6 Saturno e

os complementos ser6o os an6is, imagem que, como veremos infra (ct.
2.1) tamb6m ocorre na literatura sobre as diferentes zonas sint6cticas
da frase, cuja origem tem que ser conhecida e explicada.

Num entendimento da val6ncia mais consentdneo com os

principios da sintaxe funcional, podemos defini-la como a capacidade
que o verbo possui para, actuando como eixo da frase, estabelecer e

delimitar d sua volta a exist6ncia dos "espagos vazios funcionais" a que,

tal como C. Hern6ndez, chamamos functemas (cf. cap. !, pp.98-99), os

quais ser6o ocupados por elementos obrigat6rios ou facultativos. Esses

espagos, def inidos por rela96es particulares, adquirem, quando

preenchidos, a dimensSo de expans6es do NV, nuns casos obrigat6rias

e noutros facultativas, conforme a 6rbita em que se inserem em relag6o

a esse mesmo n0cleo. Observemos um exemplo:

Corpus lll - Prtblico

eo Euro2004 deu-nos essa possibilidade
ora estamos confiantes.PUB/O020706031 0

Frase

O Euro2004 deu-nos essa possibilidade e aqora estamos confiantes.

FC NVpred NPSFS NV FCI FCD

Na 6rbita

correspondente a
mais pr6xima do n0cleo,

fungSo sujeito, considerada

situamos o f unctema

por A. Martinet como

CD

@EI Aw.
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inespecifica, precisamente por ser obrigat6ria (cf. caps. l, lV). No que

toca aos functemas de FCD e FCl, nao podemos continuar a falar de

rede actancial do verbo sem remeter para um outro conceito

amplamente discutido: a transitividade e/ou intransitividade do verbo.

SerS a partir desta dial6ctica que nos se16 possivel esclarecer o
funcionamento da rede de actantes que um verbo admite (cf . infra, 1.2.).

Quanto ao 0ltimo functema, que corresponde d 6rbita mais afastada do

nIcleo,6 precisamente a do complemento circunstancial, que o

presente capitulo procurarS redefinir.

Tamb6m n6o serS possivel entender a rede actancial sem ter em

conta a proposta de C. Clairis, elaborada no imbito da escola

martinetiana e brevemente apresentada na lntrodugSo, e que, na

caracterizagSo dos diferentes tipos de fung6es que expandem o n0cleo

central, procede d distingSo entre uma <(...) zone actanciel/e et une

zone circonstancielle (...)., (C. Clairis et alii 2005: 16) N5o nos parece

exagerado reiterar que todas as expans6es - e centramo-nos aqui

apenas nas que constituem fungSo - serSo integradas numa determinada

zona (ou 6rbita, como referimos supra), de acordo com a proximidade

que estabelecerem em relagSo ao n0cleo central:

< La zone centrale regroupe le noyau verbal, son
actualisateur et ses expansions sp6cifiques (exprimables
une seule fois chacune, sauf cas de coordination); la
zone p6riph6rique concerne les expansions non
sp6cifiques, g6n6ralement facultatives et ayant la facult6
de se 16p6ter sur I'axe syntagmatique en dehors de toute
coordination. >323

A fungSo circunstancial, no sentido tradicional do termo (cf. cap.

1,4.2) estarS, de acordo com os autores estudados, situada na zona

perif6rica, uma zona que podemos considerar como facultativa.

Diametralmente oposta d FungSo Sujeito (FS),6 uma fungSo n5o

especifica que pode adoptar sentidos m0ltiplos de acordo ou com o
monema funcional empregue, ou de acordo com as unidades que

preenchem essa fungao32o. Mutatis mutandis, o conceito de "adverbial"

que H. Montenegro (1999) adaptou a partir de S. Greenbaum e R. Quirk

"t C. clairis et alii 2oo5i 16-17.
3'4 cf . c. Clairis et alii 2005:'140.
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(1991), (cf. cap. 1,3.3) j6 indiciava tratar-se aqui nao apenas de um

problema de relag6o sint5ctica, mas de localizagao de uma zona fora da

act6ncia. Outro tanto indiciavam igualmente os trabalhos de S.

Guti6rrez (1997) e, em menor escala, de E. Bechara (1999) e M. Vilela

(1999), ao distinguirem, respectivamente, 6mbitos ou determinag6es de

forga maior ou menor para determinados sintagmas, muitas vezes

constituidos, total ou parcialmente, por adv6rbios (cf. novamente cap. l,

mas tamb6m ll).

1.2 A QUESTAo DA TRANSITIVIDADE

Considerando estes pressupostos, 6 importante relacionar a

questSo da zona perif6rica da actdncia com a questSo da transitividade,

ou, melhor dizendo, com o conceito de verbo transitivo, que se op6e,

logicamente, ao de verbo intransitivo, e percorre toda a tradigSo

gramatical e lingulstica325. Tal classificagSo coloca algumas quest6es,

visto que n6o se adoptam para todos os verbos crit6rios id6nticos.

Na gram6tica de C. Cunha e L. Cintra, ainda que sob o titulo
"RegOncia" (o que indicia uma questSo sint6ctica), encontramos na

verdade uma definigSo nocional, pois enquanto os verbos intransitivos
((...) expressam uma ideia completa.) (C.Cunha, L. Cintra 1987:513),

os transitivos <(...) mais numerosos, exigem sempre o acompanhamento

de uma palavra de valor substantivo (...) para integrar-lhes o sentido.>

(C. Cunha, L. Cintra 1987:513) Admite-se que, na base da distingSo

entre estas duas realidades est6, de facto, um crit6rio sint6ctico: a

presenga ou ausOncia de um complemento junto do verbo. Logo,

seguindo a mesma linha de pensamento, a reg€ncia verbal326 pode16

fazer-se directa ou indirectamente, caso o verbo transitivo exija a

presenga de um complemento directo ou de um complemento indirecto.

"u Ct.3.2; a questeo da transitividade / intransitividade do verbo (NV), se16 novamente
explorada com mais profundidade, constituindo-se como um crit6rio fundamental pata a
determinagSo do ca16cter argumental ou circunstante desempenhado pelo tradicional
com pl e me nto ci rc u n sta n ci a l.
s26 Segundo C. Cunha, L. Cintra a reg6ncia verbal dever6 ser entendida como'A ligagdo do
verbo com o seu complemento (...)." C. Cunha, L. Cintra 1987: 513.
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Segue-se, depois, uma longa lista da "RegOncia de alguns verbos"327,

onde os crit6rios pata o apuramento da regCncia adequada sao, na

grande maioria dos casos, determinados pela semdntica do verbo, isto

6, pelo sentido veiculado por aquela unidade em particular.

A gram5tica de C. Cunha e L. Cintra aplica o conceito de

transitividade apenas aos complementos directos e indirectos, deixando

um vazio em relagSo aos complementos circunstanciais (adjuntos

adverbiais, de acordo com a terminologia utilizada pelos autores"t), 
"

que t6m uma fun96o, presume-se que facultativa, de "modificadores do

verbo"32e. Veja-se que, por contraste com O menino correu e A crianga

dormiu, se acrescentarmos um adv6rbio, como, por exemplo, O menino

correu muito, A crianga dormiu bem, este segundo conjunto de

exemplos mostra que o adicionar de um adv6rbio em nada altera o

esquema intransitivo do verbo. Tratando-se de modificadores estes

adv6rbios n5o preenchem um espago obrigat6rio e por isso n5o estSo

previstos na valencia do verbo. Do mesmo modo, poderemos

acrescentar que sdo comut6veis por zeto e ndo admitem

pronominalizaglo. Os verbos correr e dormir ser5o, pois, classificados

como intransitivos quando n6o admitirem a presenga de um

complemento. No entanto, exemplos como: Ele dormiu uma soneca. Ele

dormiu uma hora, Ele correu para a meta admitem a presenga de um

complemento que se apresenta, aparentemente, como obrigat6rio.

Na Gramdtica de M. Mateus et alii 2003, o problema 6 resolvido
pelo conceito de selecASo argumental. Os verbos transitivos de tr6s

lugares serSo verbos ((...) que seleccionam um argumento externo, um

argumento interno directo com a rela96o gramatical de objecto directo e

um argumento preposicional ou adverbial com uma relag6o gramatical

obllqua.> (M. Mateus et alii 2003: 297) Assim, num exemplo como O

caixa depositou o dinheiro no cofre, no cofre 6 tido como um argumento

preposicional dotado de uma relagSo obliqua com o verbo. Contudo,

esses verbos t6m um esquema diferente. O verbo depositar n6o tem

usos intransitivos gramaticais, a n5o ser por elipse autorizada pelo

contexto. Je nos exemplos que indicdmos, encontramo-nos perante

t" Cf. C. Cunha, L. Cintra
328 cf. c. Cunha, L. Cintra
t'n Cf . C. Cunha, L. Cintra

1 987: 51 5-532.
'1987:152-156.
1 987: 537.
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verbos que, muito embora intransitivos, aparecem em formas transitivas

perfeitamente gramaticais (casos inversos tamb6m sao posslveis).

A gramatica de val6ncias apresenta uma resposta semelhante

para este tipo de ocorr6ncias. Aplicando os principios de act6ncia e de

circunst6ncia, ou seja, distinguindo os actantes dos circunstantes, ir6

alargar o conceito tradicional de transitividade. A transitividade n5o

dever6 ter como referente apenas os verbos que admitem complemento

directo e/ou indirecto, mas ir5 abranger os complementos que indicam

localizagdo, quer esta seja nocional, espacial ou temporal, desde que

obrigatoriamente prevista no esquema do verbo, isto 6, desde que n6o

seja facultativa. E o caso de Amanhd vou pOr o carro na oficina. Ele

parte para Lisboa. Saiu de casa pela manhe, A crianga caiu da cama

(exemplo de E. Bechara 1999, cf. uma primeira anSlise desta ocorr6ncia

no cap. 1,2.2).

Para M. Vilela, reg6ncia e val6ncia s5o duas designag6es usadas

para explicar a sintaxe e a sem6ntica fr6sica: <Vamos passar a designar

por "regOncia" a parte linearizada e exterior da "va16ncia": a

componente sint6ctica e morfossintSctica da val€ncia.> (M. Vilela 1999:

71) Entendemos, desta forma, que a valEncia se centra no significado

lexical do verbo que admite um n0mero vari6vel de argumentos, que

podem ou n5o ser obrigat6rios. A regEncia situar-se-6 no plano

sintdctico, o que levar5, em principio, ao uso de crit6rios de ordem

sint6ctica, para que se apure a regOncia prevista por um determinado

ve rbo.

M. Vilela distingue, segundo a reg6ncia do verbo, v6rios tipos de

verbos transitivos, a saber: directos ou predicados verbais;

predicativos, ou predicativos verbo-nominais; transitivos indirectos,

transitivos directos e indirectos e transitivos adverbiais (direccionais,

situativos e modais). Note-se que o autor opta por apresentar uma s6rie

de exemplos para as diferentes designag6es acima expostas, mas n6o

coloca dr disposigSo os crit6rios que o levaram a tal distingSo, j6 que

s5o sobejamente conhecidos no quadro da gram6tica de val6ncias.

Parece-nos relevante a introdugSo dos verbos transitivos adverbiais,

inseridos no grupo dos verbos transitivos. Desta forma, nos exemplos
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acima apresentados e retirados de C. Cunha e L. Cintra, estaremos

perante verbos transitivos adverbiais e neo perante verbos intransitivos

como no-lo indicam C. Cunha e L. Cintra.

M. Vilela aponta para uma distingSo entre "transitividade forte" e

"transitividade fraca". Parece-nos ser possivel, a partir desta distingSo,

estabelecer a ponte com uma teoria inicialmente desenvolvida por Paul

J. Hopper e Sandra A. Thompson33o, em que a transitividade 6 vista

como uma estrutura n5o dependente em exclusivo do verbo, mas como

algo passlvel de graduagao, de acordo com caracterlsticas dos

argumentos do verbo (indicadas supra), o que 6 confirmado pela

seguinte afirmagSo do autor: <Uma frase 6 tanto mais transitiva quanto

mais tragos de "forte" transitividade apresentar.) (M. Vilela 1992:51) A

transitividade "forte" 6 encarada assim como favorecida pelas seguintes

caracte rIsticas:
. Presenga de dois ou mais complementos na frase (um verbo como

dar seria assim mais transitivo, ou de transitividade mais forte do

que comer)
. Presenga de acgSo (um verbo como fazer ou mesmo correr

distinguem-se neste aspecto de dormir, desmaiar)
. Presenga de direccionalidade (ir, vir exigem complemento, correr

pode construir-se com complemento)
. lntencional (esfar, adoecer distinguem-se de fazer, matar)
. Agente capaz de acASo (cf . os exemplos do pardmetro anterior)
. Objecto totalmente afectado (cf. construir um pr6dio e comer uma

sopa)
. Objecto (bem) individuado33l (claramente, comer chocolate tem

uma transitividade menos marcada do que comer uma barra de

chocolate)

Torna-se evidente que a transitividade "fraca" serS marcada no

p6lo oposto ao apresentado supra pata a transitividade "forte". No

330 Paul J. Hopper e Sandra A. Thompson s5o os autores originais da teoria da 'transitividade
gradual"/"scalar transitivity", "Transitivity in grammar and discourse", Language 56 - 2, 1980,
251-299. A tese ser5 desenvolvida e formalmente apresentada in Paul J. HOPPER e Sandra
A. THOMPSON (Eds) (1982) - Sfudies in Transitivify, New York/London: Academic Press. H5
uma reformulagSo, onde se afirma que a transitividade 6 menos obrigat6ria do que
inicialmente pensavam os autores, in Sandra A. THOMPSON e Paul J. HOPPER (2001) -
"Transitivity, clause structure, and argument structure: Evidence from conversation". BYBEE,
Joan L. (Ed.) (2001) - Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. Philadelphia:
PA, John Benjamins Publishing Company,2T-60.
"' cf . M. Vilela '1 992: so.
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entanto, os crit6rios apresentados sao, como seria l69ico, na sua

totalidade de ca16cter semantico.

Cronologicamente anterior a M. Vilela, J. Fonseca, em 1981,

critica a Onfase colocada nos criterios formais quando se trata de opor

transitividade e intransitividade.

((...) a transitividade (..) apresenta [-se] como uma
configuragdo semdntica relacional particular que se
manifesta nas lexias verbais (...) que se caracterizam por
uma estrutura bi-actancial ou poli-actancial.>332

Desenvolve, entdo, o conceito de "eixo de transitividade", onde

distingue tr6s zonas de transitividade: transitividade fraca,

transitividade virtual e transitividade forte. Recorrendo ao exemplo

apresentada por C. Cunha, (C. Cunha e L. Cintra 1987: 513) A crianga

dormiu e acrescentando-o pafa, por exemplo, A crianga dormiu noite

dentro; teriamos um exemplo do que J. Fonseca considera ser

"transitividade fraca"333. A transitividade virtual serd para J. Fonseca

((...) um momento particular de enfraquecimento da transitividade
"originSria" de V, enf raquecimento que representa a suspensSo da

transitividade: esta permanece, no entanto, como latente.> (J. Fonseca

1981:253) Por outro lado, o dominio da transitividade forte serS o dos

verbos como ferir, cortar..., verbos habitualmente denominados como

"verbos causativos".

O conceito de "transitividade virtual" aparece relacionado com

crit6rios 0nica e exclusivamente semdnticos; trata-se de inferir do

discurso algo que n5o estS l5 explicitamente, nem na linearidade da

frase, nem na estrutura sintdctica da mesma. A dimensSo semdntica da

transitividade 6 igualmente sublinhada por autores de quadro te6rico

muito diverso do de J. Fonseca - inclusive funcionalistas - como iremos

ve r.

332 J. Fonsec a 1981: 247 .

"'Cf. J. Fonseca 1981: 251 e ss.
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E. Alarcos, por exemplo, defende que a distingSo entre verbos

transitivos e verbos intransitivos acaba por ser um pouco artificial, visto

que nao existe uma separagao formal entre uns e outros.

<Lo que en efecto hay son estructuras diferentes de
predicados: unas reducidas a un solo sintagma, otras en
que el n[cleo del predicado - el sintagma llamado verbo -
va acompanado de ciertos t6rminos adyacentes.>1334

De facto, esta divisSo parece decorrer de uma certa confusSo a respeito

do nivel a que se pratica a an5lise. Como defende o linguista espanhol

ndo ser6 a fungSo gramatical do verbo o que exige a presenga ou

aus6ncia de termos adicionais, mas o valor sem6ntico do seu signo

l6xico, o qual pode16 ou n5o exigir delimitag6es de tipo semdntico335. O

autor prefere afastar os conceitos de transitividade e de intransitividade
por considerar que a sua divisSo assenta maioritariamente na

informagSo semdntica que uns determinados verbos parecem exigir e

outros n5o. A sua proposta se16, ent5o, a substituigSo destes dois

conceitos pelos de predicado simples e predicado complexo. Ainda

recorrendo aos exemplos acima citados, podemos concretizar melhor

esta proposta de E. Alarcos. Sintacticamente n6o existe diferenga de

estrutura entre O menino correu e O menino correu muito. Ambos os

casos poderiam ser representados da seguinte forma: S + P. A

diferenga entre um e outro reside apenas no facto do primeiro predicado

ser simples, enquanto o segundo 6 complexo (o NV sofre uma

determinagao, que resulta numa determinagSo sintdctica).

<La mayor parte de los verbos es indiferente a estas
posibilidades de llevar o no t6rmino adyacente, puesto que
funcionan ya como transitivos, ya como intransitivos.>>336

E. Alarcos conclui, desta forma, que a transitividade 6 uma

caracterlstica inerente d estrutura do predicado, a qual consiste na

presenga de um complemento directo, indirecto ou outro tipo de

complemento, mas - e isto 6 que se torna importante - o NV n6o poderd

'' E. Alarcos 1982: 149.
ttu Cf . E. Alarcos 1982: 149 e ss.
336 E. Alarcos 1982:152.
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ser a priori considerado transitivo ou intransitivo. 56 a analise de cada

estrutura sint6ctica em particular ir5 determinar como se encara o NV.

Entre estes tr6s autores existem tr6s posig6es substancialmente

diferentes. E. Alarcos considera que estes conceitos n6o trazem uma

mais-valia em termos de an6lise sint6ctica, pelo que a sua utilidade
pode ser posta em causa. O autor, na sua Gramittica, dedica ao assunto

menos que duas p5ginas completas337. J. Fonseca considera que os

conceitos de transitividade e de intransitividade s6o incontorndveis e a

sua import6ncia em termos de semOntica f r6sica ndo pode ser

descurada. M. Vilela tenta aliar crit6rios sint5cticos e semdnticos, de

forma a encontrar uma posigSo interm6dia que permita a viabilidade

operat6ria de tais conceitos linguisticos. De facto, a questSo que se

coloca na(s) teoria(s) da val6ncia reside na determinagSo da sua

natureza, formal ou sem6ntica, como se encontra expresso no seguinte

passo de um outro autor, muito pr6ximo:

<En principio, lo que prefigura la valencia de un signo es
el n0mero e identidad de las funciones sem6nticas con las
que el lexema del signo en cuesti6n se combina. Esta
estructura se mantiene intacta en todas las
transformaciones sint5cticas. rr33s

S. Guti6rrez tenta mostrar como as duas vertentes se encontram

interligadas, exercendo uma influOncia reciproca. A uma determinada

fungSo semdntica corresponde uma 0nica fungSo sintdctica formal; mas,

enquanto as fun96es semAnticas podem ser previstas, as fung6es

sintdcticas s5o imposs[veis de prever. Tomando o exemplo bem

conhecido apresentado por S. Guti6rrez, podemos dizer que o signo

vender tem uma esquema combinat6rio pr6-definido do tipo: algudm -
vender - algo - a algudm. Desta forma, podemos prever as fung6es

semdnticas de cada um destes componentes, embora n6o seja possivel

estabelecer o mesmo tipo de previsSo no que ds fung6es sint6cticas diz

respeito. A representagSo do estado de coisas do signo correr, por

exemplo, na realidade implica que: algu6m [agente] - corre [evento /

Cf. E. Alarcos 1996: 280-282.
S. Guti6rrez 2002b: 298.
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processo], como acontece em O Jodo corre, A atleta corre, mas tamb6m

6 possfvel acrescentar - para lugar X flocativo] O Jodo corre para a

meta, A atleta corre para os 100 metros, frases que representam

estados de coisas ligeiramente diferentes e que nos p6em o problema

da obrigatoriedade do 0ltimo elemento.

No entanto, acreditamos que a interligagSo, e mesmo

interdependOncia, defendida por S. Guti6rrez, entre as quest6es

semdnticas e sint6cticas n5o corresponde exactamente d linha te6rica

adoptada na lntrodugSo do presente trabalho, isto 6, aquela que

defende uma an6lise baseada nos principios funcionalistas de

inspiragSo martinetiana, bem como dos seus seguidores. A sintaxe

deve16 ser, a nossa ver, encarada como uma disciplina distinta e

independente da semOntica, apesar de na fala, as duas se encontrarem

inegavelmente interligadas e interdependentes. Para n6s o essencial

consisti16 em estabelecer uma ponte de ligagSo entre a transitividade e

o funcionamento do complemento circunstancial, tentando determinar a

forma como a primeira pode influenciar o tratamento do car6cter nuclear

ou perif6rico da fung6o em aprego. Voltaremos a este ponto um pouco

mais d frente neste estudo (cf . infra,3.2).

1.3 ACTANTES E CIRCUNSTANTES

Conforme vimos j6 (cf. cap. 1,4.) L. Tesnidre avangou o termo

circunstante para o opor d nog6o de actante, por um lado, e d de

complemento do verbo, por outro. O actante e o complemento do verbo

pertencem a dmbitos de an5lise diferentes. Tais nog6es ganharam um

uso generalizado, sem que nem sempre tenha existido um acordo sobre

a exacta significagSo destes conceitos.

A questSo da actdncia e da circunstdncia (ou da presenga dos

actantes, por oposigSo d presenga dos circunstantes) liga-se

directamente com a questSo da Rede Actancial do Verbo. Sendo este,

como ie tivemos oportunidade de constatar, o elemento central e

indispens6vel para a identifica96o da frase, enquanto estrutura
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sintSctica analisevel, serd a partir da sua analise que estaremos em

condig6es de determinar as casas vazias que ele prevC. Dito de outra

forma, o NV i16 determinar os seus actantes e circunstantes. De facto, o
princlpio da selecgSo argumental dos verbos preside tamb6m a muitos
quadros te6ricos diferentes, como vimos no ponto anterior, ainda que

possa ter pesos diferentes. M. Mateus et alii 2003, por exemplo,

referem que (O primeiro aspecto a ter em conta na descrigSo da

estrutura argumental de um verbo 6 a indicagSo do n0mero de

argumentos que ele exige.D (M. Mateus et alii 2003: 185) Desta forma,

existe lugar para a distingSo entre verbos com um argumento
(predicados unSrios), verbos com dois argumentos (predicados bin6rios)

e verbos com tr6s argumentos (predicados tern5rios). Os princlpios de

L. Tesnidre acabam por estar em consonAncia com esta teoria, segundo

a qual a estrutura argumental de um predicador acarreta consequ6ncias
para a forma sint6ctica em que ocorra esse mesmo predicador33e. Nesta

corrente te6rica, predicador poder5 ser, n5o apenas o predicador

sintSctico, isto 6, o NV, mas toda e qualquer palavra que possa ser

dotada de argumentos. Tamb6m jd em 1995, JoSo A. Peres e Telmo

M6ia destacam a importdncia das Estruturas Argumentais, opondo os

argumentos (actantes) aos modificadores (circunstantes).

((...) os argumentos s6o essenciais para a boa-
formagSo da estrutura em que ocorre um predicado, o
que quer dizer que, salvo casos especiais, a sua
supressSo d6 origem a estruturas agramaticais.>340

Os modificadores, por outro lado, constituem-se como elementos
n5o essenciais para a gramaticalidade da f rase, podendo exprimir
valores sem6nticos diversos. Os autores exploram alguns exemplos que

visam confirmar a sua teoria. No primeiro exemplo, O Tiago pediu uma

bola d Tia Sara no Porto. no Porto constitui-se como um modificador, ou

seja, um elemento que pode ser retirado da frase sem lhe provocar a

agramaticalidade. No segundo exemplo, O Tiago mora no Porto. a

exclusSo do sintagma no Porto provoca a agramaticalidade da frase. A

razdo estS na pr6pria estrutura argumental do verbo morar, o qual

ttn Cf . M. Mateus ef a/ii
'o J. A. Peres, T. M6ia

2003: 1 86.
1995:44-45.
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selecciona dois argumentos: um agente e um locativo. Sendo este

sintagma um argumento, ter-se-6 que admitir que se trata de um

complemento indispensdvel a gramaticalidade da frase. L. Tesnidre

considere-lo-ia um actante; M. Mateus et alii tamb6m o consideraria um

argumento, opondo-o aos adjuntos (modificadores ou circunstantes).

Numa perspectiva diferente, G. Lazard considera a presenga dos

circunstantes como facultativa, contudo admite que eles podem manter

o seu car6cter necess5rio em alguns contextos.

<(...) les termes nominaux qui n'ont d'autre lien avec le
pr6dicat verbal que celui sans lequel ils ne feraient pas
partie de la phrase, c'est-a-dire celui qui est assu16 par
un relateur ou, dans le cas des termes <autonomes> qui
portent en eux-mOmes la marque de leur fonction, comme
souvent les compl6ments de temps, celui qu'ils
impliquent. lls ne subissent pas d'autres contraintes: leur
pr6sence est facultative, legt place souvent libre aussi, et
ils peuvent 6tre multiples.>341

G. Lazard fala-nos, deste modo, dos circunstantes introduzidos por

preposigOes (a que chama "relatores") e dos circunstantes introduzidos

por monemas (ou "termos") aut6nomos, isto 6, os adv6rbios. Nestes

casos, estamos perante circunstantes que se apresentam com tr6s

caracter[sticas: a sua presenga 6 facultativa; possuem liberdade de

posicionamento na f rase; e apresentam a possibilidade de se

multiplicarem ad nauseum.

Voltemos, ent5o, d obrigatoriedade destes complementos. G.

Lazard defende que sdo sempre facultativos, sendo que 6 a finalidade

comunicativa da nossa mensagem que 6 influenciada de forma a levar a

crer que tais complementos s5o obrigat6rios. Apresentamos, de

seguida, alguns exemplos que nos permitem comprovar o car6cter

facultativo dos circunstantes. Claro que tal n5o significa que, do ponto

de vista informativo, eles n6o desempenhem na comunicagSo um papel

fundamental. De facto, G. Lazard considera mesmo que eles constituem

a parte central da comunicagdo.

s1 G. Lazard 1994: 81.
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Corpust-UISAOFC

v290905PU11 1 1 I

Actualmente, um responsavel politico nao
exerce quase poder nenhum: depende de
mil forgas estranhas a sua 6rea de
influGncia, j5 n5o controla nem manda em
quase nada e ninou6m.

v290905PU11 1 1 9

Actualmente, um responsavel politico nao
exerce quase poder nenhum: depende de
mil forgas estranhas a sua 6rea de
influEncia, i6 n5o controla nem manda em
ouase nada e ninou6m.

v29090sPUL1 1 1 9

Actualmente, um respons6vel politico n6o
exerce quase poder nenhum: depende de
mil forgas estranhas a sua Area de
influ6ncia, j6 n6o controla nem manda em
ouase nada e ninou6m.

nenhum: depende
influ6ncia, O n6o

Um respons6vel politico n5o exerce O poder
de mil forgas estranhas a sua Area de
controla nem manda em A nada e ningu6m.

v290905PUL1121

Ai sim, ai readquire por uns momentos,
imaginariamente, tudo o que perdeu na
realidade: o poder, o prestigio, o carisma, a
eternidade e a ol6ria.

v290905PUL1 121

Ai sim, ai readquire por uns momentos,
imaginariamente, tudo o que perdeu na
realidade: o poder, o prestlgio, o carisma, a
eternidade e a ol6ria.

g readquire por uns
realidade: o poder, o
oloria.

momentos, A, tudo
prestigio, o carisma,

que perdeu na
eternidade e a

o
a

v290905PUL1 122

Ganha tudo isso em imagem (mais uns
carros e umas benesses reais), mas como
hoje o imagin6rio 6 o real, isso chega para
o seu pequeno e dom6stico narcisismo.

carros e umas benesses
real, isso chega para o

Ganha tudo isso em imagem (mais uns
reais), mas como A o imagin5rio 6 o
seu pequeno e dom6stico narcisismo.

Dos exemplos apresentados podemos concluir que o "termo

autonomo", tal como a ele se refere G. Lazard, aqui concretizado na

escolha de uma unidade da classe "adv6rbio" para preencher a fungSo

circunstancial 6, na totalidade dos casos apresentados, sintacticamente

facultativo. A prova da comutagSo por A demonstra que a aus6ncia

dessa unidade, preenchendo o espago f uncional da f ungSo

circunstancial, em nada altera a estrutura sint6ctica das frases em

aprego. Claro que existe uma alteragSo do ponto de vista da

comunicagSo; existem finalidades comunicativas especlficas por parte

do locutor quando opta por adicionar i sua frase uma unidade como
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hoje, ou imaginariamenfe. A sua presenga/aus6ncia altera a estrutura

informacional da frase; expande tamb6m a sua estrutura sint6ctica, mas

n6o inviabiliza a sua exist€ncia enquanto unidade sint6ctica passivel de

decomposi96o em unidades funcionais menores, nem afecta a rela96o

que cada functema da zona de act6ncia estabelece com o NV. Afecta16

sim, e muito, a relagSo que os functivos dos diferentes espagos

sustentam entre si, ao ponto de, na versSo do primeiro exemplo em que

todas as comutag6es por zero s5o feitas, haver um car6cter de

genericidade totalmente distinto do mais espec[fico que surge apenas

com a reintrodugSo do adv6rbio actualmente. Podemos assim antever

que, muitas vezes, a classificagSo de "essencial' se aplica a um

circunstante sem que se esteja propriamente a falar de um car6cter

sint5ctico obrigat6rio. Ou, por outras palavras e recordando o

tratamento do aditamento de S. Guti6rrez, 6 um elemento perif6rico cuja

fungSo semAntica se sobrep6e d sua dimensSo sint5ctica (cf. cap. l,
3.1 ).

A questSo da obrigatoriedade ou facultatividade de um

determinado elemento deve ser colocada, numa primeira inst6ncia, e

mantendo-nos f iel ao ponto de vista a que nos propusemos na

lntrodugSo, de um ponto de vista sint5ctico. Claro que, com tal

pretens6o, n5o queremos afastar da an6lise o ponto de vista semAntico,

reforgamos apenas a nossa opgSo te6rica e metodologica que v6 na

forma e na fungSo de cada um dos elementos da frase a base de toda a

an5lise sint6ctica. E 6 isso mesmo que M. Vilela acaba por avangar.

Uma correcta distingSo entre actante e circunstante passar6 sempre por

uma an5lise da posi96o estrutural dos elementos. O autor acredita que

os actantes se encontram ligados ao verbo atrav6s de tragos que levam

a delimita96o da categoria semAntica a que devem pertencer as

unidades que preenchem os lugares vazioss2.

<A fronteira entre actantes e circunstantes n5o 6 uma
fronteira de conte0do: um mesmo termo pode contrair
com o mesmo verbo uma relagSo de actante ou de
circunstante. (...) se o actante completa o verbo com
vista a construqdo da frase, determinando assim o

*'cf . M. Virera 1994 201.
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sentido verbal, o circunstante caracteriza os tragos da
estrutura fr6sica, explicitando-os.>>il3

De forma a determinar o caracter obrigat6rio de um complemento
em relagSo ao seu NV 6 preciso averiguar que tipo de relagao exaste.

Assim, acreditamos, e a nossa anelise sint6ctica assim o pretende
provar, que existem complementos ditos circunstanciais (porque
exprimem circunst6ncias) que s6o sintacticamente obrigat6rios, isto 6,

nucleares, e complementos ditos "verdadeiramente" circunstanciais,
entendendo agora circunstancial como sin6nimo de dispens5vel, e que

se caracterizam pela facultatividade da sua presenga. A identificagEo de

um complemento como obrigat6rio em relagSo ao seu NV ter6 que ser
equacionada tendo em conta a 6rbita do complemento, o seu raio de

act6ncia (obrigatoriedade) ou o seu raio de circunst6ncia
(facultatividade). Para tal, o recurso ao conceito de nuclear mostrou-se
de grande importdncia. Se o NV exige um complemento, seja ele
circunstancial, directo ou indirecto, temos, ent5o, que admitir estar na

presenga de um complemento de car6cter argumental, isto 6, de um

actante. sendo o NV o centro gravitacional da frase, se16 este o

elemento decisivo para tudo o que se passa i sua volta, o chamado
"determinado" por excel6ncia. Baseando-nos em provas sinticticas
(comutagSo por zero, multiplicagSo, mobilidade e 6mbito de incid6ncia)
chegaremos a conclusdes sint6cticas sobre a zona da frase que os

complementos circunstanciais ocupam. Sendo actantes, situar-se-5o na

zona actancial da frase, estando sob a influ6ncia directa do NV e, por

isso, adoptando um carScter nuclear. A fung6o dita circunstancial tem,
neste caso, o seu 6mbito de incid6ncia no NV, obrigatoriamente e 6 ela
pr6pria nuclear. No entanto, se a zona da frase que a fung6o adoptar
como sua for a zona perif6rica, ent6o, a fungSo supra mencionada j6
n5o se encontra sob a influ6ncia directa do NV, isto 6, pode n6o incidir
directamente sobre ele, ocupando a zona perif6rica da frase e, sendo,
por isso, um complemento de tipo dispens6vel.

't M. vilela 1994: 214.
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2. N0cueo E PERIFERIA

Para um melhor entendimento da distin96o nalguns casos

gradual e nao absoluta entre actantes e circunstantes, Sera

importante entende-los, sempre no 6mbito do modelo de frase que

vimos adaptando (cf. lntrodug6o), como pertencendo a 6rbitas, an6iS,

niveis ou zonas sint6cticas distintas, estabelecidas a partir da mais

central, a que se encontra imediatamente implicada no NV atrav6s das

suas relag6es de determinagSo mais directas sao as que

correspondem aos functemas da zona de actincia, ou nlvel do n0cleo.

2.1 Nivets DE NUcLEo E N0cLEo vERBAL

Assim, tendo presente o funcionamento da frase em diferentes

niveis sint6cticos, poderemos averiguar o modo de funcionamento da

determinagSo, conceito que 6 nuclear neo apenas na pr6pria definiqSo

da frase enquanto macro-Sintagma construido em torno de um NV, como

tamb6m na an6lise dos elementos dependentes desse ou de outros

n0cleos, que o(s) determinam e que constituem, como vimos, expans6es

de car6cter sint6ctico nalguns casos obrigatorio, noutros facultativo (Cf.

lntrodugflo). Recorde-se que, para S. Guti6rtez a frase verbal,

((...) presenta una fisionomia semejante a la imagen
que se nos ofrece del 6tomo. En el centro se ubica el
nricleo, dotado de un numero atomico (su valor opositivo)
y de una val6ncia combinat6ria: es el verbo finito. La
periferia se organiza en v.arios estratos concOntricos
donde "giran" loI sat6lites.>>H

Recorde-se tamb6m que o autor apresenta tr6s niveis de sat6lites

do verbo: os argumentos, os aditamentos e os circunstantes. Estes tr6s

* S. Guti6rrez 1g97a'. 372. A imagem corresponde perfeitamente i do planeta Saturno que
acima referimos.
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niveis nao devem ser confundidos com as fung6es, pois constituem

zonas, passiveis de distingSo atrav6s da an6lise sint6ctica que, por sua

vez, te dar lugar a diferentes fun96es:

1o nivel - argumentos

20 nivel - aditamentos

3o nivel - circunstantes

Reproduzimos aqui o esquema apresentado por S. Guti6rrez:

Aditamentos

<Los niveles se caracterizan por su 6mbito de
incidencia y por su mayor o menor trabazon con el verbo.
Los argumentos afectan al n0cleo verbal de manera
directa. Los adifamentos, especialmente los que Pottier
denominaba de espacio, tiempo y nocion (ETN), afectan a
la primera esfera en su conjunto, es decir, a la unidad
formada por el verbo y sus argumentos. Por iltimo,
hallamos los circunsfanfes, que se ubican en una esfera
m6s alejada y que af ectan globalmente al conjunto
formado por el verbo, sus argumentos y sus
aditamentos.>ils

Os aditamentos aparecem, assim, definidos por S. Guti6rrez como

functivos n5o exigidos, nem previstos na val6ncia combinat6ria do

lexema verbal. Efectuam, na sequ6ncia do esquema acima apresentado,

uma complementagSo perif6rica de primeiro nivel3a6. Segundo o autor,

os aditamentos n5o superam os crit6rios de determinagSo dos

*u S. Gutierrez 1997a: 373.
'u cf. S. Guti6rrez 1997a 379 e ss

C ircu n sta ntes

Argumentos
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argumentos, mas exibem algumas caracteristicas comuns que, por sua

vez, se rao d iscrim inat6rias e m relagao aos circu nsta ntessT.

Reproduzimos, de seguida, um quadro de S. Guti6rrez que acreditamos

trazer alguma luz sobre as quest6es que aqui tratamos:

TaeeLa Vlll - AncuuENTos. AorramENTos E CrRcuNsrANTEs34E
Aro. Adit Circ.

1) Previsto na va16ncia verbal +

2) Permanecem na valEncia dos
deverbais

+

3) Buraco formal sobre o verbo +

4) Obrigatoriedade de indefinido em
eoua ndicionaisse

+ 0

5) Prova de Happ: comutagSo por
f aze r35o

Ex.: O Jodo esteve a ler um livro;
O JoSo esteve a ler uma novela e
o Pedro fez o mesmo; *F6-lo uma
novela.

+

6) Obiecto de interrosacSo parcial + +

7) Comut5vel por pronomes t6nicos + +

8) Focaliz5veis em equacionais ou
equandicionais3sl

+ +

e) Negagio adversativa n5o A mas B
Ex.: O professor castigou ndo o
Pedro rnas o Rodrigo; *Ndo o
professor mas a professora
castioou o Pedro.352

+ +

10) lnterrogagSo disjuntiva A ou B?
Ex.'. Fernando estuda Letras ou
Direito?

+ +

11) Modificam infinitivos, gerUndios e
oa rtic ioios

+ +

12) Elipse em estrutura coordenativa
e comparativa

+ +

13) Contraste em estruturas
correctivas

+ +

14) Possibilidade de surgir como
inciso353

+

15) Externos d interrooac6o +

16) Modificam enunciados sem verbo +

*'cf . S. Guti6rrez 1997a 379.* Cf. S. cuti6rrez 1997a: 393. O quadro apresentado constitui uma adaptag6o dos termos
castelhanos.
'n Estas estruturas s5o tidas como construg6es enf6ticas, onde existe causalidade -
finalidade. Ex.: "Se te aviso 6 porque corres perigo'. Cf. S. Guti6rrez'1997a'.551 e ss. Por
sua vez as estruturas equacionais sio compostas por tres elementos: verbo SER + Segmento
A (magnitude enfatizada) + Segmento B (orag6o relativa que inclui os functivos n6o
e-nfatizados). Ex.: "Um louco era quem o perseguia."
'oA prova de Happ foi proposta por Happ (1978) e Somers (1984) e defende que a pr6-forma
substitui o conjunto formado pelo predicado e pelos seus argumentos (excepto o sujeito), de
forma que todo o elemento compativel com a pr6-forma 6 alheia ao nIcleo da frase. No
entanto, esta prova s6 funciona com verbos de acA5o. Cf . S. Guti6rrez 1997a'. 376-377.
tu' Ver nota de rodap6 349.tu'cf. s. Gutierrez 1997a: 381.
3s /nciso 6 uma marca sistemdtica (o,p6e-se d sua aus6ncia), mas o seu uso 6 t6o amplo que
lhe falta um valor conceptual. E um instrumento significante dotado de um valor
procedimental. Constitui uma chamada de atengao ao interlocutor para que ponha em marcha
o motor das infe16ncias e procure uma interpretagSo relevante. Cf. S. Guti6rrez 1997a: 391.
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17) Externos i comutagEo de
sim/n5o3il

+

18) Contraste com aditamento ? + +

1e) Enfase com s6, inclusiv6, tamb6m,
at6

+ + I

O conjunto de crit6rios acima apresentados (dezanove), ainda que

perfeitamente coerente no 6mbito em que foi concebida, nao possui, a
nosso ver, o poder de coerencia que desejariamos para identificagSo de

estatutos sint6cticos dentro da frase. De facto, nio desejamos que se

misturem crit6rios t5o dispares como "previsto na valCncia verbal"

(propriedade, suspostamente, s6 possulda pelos argumentos) e "objecto

de interrogagao parcial" (propriedade partilhada tanto por argumentos

como por aditamentos). O primeiro crit6rio, integrado numa corrente

regida pela val6ncia verbal, seria perfeitamente admissivel; o segundo

que enumeremos, parece-nos ser de teor claramente semantico. Um

outro crit6rio sint6ctico se junta a esta extensa lista: a comutagSo por

um pronome t6nico. Segundo a tabela, este crit6rio 6 possivel tanto no

caso de argumentos, como no caso de aditamentos (n5o esquecendo,
po16m, que o conceito esta a ser aplicado a exemplos de lingua

castelhana). Por outro lado, o que S. Guti6rrez identif ica como

circunstante ou t6pico, n6o tem para n6s qualquer identidade sint6ctica.
O circunstante ou topico mais n5o 6 do que uma expressao referencial,

cuja dimensSo informativa 6 ineg6vel, mas informativa. Analisando um

exemplo apresentado por S. Guti6rrez facilmente se percebe que a

distingSo entre aditamento e circunstante n6o 6 de car6cter forma!,

sint6ctico, funcional, mas sim de caricter pragm6tico e enunciativo.

Aditamento Circunstante
Comeu com a sua m5e. Com a sua mie. comeu.

Do ponto de vista sint6ctico n6o existe qualquer diferenga entre

os dois enunciados. Os dois constituem-se como frases compostas por

um n0cleo (NV - comeu) e por uma fungAo circunstancial. Repare-se
que a mobilidade de com a sua mde 6 possivel; a comutagSo por zero

tamb6m; a multiplicagSo igualmente (com a sua mde e seu pai, no

restauranfe, ds 14h, no dia 12 de Dezembro de 2006...). Significa isto

que defendemos que entre as duas frases n6o h6 diferengas sint6cticas,
t* Os circunstantes ficam fora
afirmativa ou negativa sim/ndo.
Guti6rrez 'l g97a: 391-392.

do imbito da comutaqSo dos substiiutos da modalidade
Ex.: "Convidas-me?" -'Se vens comigos, sim." Cf. S.
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mas sim diferengas informativas, ou diferengas que se manifestam ao

nivel da enunciagao. A topicalizagSo3ss da fungSo circunstancial n6o

serve outro prop6sito que nao o de chamar a atengeo do interlocutor
para aquela parte particular da frase.

Quando falamos em n0cleo, referimo-nos i parte do discurso que

6 central, que n5o pode ser retirada sem prejuizo para o pr6prio

discurso. Novamente de acordo com S. Guti6rrez, o nlicleo dever6 ser

entendido como ((...) al constituyente que posee el mismo privilegio de

figuraci6n (i.e., id6nticas propriedades distribucionales que el todo.)>

(S. Guti6rrez 1997b: 29)

Partindo do principio que as estruturas sintagm6ticas s6o lineares

apenas na sua manifestag6o externa, acreditamos ser na ordem

estrutural hierarquizada que encontraremos reflexo das estruturas

sint6cticas. Tal como foi dito na lntrodug6o, o nucleo ser6 o sintagma

ao qual os outros elementos se subordinam, estabelecendo com ele uma

clara relag6o de dependEncia. Desta forma, o nIcleo deve16 ser

entendido como obrigatorio, central, e todos os outros elementos que a

ele se agregam, dele dependentes, constituir-se-io como elementos

marginais, entendendo-se aqui marginal como subordinado ao n0cleo356.

O que depois poder6 variar ser6 o nivel a que se situa essa

subordinagSo ou dependEncia, sendo mesmo de distinguir um grau de

dependEncia ainda sob a influEncia do nticleo - 6 o que cham5mos

supra, na linha de M. Vilela, a zana de act6ncia que tamb6m, por

assimilagSo, se pode designar como "nuclear" (cI. infra a posigSo de C.

Clairis 2008; cf. infra, pp.213 e ss.) - e outro que j6 n5o a sofre - 6 a
zona ou nlvel, ainda perfeitamente delimitado, dos circunstantes, a zona

perif6rica. Estamos neste momento a excluir da an6lise o terceiro nivel

de S. Guti6rrez, n5o apenas por raz6es de simplificagSo, mas tamb6m

por considerarmos que poder6 incluir crit6rios operat6rios de tipo n5o

sint6ctico.

tuu Como 6 sabido, a topicalizagSo 6 um processo que pode passar por extrair uma ou vSrias
fung6es, ou outros elementos da frase, por exemplo, atrav6s de deslocag6o para posigao
inicial, separando-as por virgulas. A topicalizag6o tanto pode afectar complementos
argumentais como complementos circunstanciais, provocando alterag6es a nivel do sentido
(,qf. S. Guti6rrez et alii 20A2'.'102), e, nalguns casos, na sintaxe.
"* Podemos admitir a exist6ncia de n0cleos sem a eles estarem adstritos elementos
adjacentes, ainda que tal seja discutivel no que toca d marca de pessoa, pelo menos se
falarmos de frases. Contudo, o contr6rio n5o 6 concebivel para a estrutura sint6ctica da
nossa lingua.
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De facto, S. Guti6rrez adverte ainda para a existEncia de

diferentes nficleos: o n0cleo sint6ctico, situado ao nivel das fung6es

formais; o nricleo semantico e o nIcleo informativo, ao nivel das

f ung6es semSnticas e das fung6es informativas. Cada construgSo

sintagm6tica dotada de um n[cleo formal, pode ser dividida de forma a
encontrar diferentes nIcleos para cada um dos niveis funcionais

anteriormente mencionados. No presente trabalho, ser5 no n0cleo

sint6ctico que centraremos a nossa an6lise, visto que este 6 o elemento
primordial para a exist6ncaa de uma frase do ponto de vista formal, isto

6, sint6ctico. O n0cleo sint6ctico tem que ser obrigatoriamente

representado por um sintagma, sintagma este formado por um verbo

conjugado e pela sua determinagdo obrigatoria de pessoa.

Apresentadas as diferentes concep96es de n0cleo, resta-nos

esclarecer que opt6mos por uma delas em detrimento de outra. De

facto, ao longo deste estudo teremos o nfcleo sempre como sin6nimo

de NV, isto 6, elemento central e obrigat6rio para a exist6ncia de uma

estrutura passivel de an6lise e decomposigSo sint5ctica. A acepgdo

proposta por S. Guti6rrez concentra-se no conceito de n0cleo enquanto

vertente de an6lise m0ltipla, acepgSo que embora v6lida n5o se

enquadra nos objectivos do presente trabalho propostos na lntrodugEo.

2.2 Os cHAIUIADoS "coMpLEMENTos" oo tt0ctEo E As zoxAs DA FuNgAo

CIRCUNSTANCIAL

Partindo da concepgao inicial de que nem todos os complementos

s5o iguais e nem sequer possuem o mesmo nivel, podemos dizer que o
complemento 6, pela sua natureza, um elemento incidente sobre o
n0cleo. N6o se trata de uma mera expansSo daquele, mas um

complemento que participa na construgSo da estrutura em causa, como

o comprova a sucessiva comutagSo por zero aplicada ao seguinte

exemplo:
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Corpus ttt - PIIBLICA FC

PUB/A1607060111 lAs vidas erradas sempre me atrairam.

/ As vidas erradas sempre me atrairam.

FS FC CI NV

,/ As vidas erradas atrairam-me.

FS NV CI

r' As vidas erradas atrairam.

FS NV

/ Atrairam.
NV

A este respeito, C. Hern6ndez adverte para um facto a ter em

consideragSo:

((...) al hablar de complementos nos referimos a
funciones, a huecos funcionales que guardan unas
relaciones con los restantes elementos de la estructura
en la que entran, independentemente de los-_funtivos que
puedan rellenar u ocupar dichas funciones.>3s7

lndependentemente desta similitude de preenchimento, o autor

aponta para uma distingSo dos complementos entendidos, por

conseguinte, como "huecos funcionales", ou seja, simultaneamente,

fung6es e espagos funcionais vazios - em tr6s grupos. Os primeiros, os

complementos de f rase, poder-se-iam apelidar de "marginais", pois

incidem sobre toda a frase modelando-a, transformando-a. De alguma

maneira, este espago - ou, melhor dizendo, 6rbita - parece-nos

extrapolar parcialmente o imbito do NV, pelo menos tal como o

definimos no ponto anterior (ct. 2.1). Os segundos s6o complementos

de "cl6usula", tamb6m chamados complementos de sintagma verbal, a

que chamariamos "verdadeiros complementos". Finalmente, os terceiros

seriam os complementos de sintagma nominal, que apenas se situam

357 c. Hernandez 1995: 135.
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fora da zona de influOncia do n0cleo porque nao sao os seus functivos
que se relacionam directamente com esse nUcleo358.

Centremo-nos agora nos complementos de sintagma verbal. Para

conseguir proceder d distingao entre os v5rios sub-tipos, considerados

pelo autor como mais problematicos e que sao precisamente os

circunstanciais -, serSo apontados os seguintes criterios:
a) A marginalidade: o autor neo apresenta qualquer exemplo

deste crit6rio, pois n5o concorda totalmente com ele. De facto, existem

complementos circunstanciais cujo cardcter 6 obrigat6rio,
nomeadamente alguns complementos circunstanciais regidos por

preposigSo.

b) A comutagSo por adv6rbio: o autor adverte, no entanto, que

esta comutagSo s6 6 possivel com alguns complementos,
nomeadamente, os de tempo, de lugar e de modo. Nem todos os

complementos respondem a esta prova, o que limita bastante a sua

empregabilidade e utilidade enquanto crit6rio definit6rio.

c) A presenga de uma preposi96o: o autor n6o reconhece neste

crit6rio validade, visto que existem complementos verbais de diferentes
tipos, os quais podem aparecer com ou sem preposigSo. Como

reconhece C. Hern6ndez, <Las preposiciones introductoras de un

complemento no son marcas diacriticas, ni impescindibles, ni fijas.) (C.

Herndndez 1995: 137)

d) A !iberdade posicional: numa llngua como a nossa, ou como o

castelhano, a posigSo/ordem dos elementos na frase depende de uma

grande variedade de condicionantes, desde factores gramaticais at6

factores pragm5ticos.
./ Ontem d noite vimos na casa dos meus primos um filme 6ptimo.
,/ Vimos um filme optimo ontem d noite na casa dos meus primos.
,/ Na casa dos meus primos, vimos, ontem d noite, um filme optimo.

Se a marginalidade, a comutagSo por adv6rbio, a presenga de

preposi96o e a liberdade posicional n5o se constituem como crit6rios
suf icientemente fortes para caracterizar os complementos
circunstanciais, haverS que recorrer a outro tipo de crit6rios que,

complementarmente (ou n5o) a estes, possibilitem uma identificagSo

tut Cf . C. Hern6ndez 1995: 135.
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sint5ctica segura do que constitui um complemento circunstancial (cf.

supra pp.139-142).

A ausOncia de marca formal que permita fazer a distingSo entre os

v6rios complementos se16, talvez, o maior entrave para uma mais clara

distingSo entre eles: <(...) ninguna marca que por si sola nos permita

dilucidar esa questi6n.) (C. HernSndez 1995: 138) Para tal, o autor

avanga com a hip6tese de ser o(...) un conjunto de rasgos y crit6rios los

que nos ayuda16n a reconecer y distinguir los complementos verbales.>

(C. Hern6ndez 1995: 138) Neste conjunto registam-se as caracteristicas

sint6cticas, como a val6ncia e o grau de actante, a comutagSo, as

possibilidades de transformagSo, mas tamb6m as caracteristicas
semdnticas como a forma de expressSo, o conte0do e o contexto. No

nosso estudo ir-nos-emos debrugar apenas sobre as caracteristicas de

ordem sint5ctica.

Comprendemos pois que a fungdo circunstante, que 6, no modelo

de frase de C. Hern6ndez, a F4, seja <(...) una de las m6s complejas de

las [funciones] complementarias.) (C. Hern6ndez 1995: 151) O linguista

considera que essa F4 6 representada por diferentes tipos de

complementos, que se subdividem em tr6s grandes grupos. No primeiro

grupo integra-se a F4 representada por um complemento que mant6m

com o verbo uma relagSo de solidariedade, ou seja, trata-se de uma

valEncia do pr6prio verbo, situando-se este complemento na zona de

actdncia. O segundo tipo de complementos de F4 e constituido por

complementos que, fazendo parte da val6ncia verbal, j5 n5o se situam

na zona de act6ncia do NV, mas na zona circunstancial, podendo ser

omitidos sem provocar agramaticalidade para a frase. J5 um terceiro
grupo de F4 serSo os complementos que expressam lugar, tempo,

modo, causa, finalidade e outros valores sem6nticos. Estes

complementos aparecem caracterizados como marginais e acidentais
pata a estrutura do predicado, podendo aparecer na frase em n0mero

in d ete rm in ad o3se.

Comparando com um autor de quadro te6rico substancialmente

diferente, encontramos em C. Guimier a mesma hierarquia:

tut Cf . C. Hern6ndez 1995: 1 51-'152
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<La fonction circonstancielle apparaiit ainsi comme la
dernidre dans le paradigme des fonctions centr6es sur le
verbe. Cette d6finition permet de surcroTt d'inclure dans
la classe des circonstants tous les compl€ments
adverbiaux de phrase.>360

Encarando o verbo como elemento nuclear da frase, admite-se que tudo

o que na frase se "diz", directa ou indirectamente, se relaciona e esta

dependente do verbo. Claro que a ligagSo entre o chamado circunstante

e o NV pode ser mais ou menos estreita. Partilhamos com C. Guimier a

ideia de que o circunstante pode16 estar integrado no predicado, como

tamb6m essa relagSo se pode relaxar ao m5ximo, tendo o circunstante

alcance sobre a frase global.

<(...) notre d6finition du circonstant sera la suivante: un
constituant satellite du verbe qui ne remplit aucune des
fonctions sujet, attribut, compl6ment essenfie/, direct ou
ind ire ct.>>361

Contudo, por mais confortevel que esta definigSo possa parecer, n6o

podemos deixar de reconhecer os perigos que ela encerra. Como

dissemos j6 por diversas ocasi6es, adoptando uma definigSo negativa

do que se16 o "complemento circunstancial", ver-nos-iamos na

conting6ncia de aceitar tudo o que n5o fosse Sujeito, Verbo,

Complemento Directo.... como "complemento circunstancial". Tal

decisSo levar-nos-ia, certamente, a situag6es complexas, onde a

definigSo de crit6rios ficaria claramente comprometida e a profus6o de

exemplos seria de tal ordem que nos obrigaria a aumentar

exponencialmente o que seria aceit5vel como "complemento

circu nstancia l".

Problema ad iciona I seria o de considerar que todos os

"complementos circunstanciais" seriam elementos sat6lite, ou seja,

complementos perif6ricos, quando a p16pria graduagSo entre actante e
circunstante expressa por M. Vilela e outros autores (cf . supra, 1.2) je

nos indicia podermos encontrar elementos cujo comportamento os faz

girar ou na 6rbita do n0cleo, ou na da periferia mais pr6xima do n(cleo,

tuo c. Guimier 1993:
361 C. Guimier 1993:

15
15.

(sublinhado nosso)
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ou na mais afastada. Dai a solugeo acima apresentada de distinguir
nlveis dentro da pr6pria periferia, admitindo igualmente que nao haja

delimitagSo absoluta entre a 6rbita da sintaxe nuclear (a do nUcleo

predicativo) e a da sintaxe perif6rica, antes que essa distingSo ser5

provavelmente g radual.

Como fundamento da distingSo, importa recordar que, a prop6sito

da lingua espanhola, existem conceitos pr6ximos a prop6sito dos

circunstanciais. Assim,

<Visto desde la gram5tica tradicional, Alarcos
redistribuye los viejos circunstanciales en dos grupos
distintos: aditamentos y suplementos. Los aditamentos son
elementos relativamente marginales al predicado, por lo
que su presencia o ausencia no altera la estructura
fundamental de la cl6usula, poseen cierta libertad
posicional y pueden ser conmutados por adverbios. Los
suplementos, en cambio, est6n vinculados al predicado de
forma estrecha, carecen de libertad posicional, no pueden
ser eliminados sin alteraci6n de la estructura de la
cl5usula, son introducidos por preposici6n y, cuando no
aparecen por ya consabidos, conservan esta particula.>362

A tabela seguinte resume as principais caracterlsticas destes dois

tipos de funcionamento dos "velhos circunstanciais":

TABELA lX - AorrnMENTo E SupLEMENTo363

Aditamentos Suplementos

Marginalidade do predicado +

- Possibilidade de eliminagSo sem alteragSo

da estrutura

+

- Liberdade posicional +

- Comutabilidade por adv6rbios +

Reg6ncia da preposigSo +

- Compatibilidade com implementos +

No primeiro caso, do aditamento, estariamos

que 6 relativamente marginal em relagSo ao NV,

1 989: 1 57.
1 989: 1 57.

lll c. no;o
"o" G. Rojo

perante uma fungSo

podendo, por essa
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mesma tazao, ser comutada por zefo, ou sofrer uma alteragao da sua
posigao linear, sem que isso provocasse alterag6es do ponto de vista da

estrutura hierdrquica da frase. Tal facto sucede porque o aditamento 6

sintacticamente perif6rico, como afirma S. Guti6rrez, ainda que tenha

fungSo semAntica por vezes n5o negligenci6vel. O "suplemento" je
pressup6e uma relagSo mais estreita com o NV, onde a comutageo por

zero torna a frase agramatical. A mobilidade na frase tamb6m se

encontra bastante condicionada, dada a relagSo estreita estabelecida
com o NV, ou com outros dos seus complementos. E. Alarcos chega

mesmo a empregar o crit6rio da intimidade da relagSo com o verbo,
para atribuir ao suplemento um cardcter argumental, ou de actante. Na

sua Gramdtica (1996) o autor opta por fazer a distingdo entre objecto
preposicional (suplemento) e o complemento directo, ainda que

reconhecendo a semelhanga entre os dois:

((...) el objeto preposicional cumple respecto del n0cleo
de la oraci6n una relaci6n semdntica an5loga a la del
objeto direto; sin embargo, su funci6n sint6ctica es diversa,
seg0n se refleja e.n la obligatoriedad de la preposici6n para
el primero (...).rtuo

Considerando agora exemplos em portugu€s,

Corpus ltt- P0BL|CA FC

PUB/A1607060314

segundo as organizag6es de ajuda
humanitdria entre um a dois milh6es de
pessoas terSo morrido de desnutrigSo na
0ltima d6cada.

PUB/A1607060429
Um dos trabalhos de Petrucci-Fonseca era
falar com as pessoas sobre o lobo.

PUB/A1607060439

Alvares, aluno de Petrucci-Fonseca at6
participou em programas das ridios
!ocais oara falar do lobo.

PUB/A1607060538
Rapazes empoleiram-se nos muros,
encostam-se d sombra.

PUB/A1607060556

Quando entrou para a universidade
como milhares e milhares de palestinianos
que continuam a tirar dinheiro a outras
necessidades b6sicas para ndo prescindir
da educagSo secunddria ou superior ,

empreqou-se tamb6m na oolicia.

t* E. Alarcos 1996: 284.
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Em todos os exemplos acima apresentados verif icamos a

exist6ncia de uma preposigao que 6 regida pelo verbo, e que introduz

um complemento verbal: suplemento ou complemento preposicional

reg ido.

o Morrer de

o Falar com

. Participar em

o Encostar-se a

o Entrar para

N5o pretendemos, no entanto, proceder a uma diferenciagSo

sint5ctica entre este tipo de complemento regido por preposigSo e o

"complemento circunstancial". Tal discussSo remeter-nos-ia para um

assunto a que, neste momento, ndo podemos dar relevo: a constatagSo

de que alguns verbos s6o regidos por preposigSo quando se verificam

determinadas condig6es de contexto sint6ctico. Se recorrermos ao

segundo verbo "falar" facilmente conseguimos pensar em contextos que

possibilitem o alterar da preposigSo: "falar de", "falar para", "falar em"...

o que, por si s6, nada prova.

lmportante ser5 verificar se o elemento que ai aparece e um

complemento de tipo argumental ou nuclear (isto 6, um actante

sintacticamente obrigat6rio) ou um complemento de tipo perif6rico e,

simultaneamente, facultativo. 56 a andlise sint6ctica de cada frase em

particular nos permiti16 proceder a tal julgamento. Para o que nos

interessa bastard verificar que nos exemplos reconhecemos a exist6ncia

de um suplemento ou fungSo circunstancial de car5cter obrigat6rio, uma

vez que os sintagmas que constituem esta fungSo n5o podem ser

deslocados e a sua comutaqSo por zero n5o se apresenta como uma

hip6tese vi5vel, sem a destruig6o da estrutura sintSctica da frase. Os

suplementos, tal como apresentados por E. Alarcos, constituem-se

preferencialmente como uma fungSo nominal, enquanto os aditamentos

adoptam preferencialmente a classe do adv6rbio. Sendo objectivo deste

estudo n5o a an5lise de todos os preenchimentos sintdcticos da FungSo

Circunstancial, mas apenas um deles, teremos que nos restringir a

classe do adv6rbio enquanto preenchimento sint6ctico da FC, quer esta
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adopte uma posigao argumental nuclear, quer adopte uma posigao

circunstancia I perif6rica.

Conforme temos referido, o n0cleo e a periferia s5o conceitos que

remetem para um assunto jd abordado na lntrodugSo, a sintaxe nuclear
e a sintaxe da periferia, tal como s5o entendidas por C. Clairis. De

alguma maneira, esta questao simplifica-se quando se trata de

distinguir o chamado "adv6rbio de frase", que 6 necessariamente e por

definigSo, perif6rico, do complemento do nIcleo, sintacticamente
obrigat6rio. Dificil serS distingui-lo do elemento facultativo que se

constitui como determinante directo do NV, ou indirecto de um elemento
que je e ele p16prio determinante do NV, e distinguir este do

complemento do n0cleo. A titulo ilustrativo, analisando uma f rase
forjada,
,/ Quando o avO fez 80 anos, toda a familia foi d festa num autocarro

especial que tinha sido fretado para a ocasieo.

teremos as seguintes fung6es:

Quando o avO fez 80 anos - FungSo Circunstancial Perif6rica
(Comut6vel por adv6rbio de frase, ontem), que incide no NV com as

suas respectivas determinagoes, sejam elas nucleares ou perif6ricas.
toda a famllia - Sujeito
foi - NV

d fesfa - FungSo Circunstancial Nuclear, que o 6 ndo apenas por

incidir no NV, mas tamb6m por ser obrigat6ria.
num autocarro especial - FungSo Circunstancial Perif6rica, que

incide no NV determinado por outra fungSo (toi d fesfa)
que tinha sido fretado - DeterminagSo do nome autocarro
Para a ocasido - FungSo Circunstancial Perif6rica (ou Objecto

preposicionado)

A determinagSo que incide no verbo 6 uma determinagdo
obrigat6ria que depende da va16ncia do pr6prio verbo, e que se situa na

zona actancial do NV. Assim acontece com o complemento d fesfa, o

qual n5o pode ser comutado por zero, nem 6 pass[vel de mobilidade na

f rase. Na proposta de c. clairis, a sintaxe nuclear catactefiza
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precisamente as relag6es obrigatorias de determinagao de um n0cleo

central com as suas expansOes (os exemplos apontados sao, ali5s,

fung6es como o complemento directo, indirecto ou outros com as

mesmas caracterlsticas sint6cticas), enquanto que a sintaxe da periferia

se reporta d determinagSo exercida por um qualquer elemento ou

conjunto de elementos, e que 6 exercida quer sobre o n0cleo, quer

sobre o n0cleo j5 expandido, quer sobre uma das expans6es do n0cleo.

Nos tr6s casos configura uma determina96o n5o obrigat6ria e, por isso

mesmo, situada numa zona ndo nuclear da frase. Assim, d festa 6 uma

determinagSo nuclear que incide no verbo, enquanto num autocarro

especial 6 uma determinagSo que incide no sintagma que o precede, foi

d f esta. Seria um modif icador ou verdadeiro complemento

circunstanclal, situando-se na zona perif6rica da frase por n5o incidir

directamente sobre o NV, mas sobre o NV e um dos determinantes

directos desse n(cleo. E nossa proposta designar este tipo de

complemento como Fungdo Gircunstancia! Perif6rica (FGper),

afastando conceitos e designag6es como modificador, que embora

tratando, na generalidade, de construg6es muito pr6ximas remetem para

outras escolas te6ricas.

E importante esclarecermos, contudo, que, se a nossa distingSo

entre zona nuclear e perif6rica segue de perto a proposta de C. Clairis.

Para D. Costaouec e F. Gu6rin existe apenas um comportamento

passlvel de ser adoptado pela FC:

<La fonction "circonstancielle" introduit toute
expansion nominale non requise par la valence du verbe
ou celle du noyau parasynth6matique. Elle est non
sp6cifique et facultative. >365

Esta fungSo 6 caracterizada pela sua n6o depend6ncia em relagSo ao

NV, situando-se ((...) dans la zone p6riph6rique de l'6nonc6.) (D.

Costaouec, F. Gu6rin 2007:187) Os autores, apesar de darem

importdncia ao conte0do da fun96o em anSlise, identificam apenas um

funcionamento sintdctico, indepentemente do valor sem6ntico que esta

venha a expressar. O que se16 relevante para a sua identificagSo ser5 o

365 D. Costaouec, F.Gu6rin 2007: '1 86.

214



$ijmtlix$.l*$$ "$Ir\{i\${$ilq} N$m "NSwNr'"h$q}.$": $,mnqNw m SImsmw
$npi{,r..r$r.r $$$ *.Nrm6xmw{m $m Nu-'\i$,mu u{ms Smmqu}m"* S{r}{m${$ui}s r$m &q$vtirh$qr

comportamento sintSctico, o qual deve ser caracterizado como

facultativo, nao especifico, introduzido directamente ou atrav6s de

conector, e possibilidade de deslocagao sem que daI resulte alteragSo

da relagSo mantida com o n0cleo ao qual se liga.

<La priorit6 accord6e a l'identification des relations
syntaxiques amdne donc dr consid6rer qu'il n'existe
qu'une seule fonction circonstancielle dont la
caract6ristique est de pouvoir 6tre 16p6t6e autour du
mGme noyau, dans le mGme champ notionnel ou dans
des champs diff6rents.>r366

Acreditamos tratar-se esta fungSo identificada por D. Costaouec e F.

Gu6rin daquela que temos vindo a tratar como circunstancial facultativa,
isto 6 a FCper. No entanto, acreditamos que neste conjunto tamb6m

conv6m estabelecer um outro tipo de fungSo, que se caracteriza pela

sua obrigatoriedade e pela sua depend6ncia em relagSo ao NV. Nestes

casos teremos que estabelecer dois niveis de periferia, um dentro da

zona do NV, mas n5o nuclear, outro fora, mas n6o fora da frase.

Ao proceder a distingSo da Fun96o Circunstancial Nuclear
(FGnuc), e da Fungio Circunstancial Perif6rica, estamos a dar

importdncia ao que realmente 6 fulcral em sintaxe funcional, uma vez
que estaremos a identificar uma fungSo sintSctica tendo sempre em

conta aquilo que 6 nuclear na frase, o NV, bem como os elementos
nucleares que em torno dele gravitam.

Para D. Costaoeuc e F. Gu6rin, a fungSo circunstancial situa-se
na zona perif6rica da frase, isto 6, no eixo mais afastado em relagSo ao

n0cleo central, o que significa que ((...) ces diff6rentes expansions
nominales entretiennent toutes le mCme rapport avec le noyau qu'elles
d6terminent. > (D. Costauoec, F. Gu6rin 2OO7: 187) Esta coloca96o
implica considerarmos assim as zonas sintScticas da f rase, que

abrangem, necessariamente, a orbita do n0cleo e a 6rbita da periferia.

Como veremos infra, haverS, para o adv6rbio, uma fungSo considerada
na 6rbita do n0cleo (que outros poderSo chamar de complemento por se

tratar de um imperativo da selecgso argumental do verbo) e uma fungSo

considerada fora dessa 6rbita, na periferia (que, noutra linha,

corresponde n5o a um complemento, mas a um modificador). Teremos,

s66 D. Costaouec, F.Gu6ri n 2007: '187
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assim, adv6rbios de conte0do semantico circunstancial com fung6es

nucleares obrigat6rias (ou actanciais) e com fung6es perif6ricas (ou

circu nstanciais) facultativas.
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3. CourpoRTAMENTo SlurAclco DA FuHgAo CtRcurusrANcrAL

Para alguns autores, a marginalidade 6 uma caracteristica
incontorn6vel quando se trata do complemento circunstancial, do

aditamento, da fungSo circunstancial. No entanto, como se depreende

do que je anteriormente afirm6mos, tal n5o deve ser aceite com

passividade e complacOncia. E. Alarcos aceita tacitamente a existOncia

de um certo grau de marginalidade que percorre todo o aditamento,
colocando-o em contraste com as outras fung6es. O mesmo faz G. Rojo

ao proceder d distingSo ente argumentos e sat6lites. No entanto, ao

procedermos ao estudo dos complementos que apelidamos de FC

verificamos que existem dois comportamentos sint6cticos diferenciados.
Por um lado, existem aqueles complementos constituidos por elementos
necess6rios, imprescindiveis para formar determinadas estruturas, os

que acima designSmos por circunstanciais nucleares (FCnuc), mas

tamb6m existem outros que n6o s6o necessdrios d estrutura da frase,
os circunstanciais perifdricos (FCper).

A proposta de C. Hern6ndez ndo vai tanto no sentido de distinguir
complementos marginais de outros que n5o o ser5o, mas mais no

sentido de distinguir complementos verbais obrigat6rios, de

complementos verbais opcionais367, utilizando indiferentemente a

designagSo "complemento"368 (cf. supra, 2.2). lmportar5, sobretudo,
averiguar que tipo de relag6o o adv6rbio mant6m com o seu NV.

Retomando a proposta de C. Hern5ndez, verificamos que considera um

SN4, referindo-se a sintagmas secunddrios e acidentais para a estrutura
do predicado, sobre a qual, [o entanto, exercem uma fungSo

modificadora, intensificadora ou particu larizadora.

((...) ni el adverbio funciona siempre como
circunstancial, ni el adverbio es una funci6n, sino una
categorla que puede desempefrar muy diversas
funciones, ni todo matiz circunstancial tiene adv6rbios

tu'Cf. C. Hern6ndez 1995: 137.
s6t Valera a pena relembrar que como dissemos no Capitulo l, 3.'l , a TLEBS apenas admite a
designagSo de complemento para aqueles elementos frAsicos cuja obrigatoriedade esteja
comprovada; quando n5o existe obrigatoriedade passa-se a designar'modificador'e nao
"com plemento".
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que ocupen su puesto, ya que es bastante mayor el
n0mero de circunstancias expresadas por tal funci6n que
el de clases significativas de los adverbios.)36e

Assim, podemos confirmar que nao existe uma correlagao

sim6trica e unlvoca entre a classe do adv6rbio e o desempenho de uma

s6 fun96o sint5ctica. O adv6rbio preenche uma fungSo na estrutura

sint5ctica, e sera a partir do preenchimento dessa fungSo que esta

classe de palavras ganha identidade e autonomia sint6ctica. No entanto,

n5o podemos deixar de reconhecer que a FC (para j6, sem procedermos

d distingSo entre circunstancial nuclear e circunstancial perif6rica) pode

ser preenchida por todo um conjunto de unidades que ocupam o espago

vazio funcional, actualizando-a3'o, para al6m do adv6rbio. E, por outro

lado, tamb6m a classe do adv6rbio pode desempenhar f ung6es

d istintas.

Mesmo admitindo esta realidade, teremos de reconhecer um ponto

que nos parece de suma import6ncia. De facto, ainda que outros

elementos possam perf eitamente preencher a FC seja ele o

circunstancial perif6rico e facultativo, ou um circunstancial ainda na

6rbita do NV, e mesmo obrigat6rio, a verdade 6 que o fnico monema

que o preenche, prototipicamente, com um 0nico elemento e sem

necessidade de conector, 6 o adv6rbio, o que indicia alguma

uniformizagSo e, por isso mesmo, a possibilidade de constituir uma

classe. Por outro lado, n6o se16 de negligenciar, pensamos n6s, que

seja precisamente este um dos testes propostos por diferentes autores

para a identificagSo da fungSo em causa - a comutagSo por... adv6rbio.

Serd precisamente o alcance desse e de outros testes que iremos

analisar em seguida, numa tentativa de confirmar a classificagSo

tripartida que propusemos supra para a FC.

3ut C. Hernandez 1984: 87.
3'o C. Hernendez prefere chamar "nexus en funci6n
forma a abarcar todo um conjunto de elementos que
por ele identificada como F4.

de SN4" (Cf. C. Hern6ndez 1984: 90), de
pode preencher sintacticamente a fungSo
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3.1 CnrrERros srNTAcncos: FUNgAo ctRcuNSTANclAL NUcLEAR E FuNgAo

C!RCUNSTANGIAL PER!FERICA

3.1.1 Mobilidade

O teste da mobilidade traduz-se na liberdade posicional que os

elementos em aprego no presente estudo exibem por oposigSo a outros,
sem que essa liberdade esteja necessariamente ligada a estrat6gias de

topicalizagSo. Sendo a nossa lingua relativamente livre em relagSo ds

posig6es adoptadas pelos diferentes elementos, podemos atribuir a

mobilidade caracteristicas gramaticais, enf5ticas, pragm5ticas e

enunciativas. Neste momento, po16m, o que nos interessa abordar se16

o aspecto sintSctico da mobilidade, tentanto determinar quais as

implicag6es de car5cter sint5ctico que essa mobilidade, quando

verificada em relagSo ao adv6rbio preenchendo portanto a FC, ird
causar.

N5o devemos, a nosso ver, considerar que, pelo simples facto de

um adv6rbio em FC apresentar capacidade de mobilidade, terl a priori
com o NV uma relagSo de menor proximidade sintdctica. As diferentes
possibilidades de mobilidade de um adv6rbio em FC provam que a

relagSo com o NV existe, mas esta poder6 ter diferentes cambiantes.

<N5o podemos dizer, pois, que a mobilidade seja
caracteristica exclusiva dos functivos que preenchem o
espago da F4 - pode n5o se tratar de uma caracteristica,
mas antes do cumprimento de objectivos de natureza
in fo rm at iva. > 

3

Analisemos alguns exemplos retirados do nosso corpusi

Corpusl-VISAOFC
Nascido em Coimbra, passou a inf6ncia em
Viseu, mas vinha muito a Lisboa, com o

V290905CAR01 19 I pai.
Nascido em Coimbra, passou a infdncia em Viseu, mas vinha a
Lisboa muito, com o pai.
Nascido em Coimbra, passou a inf6ncia em Viseu, mas vinha a

3'1 l. Lopes 2005:209.
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Lisboa com o pai, muito.

v290905CAR0 1 33
Ai passou uns bons anos e teve o seu
orimeiro filho.

Passou ai uns bons anos
Passou uns bons anos ai

e
e

teve o seu
teve o seu

primeiro filho.
primeiro filho.

v290905CAR0 1 49
Hoje, de forma irregular, aanda pratica
desoorto. como o futebol e o tenis.

Hoje, de forma irregular, pratica ainda desporto, como o
futebol e o t6nis.
Hoje, de forma irregular, pratica desporto ainda, como o
futebol e o t6nis.
Ainda hoje, de forma irregular, pratica desporto, como o
futebol e o t6nis.

Nos exemplos apresentados, verificamos que a unidade que

preenche a FC, preenche sempre esse espago vazio independentemente

da sua posigSo na estrutura sint6ctica. Poderemos, no entanto,

constatar que a alterag6o da posigSo faz com que a fungSo altere o seu

Ambito de incid6ncia, mas a fungSo em si ndo se altera. No caso do

adv6rbio ai a incid6ncia continua sempre a ser o NV,

independentemente da posigSo linear na estrutura.

O adv6rbio muito presente no primeiro exemplo tem o seu 6mbito

de incid6ncia em vinha, NV; se se proceder ao seu deslocamento

verificamos que a incidOncia se altera, sem que, no entanto, o elemento

em causa perca o estatuto sintSctico de que goza no exemplo original.

Assim em vinha a Lisboa muito, com o pai muito incide sobre o

sintagma em fungSo circunstancial a Lisboa, que, por sua vez, incide no

NV vinha; na hipolese vinha a Lisboa com o pai, muito, muito incide

sobre o conjunto das duas fungOes circunstanciais a Lisboa e com o pai.

J6 ndo serS exactamente esse o caso com ainda, uma vez que

uma das deslocag6es afecta o 6mbito temporal do processo expresso
pelo NV. Com efeito, hoje ( ) pratica ainda desporto pode

perfeitamente ser entendido ou como ainda pratica desporto hoje em dia

ou como hoje em dia pratica v6rias actividades e ainda desporfo, pelo

que estarlamos em face de uma frase com ambiguidade sint6ctica. Em

pratica desporto ainda, apenas pode ser entendido no primeiro sentido,

exclusivamente temporal. O que verificamos 6 que o teste da mobilidade

comprova a capacidade que s6 os elementos desta fungSo possuem

(nomeadamente o adv6rbio) para salrem da 6rbita em que gravitam,
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passando para outra 6rbita, ainda que neste caso se trate apenas de

duas 6rbitas perif6ricas. A deslocagao de 6rbitas pode assim afectar o

sentido, numa prova adicional de que a sintaxe interfere na semdntica.

3.1.2 Comutacio

Outra das provas aplicadas para reconhecer a fung6o em aprego

serd a comutagSo.

<La commutation est l'op6ration par laquelle on
remplace un segment de chaine parl6e par un autre (...), en
un point de la cha?ne, dans le but de d6gager par

(mondme).>372

C. Hern5ndez identifica dois tipos fundamentais de comutagSo:

aquela que faz a comutagSo por pronome; e aquela que f az a comutagSo

por um adv6rbio.

<De la conmutaci6n adverbial podemos decir, pues, que
ni es exhaustiva, ni es definitiva e indefectible. Cuando
opera, ofrece garantias, pero no podemos fiarnos
0nicamente de ella.>373

N5o significa isto que a prova da comutagSo n6o deva ser

utilizada; ele deve ser usada, visto que nos d5 informagSo essencial
sobre a estrutura fr5sica, mas o seu emprego deve ser criterioso.

A FC ndo responde ao crit6rio da pronominalizagdo, pelo que se

poderia tornar extremamente aliciante aceitar a n5o pronominalizagdo,

como crit6rio em si. No entanto, tal como acreditamos n6o dever aceitar
definig6es negativas pata a classe de palavra que identificSmos como

adv6rbio, tamb6m n6o devemos aceitar crit6rios que funcionem pela

negativa no que toca ao seu funcionamento sint5ctico. Outro problema

acresce. No caso da FC preenchida por unidade "adv6rbio" a

possibilidade de pronominalizagdo 6 nula, mas no caso da fungSo

circunstancial preenchida por qualquer sintagma capaz de assumir as

3'2 D. costaouec,
373 C. Hernendez

F. Gu6rin 2007: 45.
1995:144.
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mesmas fung6es do adv6rbio, tal procedimento 6 aceit6vel ainda que o

seja apenas parcialmente. Muitas unidades capazes de preencher a FC

admitem a possibilidade de comutagao por pronome pessoal na forma

t6nica, ou ainda por uma preposigeo em conjunto com um pronome

demonstrativo, como se representa no exemplo:
./ Correu a semana toda para ficar em forma
,/ Correu a semana toda para isso.

A comutagSo por adv6rbio 6 referida, de igual forma, por C.

Hern6ndez. De facto, poder-se-6 apresentar como um crit6rio a ser

empregue, a par de outros, quando se trata de identificar a FC

preenchida por unidades significativas que n5o o adv6rbio, mas

praticamente in0til quando se trata de uma FC preenchida por adv6rbio.

No entanto, este crit6rio s6 por si tamb6m se apresenta falacioso, pois

"quase tudo" pode ser comutado por "quase tudo".

Corpus ttl - P0BLtcA Fc

PUB/A1607060106

Montanhas ardiam no horizonte, gJ!
brando lume, como claras ossadas de
baleias.

Montanhas ardiam aillA, em brando lume, como claras ossadas
de baleia.
Montanhas ardiam aillA, €SjM, como claras ossadas de
baleia.

PUB/A1607060145

Hoje, em redor da tumba do velho
Ntsikana, a paisagem 6 triste e sem
es De ra n ca.

Hoie, aillA, a paisaqem 6 triste e sem esperanca

PUB/A1607060155

Meses mais tarde encontrei numa
colect6nea de poesia sul-africana uns
versos de Frederick Guy Butler que falam
no sino de Ntsikana.

Ent6o encontrei numa colectAnea
versos de Frederick Guv Butler oue

de poesia sul-africana uns
falam no sino de Ntsikana.

PUB/A1607060156

Tenho um amigo que nunca saiu da
pequena cidade onde nasceu e conhece o
mundo inteiro atrav6s da poesia.

Tenho um amigo que nunca saiu da pequena cidade onde
nasceu e conhece o mundo inteiro assim.

56 por

esta prova

si a comutagSo por adv6rbio

se aliem outras para que as

nada diz: serA

conclus6es a

necess6rio que

que cheguemos
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possam ser consideradas fi6veis. Contudo, como sublinh6mos supra, 6
significativo que seja a "classe introuvable" de M. Wilmet (cf. cap. ll, pp.

169-170) precisamente a que serve de teste para a fungSo mais

abrangente de todas.

N5o obstante este pormenor, sendo o nosso objecto de trabalho o

pr6prio adv6rbio, somos levados a encarar um terceiro tipo de

comutagSo: a comutagSo por zeto. Aplicar a comutagSo de um

determinado adv6rbio (ou outro qualquer f unctivo que preencha o

mesmo espago) por zero corresponde habitualmente a um comprovativo
da sua marginalidade, em relagSo ao NV, desde que a frase permanega

gramatical, isto 6, que o espago ou functema correspondente n5o afecte
a zona nuclear.

Corpus lV - EXCERIOS FC

NHLPOlOl H6 dias assim.
Neste exemplo o adv6rbio assim n5o pode ser comutado por
zero.
H5 dias assim.
H6-os assim.* H5-os.

NHLPOl 08

Despachara tamb6m um volumoso processo sobre
uma disputa de economato em que dois oficiais se
haviam envolvido numa contenda sobre a natureza
do sabSo que deveria lavar as tropas nos
in0meros balne6rios de quartel e acampamentos
oor esse oals fora.

Neste exemplo a comutagSo do adv6rbio por O ndo provoca
qualquer perturbagSo na estrutura f r6sica.
Despachara um volumoso processo...

N HLPO 1 43
E afinal era uma mulher a
vi0va que ali reclamava a sua

principal vltima:
pensSo de viuvez.

a

NHLPO 1 63
6 definitivamente o n0meroO quarenta e um n6o

do seu saoato.

NHLPOl 87

O ministro parece um boneco mec6nico que grita,
pula e puxa, e o dedo ndo se solta e os p6s
guincham, e recomp6e rapidamente as vestes.

NHLPOl 1 36 Foi aqui o Queir6s que me salvou.

NHLPOl 142 -Levem-me dai esses malditos sapatos e atirem-
nos para as profundezas do inferno.

cF021 1

Ainda acredito
vista desarmada
vida:

que o mundo
durante o breve

pode melhorar a
espago da minha
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cF0239

Para al6m dos livros que tenho escrito,
evidentemente; mas, enquanto apenas escrevia
romances, nao me apercebia da extensao e
orof undidade da liqacSo entre todas as coisas.

cF0240
Devo d cr6nica a consciencia que hoje tenho da
caoacidade de mobilizaclo efectiva da palavra.

Em todos os exemplos acima apresentados, o adv6rbio podia ser

comutado pela sua aus6ncia, o que n5o iria implicar qualquer mudanga

a nivel da estrutura sintSctica da frase. Haveria certamente alterag6es a

nivel semdntico, pois informa96es seriam ocultadas do interlocutor, mas

do ponto de vista sint6ctico n5o haveria lugar para qualquer reparo. Em

todos os exemplos apresentados teremos a fungSo circunstancial
preenchida por uma unidade "adv6rbio". Estes casos tamb6m se

encontram em muito maior n0mero do que o caso em que a comutagSo

por zero n5o 6 possivel, indiciando por isso que 6 distinto o espago de

uma fungdo circunstancial argumental, ou seja, indiciando uma liga96o

do adv6rbio com o NV mais estreita e menos marginal.

Faz bem em recordar-se, porque o nome 6 uma
homenagem a essa revista, onde publiquei o meu

CF0276 lorimeirotexto.
* Faz A em recordar-se, porque o nome 6 uma homenagem a
essa revista, onde publiquei o meu primeiro texto.

No exemplo acima apresentado, verificamos que a comutagSo por

zero ndo 6 posslvel, sem que haja destruigSo da estrutura sint5ctica da

oragSo. Tal facto indicia que se trata de um complemento obrigat6rio

exigido pela val0ncia do p16prio NV.

3.1.3 MultiplicacSo

A multiplicag5o talvez seja uma das caracteristicas mais

marcantes da FC. O NV admite a exist6ncia de apenas um Sujeito, de

um Complemento Directo, de um Complemento lndirecto e ainda de um

Nome Predicativo do Sujeito3Ta, cuja multiplicagSo s6 6 possivel

mediante estruturas de coordenag6o, o que, na verdade, significa que

t'o C. Clairis opta por
Predicativo do Sujeito.
que maior tradigSo tem

chamar Atributo ao que
Cf. C. Clairis et alii 2005:
na gram6tica portuguesa.

a Gram6tica Tradicional considera Nome
21-24. Optdmos por manter a terminologia
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se multiplicam f unctivos, mas nao o espago correspondente, que
permanece indivislvel. Para al6m desta caracterlstica, acrescente-se
ainda que estas fung6es nio podem ser retiradas do enunciado sem

nele deixarem uma marca da sua presenga (um pronome), o que nos

comprova o seu carecter nuclear. Ao inv6s, o NV pode admitir v6rias
FC's. Claro que o n0mero de FC's estarA limitado pela capacidade de

compreens6o do interlocutor: se o n0mero for demasiado elevado,
deixarS de se cumprir o objectivo da comunicageo, que 6 o de transmitir
uma mensagem dotada de sentido inteligivel.

Vejamos alguns exemplos em que a FC, ligada ao NV, aparece
representada mais do que uma vez375, ainda que por functivos de

natureza distinta.

Corpusl-VISAOFC
Duas FC

1. v290905CAR01 1 7

Por esses anos, iniciou a amizade com
Pedro Santana Lopes, que tremeu agora,
por altura da escolha do candidato do PSD
d C6mara de Lisboa

2. v290905CAS0507

E que os divorciados podem descontar 8
400 euros anuais por filho no IRS e os
casados n6o t6m um c6ntimo de apoio.

3.
PUB/O0207061309

- "somos oito 16 91ryE!S,3., contando com
os filhos de um, do outro e os filhos dos
dois"

4. PUB/A1607060412 L6 no Servico f aziam troca de mim

TrOs FC

Quatro ou mais FC

t'u Cada uma das FC's
g16fica diferenciada; a
4a a contornos.

identificadas nos exemplos
1a FC surge a negrito; a 2a

do corpus aparece marcada de forma
FC surge sublinhada; a 3a FC a it6lico; e a

5.
v290905CAR0 1 1 I

Nascido em Coimbra, passou a infdncia em
Viseu, mas vinha muito a Lisboa, com o
pai.

6. v290905CAR0 1 6 1

Em contrapartida, adora dar um saltinho A
Mouraria, para ouvir fado castico ou iazz,
no Hot Club.

7. 1v290905CARo157

Nessa altura, a vida nocturna era
Cascais, .q@llg, em 2007, trui
L, lJ li'u : .l f [=, f, -Et l-l ]l | .

feita em
a li'u aG' O.q'a,
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Nos exemplos apresentados verificamos que 6 possivel o mesmo

NV acolher um, dois, tr6s ou at6 mesmo quatro (ou mais) FC's, de

acordo com o que o falante quer transmitir e as possibilidades

sint6cticas do contexto lingulstico em causa. No exemplo, que tremeu

agora, por altura da escolha do candidato... encontramos duas FC's com

incidOncia sobre o NV tremeu; a primeira (referimo-nos aqui d ordem

linear na qual surgem na frase) preenchida pela unidade agora,

adv6rbio; o segundo espago vazio funcional e preenchido por um

sintagma introduzido pela preposigSo por. Note-se que estas duas

f ung6es circunstanciais n5o est6o coordenadas, mas subordinadas. Este

6 um ponto crucial que permite fazer a disting6o entre esta fungSo

sint5ctica e as outras poss[veis e admitidas na frase. As FS, FCD, FCI

s6 admitem a multiplicagSo atrav6s da coordenagSo, enquanto a FC

admite a multiplicagSo quer por coordenagSo, quer por subordinagSo,

quer ainda por justaposigSo.

5. Mas vinha muito a Lisboa, com o pai.

NV FC FC FC

Neste exemplo existem tr6s FC cuja incidOncia recai no NV vinha,

ainda que o preenchimento dos espagos vazios seja efectuado por

unidades de natureza diferente: adv6rbio + sintagma preposicional +

sintagma preposicional.

6. Em contrapartida, adora dar um saltinho d Mouraria.

NV CD FC

para ouvir fado castico ou iazz. no Hot Club.

FC

Reforgamos a ideia de que o preenchimento do espago vazio que

constitui a FC gozard de maior liberdade do que qualquer uma das

outras fun96es sint6cticas. Esta multiplicagSo de FC's tanto pode

acontecer pela simples justaposigSo de elementos como acontece em

Nessa altura, a vida nocturna era feita em Cascais, no Ro//s, em 2001,

no VanGogo, onde em Cascals, no Ro//s, no VanGogo constitui16o

diferentes preenchimentos do mesmo espago vazio, justapostos uns aos

FC
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outros. No entanto, tamb6m pode acontecer, como vimos atres, por

subordinagSo. Existe, ainda, uma diferenga fundamental a que 6

necesserioTazet refer6ncia. Dois, tr6s, quatro ou mesmo cinco FS's

coordenados preenchem apenas um e o mesmo functema. No entanto,
dois, tr6s ou mais f un96es circunstanciais coordenadas podem

corresponder a um 0nico functema (caso infra de ld em casa, 16 dentro,

aqui em Stanford), ou a v6rios, o que 6 visivel a partir do teste da

mobilidade, je que podemos desloc6-los em separado (e dai haver
tantos valores semdnticos). Por contraste, uma deslocageo em separado
dos elementos coordenados em FS, FCD ou FCI n6o 6 possivel.

Retomando o pensamento de M. Vilela no que respeita ds

restrigOes sem6nticas de s6ries coordenadas, compreendemos que ndo
podemos meter no mesmo saco uma circunst6ncia de tempo, outra de

lugar, outra de modo - seria preciso haver mais do que um functema:
,/ *Dormiu bem e com a mulher.
,/ Dormiu bem com a mulher.

Ndo existe claramente coordenagSo das duas FC bem e com a

mulher. As unidades preenchem casas vazias funcionais diferenciadas,
estabelecendo cada uma relagSo particular com o NV.

A multiplicagSo tem, no entanto, uma outra vertente dr qual nos
passaremos a dedicar agora. Nestes casos, a fungSo circunstancial
pode estar presente duas ou mais vezes, mas por simples repetig6o,
isto 6, apenas repete informagSo que j6 h est6 atrav6s do uso de

unidades significativas diferentes.

3. Somos oifo ld em casa.

NV NPS FC FC

Verificamos que existe um desdobramento da fung6o
circunstancial em dois espagos vazios, l6 e em casa. Ambos exercem

em relagSo ao NV a mesma fungSo sint6ctica, mas tamb6m, neste caso,

a mesma fungSo informativa. G. Garnier colocou a hip6tese de nestes
casos se tratar apenas de uma f ungSo circunstancial ainda que
preenchida por unidade de natureza diversa376.

"u cf. c. Guimier 1993: 208
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4. b no Servico faziam troca de mim.

FC FC NV NPs

No exemplo existe uma situagdo nao de coordenagao,

acreditamos, mas de justaposigao, pois 6 possivel L6, faziam troga de

mim, como tamb6m 6 possivel No servigo, faziam troga de mim.

Ambos os exemplos apresentam o adv6rbio le preenchendo o

espago vazio funcional da FC, mas sem qualquer peso informativo; hd

uma mera repetigSo de uma FC por outra de igual valor informativo,

quer esta repetigao ocorra por coordenagSo, quer ocorra por

justaposig eo377.

Consideremos mais alguns exemplos:

Corpus lV - EXCERTOS FC

oMS0647

J6 devia ter quinze anos quando percebi
finalmente que as mamas das mulheres t6m
dentro o leite que alimenta os beb6s.

h

ComutagSo por @:
. As mamas das mulheres t6m @ dentro o leite...
. As mamas das mulheres t€m 16 @ o leite...
. As mamas das mulheres t€m @ @ o leite...

Mobilidade:
. As mamas das mulheres tdm !6 o leite dentro.
. As mamas das mulheres t6m o leite 16 dentro.
. As mamas das mulheres 15 t6m o leite dentro.

Ambito de incid6ncia:
. L5-NV
. Dentro - NV

oMS06123
Quer dizer, tive quatro filhos e acabei por ser
orofessor associado aqui em Stanford.

ComutagSo por @:

' Acabei por ser professor associado A em Stanford.
. Acabei por ser professor associado aqui @.
. Acabei por ser professor associado @ @.

Mobilidade:. Acabei por ser aqui professor associado em Stanford.
. Acabei por ser aqui em Stanford professor associado.
. .Acabei 

por ser em Stanford professor associado aqui.
Ambito de incid6ncia:

' Aqui - NV
. Em Stanford - NV + FC "aqui"

oMS06297 <<Tens tanta intensidade escondida ai dentro..

t" Esta 6 uma linha de andrlise passivel de explorag6es futuras, requerendo a an6lise de uma
maior quantidade de exemplos. N6o quisemos, no entanto, deixar de referir a possibilidade
que existe de coordenagSo ou de justaposigao desta fungSo sintectica.
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ComutagSo pot A:. Tens tanta intensidade escondida Z dentro.. Tens tanta intensidade escondida ai @.. Tens tanta intensidade escondida @ A.
Mobilidade:

. Tens ai dentro tanta intensidade escondida.... Tens tanta intensidade ai dentro escondida.... Tens tanta intensidade ai escondida dentro...
Ambito de incidGncia:

. A[-NV

. Dentro - NV

Os tr6s exemplos explorados no quadro acima mostram como a
FC pode preencher diferentes casas vazias no esquema sintdctico da

frase. As duas FC's presentes nas frases admitem a comutagdo por

zero. Ambas incidem sobre o NV, mas encontram-se na sua zona mais

afastada de influoncia. Verific6mos que as unidades que preenchem a

FC admitem mobilidade separada na frase, o que mais uma vez reforga
a tese de que se trata de dois comportamentos sint6cticos
diferenciados, embora se trate da mesma fungSo sintdctica.

Outro aspecto que se prende com a multiplica96o da FC reside no

facto de surgirem no corpus agrupamentos de dois ou mais adv6rbios.
Necessitamos de colocar algumas quest6es p16vias quando nos

deparamos com esta situagSo. Cada adv6rbio corresponderS a um

espago vazio funcional, constitui a primeira hip6tese de trabalho. Por
outro lado, somos levados a considerar se se16 o conjunto dos
adv6rbios a integrar um s6 espago vazio. Na primeira hip6tese
estarlamos perante unidades signif icativas que preencheriam os

distintos functemas, cada um com a sua FC; na segunda hip6tese o

adv6rbio exerceria uma determinagSo intra-sintagm6tica, formando um

s6 sintagma que ocuparia na estrutura frdsica um 0nico functema
circunstancial. s6 a an6lise dos exemplos do corpus nos permiti16 optar
por uma ou outra hip6tese.

Corpusil-P0BLICOFC
O jogo foi fraquinho, como tantos outros
deste Mundial, QUe , do ponto de vista do
espect6culo, continua quase s6 a valer pela

PUB/O0207060429 meia d0zia de qolos fenomenais
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Comutag6o pot Oi
. Continua @ s6 a valer pela meia d1zia de golos...
. *Continua quase @ a valer pela meia dlzia de golos.
. Continua @ A a valer pela meia dIzia de golos...

Mobilidade:
. Quase s6 continua a valer pela meia dIzia de golos.
. Continua a valer quase s6 pela meia d0zia de golos.
. *Quase continua s6 a valer pela meia dlzia de golos
. *Continua ouase a valer s6 oela meia dfzia de qolos

PUB/OO2o7062604

O 0ltimo termo, quase s6 usado em Franga e
mais recente, foi mesmo recusado para
nomear o novo Museu do Quai Branly aberto
a 23 de Junho em Paris, um projecto em que
se envolveu pessoalmente o Presidente
franc6s Jacques Chirac.

Comutag6o pot A:
. @ s6 usado em Franga e mais recente...
. * quase @ usado em Franga e mais recente..
. @ @ usado em Franga e mais recente...

Mobilidade:
. Usado quase s6 em Franga e mais recente..
. * Quase usado s6 em Franca e mais recente

Conclulmos que a unidade guase n5o pode permanecer sozinha

no enunciado, pois torna-o agramatical; jA a unidade s6 permanece no

enunciado sem o auxilio de outra unidade. A mobilidade tamb6m nos

mostra que a unidade s6 lraz consigo a unidade quase, pois quando a

primeira se desloca arrasta consigo a segunda. Os dois exemplos acima

mostram possuir caracterlsticas similares. Pensamos por isso que se16

de lembrar nestes casos a possibilidade, consagrada pela gram5tica

tradicional, tanto portuguesa como de outras lInguas, e que refere

explicitamente ser caracterlstica do comportamento sint6ctico do

adv6rbio a possibilidade de modificar outro adv6rbio (cf.cap. ll).

Contudo, tamb6m n5o podemos deixar de reconhecer que esta 6 outra

das objec96es de vulto da sintaxe funcionalista ao estabelecimento da

classe, uma vez que elementos da mesma classe n5o podem

determinar-se entre si (cf. cap. lV, 2.).

Corpus ltt - P0BLtcA Fc

PUB/A1 607060350 I Beber5 at6 desmesuradamente.
ComutagSo por A:

. *BeberA al6 @.

. BeberS @ desmesuradamente.. BeberA @ @.
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Mobilidade:
. Beberd desmesuradamente at6.. *Desmesuradamente bebe16 at6.. At6 desmesuradamente beber6.

At6 incide sobre desmesuradamente e no seu conjunto

determinam o NV; a comutagao por A prova que o enunciado "Beberd

arc e agramatical, pelo que necessita de desmesuradamente para que

se mantenha a integridade sint6ctica da estrutura. Por outro lado, a

mobilidade tamb6m estd condicionada: as duas unidades t6m que se

mover conjuntamente de forma a n5o alterar o 6mbito de incidGncia.

Corpus lV - EXCERTOS FC

NHLPOl 25

Ainda hoje ningu6m sabe se foi a dor que os
sapatos quarenta e um lhe provocavam, compativeis
com a sua altura, mas em litigio com o tamanho dos
p6s, se foram os l5bios sensuais, apoiados no olhar
lascivo da mulher. oue o fizeram entrar em chooue.

ComutagSo por @'.. @ hoje ningu6m sabe...
. Ainda O ningu6m sabe.... @@ ningu6msabe...

Mobilidade:
. Ainda ningu6m sabe hoje se. Ningu6m sabe ainda hoje se. Ningu6m ainda sabe hoje se. Hoie ninqu6m sabe ainda se

cF02'190

Digamos que era um sistema afegSo, da 6poca
talibS - que 6 o que vigora ainda hoje, nestes
assuntos de mulheres, no Portuqal do euro.

ComutagSo por @'.. Que6oque. Que6oque. Que6oque
Mobilidade:

. Que6oque. Que6oque
' Que6oque

vigora ainda @...
vigora A hoje...
vigora @ @.

ainda vigora hoje
hoje vigora ainda
ainda hoie vioora

Nos dois exemplos os adv6rbios ainda e hoje mostram total
independOncia um em relagSo ao outro; pode ser um comutado por A, o

outro, ou os dois no seu conjunto; qualquer das hip6teses ndo afecta a
estrutura sint5ctica da frase. Ambas as unidades se movem na frase
n5o afectando o seu 6mbito de incidOncia, ou seja, o NV.
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Exploremos um 0ltimo exemplo, o qual se pode considerar uma

fusSo dos dois casos anteriormente tratados.

Corpus llt - PUBLTCA FC

"A gente diverte-se imenso l6 at16s,
sentindo a reacAao do p0blico e reagindo

PUB/A1 607060668 I drq uela reaccdo."
ComutagSo por @:

. A gente diverte-se @ 16 atr5s...

. *A gente diverte-se imenso A atrAs...

. A gente diverte-se imenso 16 @.

. A gente diverte-se A @ O.
Mobilidade:

. L6 atr6s a gente diverte-se imenso...

. A oente l6 atr6s diverte-se imenso...

O adv6rbio imenso tem o seu dmbito de incid6ncia no NV; atrds

incide sobre /5, visto que n6o podemos comutar por @ /d sem tamb6m

proceder d eliminagSo da unidade atrds; o sintagma ld atrds tem como

n0cleo /d, sofrendo uma determinagSo pelo adv6rbio atrds (cf. supra, p.

231).

3.1.4 VariacSo do imbito de incidGncia

O Ambito de incid€ncia 6, talvez, a pedra de toque que nos ird
permitir chegar d distingSo do que se constitui como uma FCnuc e uma

FCper. A incidEncia 6 o dmbito sobre o qual o elemento que constitui

fungSo recai, isto 6, exerce determinag5o. Distinguiremos quatro

6mbitos de incidOncia sobre os quais a FC pode16 exercer a sua

determinagSo. De acordo com estes serd possivel determinar o cardcter

argumental ou circunstancial da fungSo sint5ctica que estudamos

Apontemos a incidOncia que os "adv6rbios" que preenchem a

fun96o circunstancial podem exercer:

lncidGncia I - NV

1 oMS06140 E 6 aqui.

oMS0629 Estavam l6 de novo os raoazes.
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2.

3. NtTA04293 Achas bem aqui.

Apresentemos, para j6, tr6s exemplos nos quais verificamos que

os functivos (classe "adv6rbio") que preenchem a fungSo sint6ctica
incidem no NV, encontra-se na sua 6rbita mais pr6xima. Aqui integra a

zona actancial, isto 6, est6 na zona nuclear sob influ6ncia do NV 6. O
mesmo acontece com 16 que incide no NV estavam. Em ambos os

exemplos se verifica a exist€ncia de restrigSo d mobilidade, visto que o

seu deslocamento provoca na f rase agramaticalidade. Os exemplos
acima ndo permitem a deslocagSo pata fora da zona nuclear, pois

constituem-se como elementos obrigat6rios, directamente dependentes
do NV.

O 0ltimo exemplo mostra duas unidades a ocupar o espago vazio
de duas FC, incidindo sobre o NV achas. As duas, em simult6neo, ndo

podem ser comutadas por zero, pois tal provocaria a agramaticalidade

da frase:

3. Achas bem.
*Achas aqui.

*Achas.

lncid6ncia 2 - NV + FCD/FCl

A incid6ncia da FC no NV e seus complementos 6, sem d0vida, a

mais frequente. A prova da incid6ncia da FC sobre o NV s6 se encontra
atrav6s da an5lise sint5ctica das estruturas em causa.

1. PUB/A1607060208
O Jerry veio da Nig6ria e tala mal
oortuo u6s.

2. PUB/A1607060579 Perturbou-me muito.

1. O Jerry veio da Nigdria e fala mal portuou€s.

NV FC CD

... fala-o mal.

NV CD FC
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2. Perturbou-me muito.

NV FC

A relagSo que a FC mant6m com o NV pode variar, indo desde a

zona mais central, isto 6, mais pr6xima da zona de influ€ncia do NV, at6

d zona mais afastada do NV. Assim, no primeiro exemplo, o adv6rbio

mal incide n5o apenas no NV mas tamb6m na sua FCD, o que destaca o

seu ca16cter prioritariamente perif6rico. O mesmo se passa no segundo

exemplo, onde muito incide no NV. Consideramos que, nos casos acima

referidos, a FC se encontra na zona perif6rica da frase, pois n5o se

constitui como um elemento indispens5vel pata a exist6ncia da frase a

nivel sint6ctico:
1. O Jerry veio da Nigdria e fala portuguOs.

2. Perturbou-me.

As duas f rases mantOm a sua integridade sint6ctica, isto 6,

formal. E evidente que, do ponto de vista do conte0do, existe uma

alteragSo entre o exemplo que integra a FC e aquele que nio a integra.

No entanto, as implicag6es que se colocam s6o de car6cter sem6ntico,

relacionando-se com a quantidade de informagSo que 6 dada ao

interlocutor, n6o tendo este ef eito semdntico uma repercussSo na

estrutura formal que a frase adopta.

Vejamos um outro exemplo:

Corpus lV - EXCERTOS FC

A pergunta foi sussurrada, sedutora, ao ouvido,
enquanto acidentalmente a m6o tocava a

1. I NHLP0148 I braouilha ministerial.

1. Enquanto acidentalmente a mdo tocava a braquilha ministerial.

FC FS NV FCD

o Enquanto a mdo tocava acidentalmente a braguilha..v
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o Enquanto a meo a braguilha...

o Enquanto a meo tocava a braguilha ministerial

Qualquer que seja a posigao ocupada pela FC acima exposta,
existe sempre uma relagSo que se estabelece entre o NV e a pr6pria

fungSo; para que deixasse de existir essa relagSo seria necesserio que

tamb6m a fung6o deixasse de existir3'8. Assim, nao se pode alegar um

afastamento ou falta de relacionamento com o NV apenas devido ao

facto da fungSo em causa se apresentar mais afastada do seu n0cleo.
Reforgamos, assim, que dentro da zona perif6rica haver5 zonas mais

afastadas do NV e zonas mais pr6ximas - nfveis da periferia.

Permita-mo-nos reflectir sobre mais alguns exemplos, onde se

verifica que a FC incide sobre o NV e um dos seus complementos, nos

casos abaixo, a FCD.

PUB/A16070601 04

Lembro-me de uma madrugada em que
acordei meio aturdido, estendido de costas
no estreito beliche de uma carruagem de
comboio, e, ao espreitar pela janela, vi
uma luz assim.

PUB/A1607060581
A sociedade trata-a cruelmente, apesar de
ela ser pobre.

Nos dois exemplos expostos acima, verificamos que a FC incide
sobre a FCD e o seu NV, dependendo a sua exist6ncia tanto do NV

como da pr6pria FCD que sobre ele recai. Asslm determina uma luz que,
por sua vez, determina vi. No exemplo seguinte cruelmente incide sobre
a FCD a, bem como o seu NV frafa, constituindo-se como uma fungEo.

lncid6ncia3-NV+FC

E um sino esculpido na p16pria rocha, le,
PUB/A1607060119 lena nacSo Xho

t" Existe, ainda, uma outra possibilidade: Enquanto a meo tocava a braguilha ministerial,
acidentalmente. Neste exemplo acidentalmenfe exerce uma determinageo sobre toda a frase
e n6o sobre um dos seus elementos em particular. Nestes casos j6 n6o podemos falar em
fun96o circunstancial, mas passariamos a ter um atributo fr6sico, como lhe chama E. Alarcos.
Cf . inf ra 5.

acidentalmente tocava
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PUB/O0207061920

56 com mais mortos do que o costume nos
posters de luto e homenagem que aqui se
colam nas paredes, por fora e por dentro.

PUB/A1607060653

Logo ap6s o 25 de Abril, a Secretaria de
Estado da Cultura ainda fez uma tentativa
para reactivar os BSA, mas s6 em 1978 se
concretizou o projecto de conservagSo do
Centro Cultural de Evora (actual Cendrev),
assumido por um grupo de jovens actores
empenhados na descentralizacdo cultural.

A incid6ncia de uma FC numa outra fungSo circunstanclal pode

apresentar duas vertentes. Pode ser uma forma de dar mais informagSo,

especificando o que se quer comunicar, como no exemplo L6, em plena

nagSo Xhosa, em que le e plena nagdo Xhosa t6m exactamente o

mesmo valor informativo (para al6m de terem, obviamente, o mesmo

estatuto sint5ctico) e a mesma relagSo com o NV. E um exemplo como o

mencionado supra onde em Ld, no servigo... identific6mos um caso de

justaposigSo de duas fung6es sintdcticas do mesmo nivel hie16rquico e,

como 6 evidente, do mesmo tipo. A outra vertente prende-se com a
possibilidade de surgirem diversas FC's ligadas ao mesmo NV. No

exemplo s6 em 1978 se concretizotJ, s6 incide sobre outra FC do mesmo

NV, se concretizou, incidindo tanto em 1978 como no NV.

lncid6ncia4-NV+FS

PUB/A1607060787
Alqumas poucas s6o hoje lojas, muitas
apenas escombros.

ESLO336

J6 o deleqado do p.d.e. preferiu f icar
calado, pensava na triste figura que estaria
a f azer se tivesse deixado sair pela boca
fora o que se dispunha a dizer no momento
em que o suplente do presidente entrou na
sala, Quatro mise16veis gotas de 6gua n6o
6 coisa que chegue para amedrontar os
votantes do meu partido.

N tTA04234

A vida com o Vasco tinha-se tornado mais
mon6tona do que uma montagem em linha,
e ela tamb6m nada tinha feito para alterar o
estado das coisas.

A incidOncia da FC na FS, n5o ser6 certamente de grande

frequOncia no corpus em andlise. O seu aparecimento relaciona-se com

o uso de algumas unidades significativas em particular. Normalmente,

tem como objectivo tornar mais especifico, trazer mais informagSo sobre
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o elemento nominal que desempenha a fungSo, quer ele seja sujeito,
quer seja CD. Ndo nos devemos esquecer, no entanto, que, para ser

fungSo, o elemento em causa dever5 sempre ter uma ligagSo com o NV.

A variaqSo da incid6ncia 6 uma caracteristica definit6ria desta

fungdo sint6ctica, caracterlstica que permite distinguir esta fungSo das

outras existentes na lingua. Assim, a FS, a FCD e a FCI e, mesmo e

talvez, especialmente, o nome predicativo do sujeito, encontram sempre

o seu 6mbito de incidOncia no NV, o que ndo acontece obrigatoriamente

com a FC. A sua incidOncia e vari6vel e depende da an6lise dos

elementos da frase. Por outro lado, tamb6m serd este o crit6rio que nos

abre as portas para uma distingSo operat6ria entre FCnuc e FCper.

Concluimos que, quando estamos perante uma FCnuc, o seu dmbito de

incid6ncia (d semelhanga da FS, FCD, FCI e NPS) s6 pode ser o NV,

estando a sua mobilidade condicionado ao p16prio NV. Tal significa que

a FCnuc s6 se move por arrasto, ou seja, quando 6 o NV a exercer essa

mobilidade. Neste caso a FCnuc arrasta-se atrds do NV, isto 6, 6

obrigada a seguir o seu n0cleo. Esta 6 a zona nuclear da frase, a zona

de act6ncia, a fundamental porque assegura a exist€ncia da frase
enquanto estrutura sintSctica. Por outro lado, quando se regista
variagSo do 6mbito de incid6ncia desta mesma f un95o, esta estS

claramente na zona perif6rica, estando por isso dotada de uma maior

liberdade de posicionamento. A FCper pode incidir s6 sobre o NV ou

sobre o NV e os seus complementos obrigat6rios, FS, FCD, FCl.

Esquematicamente, o que acabSmos de expor pode representar-
se da seguinte forma:

!NCIDENC!A 1 . NV FCNUC

INCIDENCIA 2 NV

FCD/FCI

!NCIDENCIA3-NV+FC

INCIDENC!A4-NV+FS

FCNUC / FCPER (A DEFINIR

DE ACORDO COM A

ANALTSE srNTAcrrcA)
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FCper (as referidas "pseudo-circunstanciais" por J. Cervoni), numa

orbita mais afastada do NV, mas sem nunca com ele perder a ligagao

(se a perdesse, ent6o, perderia a sua condigSo de fun96o e passaria a

constituir-se como uma simples determinagSo de um functivo que

fizesse parte de uma outra fungSo).

C. Guimier, tal como J. Cervoni e M. Vilela, tamb6m defende que

a solugSo dicot6mica entre actante/circunstante, apesar de ser

confortSvel 6, claramente, arbitr5ria. A sua proposta avanga no sentido

de ndo se socorrer da solug6o tricotomica, mas sim de nem sequer se

proceder d tripartigSo: <L'hypothdse avanc6e est celle de l'existence

d'un continuum entre les diff6rents compl6ments verbaux.> (C. Guimier

1993: 20) No entanto, depressa o autor reconhece que tal hip6tese,

ainda que teoricamente vi5vel, n60 se coaduna com a an6lise de

enunciados de corpora. A an6lise de um determinado corpus lingulstico

implica uma delimitagSo muito especlfica dos diferentes pardmetros de

anSlise. A an5lise dos exemplos fornecidos pelo corpus n5o nos deixa

margem para d0vidas. A hipotese de optar por uma mescla de situag6es

formais n5o pode ser feita. Ainda que alguns exemplos possam colocar

ao investigador alguns problemas complicados, os crit6rios avangados

permitirSo optar por uma ou outra hip6tese consoante a anSlise dos

dados. Assim, numa determinada frase, uma FC ou 6 nuclear, ou e

perif6rica. N5o existe uma linha analltica continua que a permita colocar

algures entre a zona nuclear e a zona perif6rica.

Neste ponto, 6 importante recordarmos um estudo que M. Neves

consagra aos adv6rbios de "lugar" e de "tempo" e que visa, sobretudo,

chamar a atengSo para o seu estatuto particular (cf. cap. ll, pp. 144-

146). Tais adv6rbios, segundo a opiniSo da autora, n5o tOm sido

devidamente tratados na tradigSo gramatical por dois motivos:

((...) se o adv6rbio se define como modificador do
verbo (ou ainda do adjectivo e do adv6rbio), como
ocorre tradicionalmente, os circunstanciais n5o
pertencem d classe, j6 que nenhum adv6rbio de tempo
ou de lugar realmente modifica o expresso no verbo. Por
outro lado, se o adv6rbio se define como a palavra que
indica circunstdncia, conf orme tamb6m ocorre
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tradicionalmente, os circunstanciais sao os adv6rbios
por excelencia.>>381

A autora considera que os adv6rbios de lugar e de tempo podem

adoptar uma fungao argumental, isto 6, ((...) nuclear, preencheIndo]

uma casa da valencia do verbo, pertencendo ao sistema de

transitividade. ) (M. Neves 2002: 255) Estes serEo os adv6rbios
designados como proformas ou proadvdrbios, os quais preenchem uma
fungSo sintSctica argumental na frase em que se integram, como em Eu
gosfo demais de 16 (exemplo retirado de M. Neves 2002: 256) podem

tamb6m ser circunstanciadores de participantes localiz6veis no espago
e no tempo, como em A festa serd anfes das sels ou /sso ocorreu ontem
(exemplo retirado de M. Neves 2OO2:256) Nestes casos, a FC

apresenta-se na zona de actdncia do NV, pois a sua comutagdo por zero
tornaria a frase agramatical; n5o existe, igualmente, a possibilidade de
mover o complemento em causa. No terceiro exemplo verificamos que o
verbo ocorrer exige a presenga de um complemento que preencha uma

determinada fungSo semdntica, mas, como 6 evidente, que te16

repercuss6es a nlvel da pr6pria forma. o impacto a nivel da forma
ilustra-se num complemento que goza de estatuto argumental no seio da
frase. Ser6, por isso, em nossa opinido, a FCnuc, a que M. Neves faz
refer6ncia nos dois exemplos apresentados supra.

No extremo oposto encontram-se, de acordo com M. Neves, os
adv6rbios que preenchem uma fungdo adverbial, ((...) exercida tanto
pelos f6ricos como pelos n5o-f6ricos; o adv6rbio 6 perif6rico no sV e no

SAdj; efectua circunstanciag6o (...)., (M. Neves ZOO2:256), isto 6,

exerce uma fungSo sem6ntica locativa quer no espago quer no tempo,
quer ainda do estado, processo ou acgEo, como em N6s comemos t6 ou

6 oca dentro (exemplos retirados de M. Neves 2002: 256-257)
Vejamos alguns exemplos retirados do nosso corpusi

Corpus ilt - P0BL|CA Fc

PUBiA1607060601

Os titeres alentejanos s5o agora objecto
de um projecto de pesquisa promovido pela
Universidade de Evora, que poder6 servir
de base a uma candidatura a patrim6nio
mundial.

t" M. Neves 2002: 250.
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No exemplo acima o monema agora que preenche a FC
desempenha uma fungSo nao argumental, o que se prova
atrav6s da:
Comutag6o por o:

. Os t[teres alentejanos s6o o objecto de um projecto de
pesquisa promovido pela Universidade de Evora, que
poder6 servir de base a uma candidatura a patrim6nio
mundial.

Liberdade de posicionamento
. Agora os titeres alentejanos s6o objecto de um projecto

de pesquisa promovido pela Universidade de Evora, que
poder6 servir de base a uma candidatura a patrim6nio
mundial.

. Os titeres alentejanos s5o objecto de um. projecto de
pesquisa promovido pela Universidade de Evora agora,
que poder5 servir de base a uma candidatura a
patrim6nio mundial.

M ultiplicagSo:
. Os titeres alentejanos sdo agora e sempre objecto de

um projecto de pesquisa promovido pela Universidade de
Evora, que poder6 servir de base a uma candidatura a

atrim6nio mundial.

A an6lise sint5ctica da frase supra permite-nos concluir que a

unidade monem6tica agora preenche uma fungSo sint6ctica em relagSo

ao seu NV, s5o, mas esta fungSo n5o 6 nuclear, visto que a sua

aus6ncia ou presenga n5o destr6i a integridade sint6ctica da estrutura

fr6sica. A unidade monem6tica que desempenha o papel de n0cleo

central da frase, s6o, constitui-se como um verbo de significagSo

incompleta, o qual exige a presenga de um complemento: obiecto de um

projecto de pesquisa.... Este complemento 6 nuclear, obrigat6rio,

argumental, o que n5o se passa em relagio ao monema da classe

adv6rbio agora. A val6ncia do verbo ndo prev6 a exist6ncia de tal

unidade, pelo que o seu cardcter s6 pode ser considerado facultativo.

Exemplos como os apresentados por M. Neves reforgam as ideias que

temos vindo a desenvolver: vocO viu aoora Recife passou quase uma

semana sem 69ua. (Cf. M. Neves 2002: 256) Em ambos os exemplos, o

adv6rbio 6 considerado como um elemento perif6rico no NV,

especif icando, do ponto de vista sem6ntico, uma determinada

circunstdncia do p16prio NV,

Verifiquemos, ainda, qual o 6mbito de incidOncia da unidade em

causa. Agora n5o incide 0nica e exclusivamente sobre o NV

(caracteristica que ie comprovSmos estar presente na FCnuc), mas
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incide sobre o conjunto formado pelo NV e pelos seus complementos,
neste caso especffico, NV + NPS, podendo at6 incidir sobre toda a frase
como prova o crit6rio da mobilidade (cf . supra,3.1.1):

,/ Agora os fiferes alentejanos s5o objecto...
FGper+FS+NV+NPS

Voltemos d an5lise da unidade monem6tica da classe do adv6rbio
que pode exercer uma fungSo sint6ctica de car5cter argumental, mas
que ndo se integra nem na transitividade directa, nem na transitividade
indirecta. Estaremos, nestes casos, perante uma fungio sint5ctica que 6
exigida pela p16pria val6ncia do NV, e a qual M. Vilela apelidou de
"transitividade adverbial."

Reflictamos sobre os exemplos abaixo:

1. v290905CARo 1 1 24

E 16 que gosta de passear, 6 para 16
que gosta de olhar, quando vai ver as
vistas (do miradouro de Santa Catarina
ou do alto do Arco da Rua Augusta, a
que chama uma <varanda sobre o
Tejo>) e 6 15 que gosta de se deixar
ficar, tanto nos dias quentes de VerSo
como nos frios, de lnverno, nas
esplanadas que foram crescendo que
nem coqumelos.

2. v290905CARo 1 1 36
E ai que est5, desde 1866, a Casa
Chinesa, o seu caf6 predilecto.

3. PUB/O0207060117

O feito dos "Magrigos" n6o estS
ultrapassado, nem passou para a
galeria dos mitos, como serS sempre
inesqueclvel Eus6bio.

4. PUB/A1 6070607128 A escola n5o 6 hoie.

5. NHLPOl 144
Foi ent6o que L6onidas caiu numa
cadeira, finalmente recomposto.

6. cF0287
E foi assim que comprei os meus
primeiros ieans de marca:

Nos exemplos retirados, podemos reconhecer o que M. Neves
defende. Nestes casos reconhecemos que as unidades que preenchem

uma FC sio, de facto, argumentais, isto 6, desempenham uma fung6o
nuclear em relagSo ao NV que lhes serve de suporte para a existOncia
frdsica. Nos dois 0ltimos exemplos, a construgSo enfdtica/clivada exige,
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pelas suas caracteristicas predicativas, uma expressao que a complete

enteo e asslm. Sem clivada/enf6tica, teriamos:

6. Comprei assim os meus jeans de marca

Comprei O os meus jeans de marca.

Do ponto de vista sint6ctico, podemos resumir no seguinte quadro

os quatro crit6rios que apresent5mos, e nos quais nos baseAmos, para

distinguir uma FCnuc, de uma FCper:

O quadro acima permite-nos chegar a algumas conclus6es. A FC

que possua car6cter argumental encontra obrigatoriamente o seu 6mbito

de incidOncia no NV; n5o podendo recair a determinagSo exercida pelo

adv6rbio em qualquer outro dos elementos da frase. Recordemos que,

em 3.1.4 do nosso estudo, explo16mos os possiveis 6mbitos de

incid6ncia da FC, destacando o facto de a FC incidir sobre NV ou sobre

o conjunto do NV e um ou mais dos seus complementos. As provas

sint6cticas permitem-nos mostrar que, quando a FC incide directamente

sobre o NV e este prev6 na sua estrutura argumental um lugar vazio,

entdo, estaremos perante uma FCnuc. lncidindo sobre o NV e sobre um

Ex FRase

CnrrERros

CouuragA
OPORA

MoBILIDADE MulrrelrcagA
o

AMBITo
DE

lucloEttcl
A

1 tv *r E .La6 E 15 e aqui NV

2 tai *-E *A[6 E ai e aqui NV

3 Como serd
sempre
inesq ueciv
el Eus6bio

* Como
se16
inesq ueciv
el Eus6bio

Como
sempre
se16
inesq uecf v
el Eus6bio

Como ser5
sempre e
nunca
inesq uecive I

Eus6bio

NV

4 A escola
ndo 6 hoje

* A escola
n5o 6

* Hoje a
escola n5o
6

A escola n5o
6 hoje, nem
ontem

NV

5 Foi entSo * Foi . EntSo foi Foi entSo e
ontem

NV
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ou mais dos seus complementos, s6 a an6lise sintdctica caso a caso
podera julgar a existCncia de uma FCnuc ou de uma FCper.

A comutagao por zero, embora neo seja uma prova para ser
utilizada sozinha, mas em conjugagao com outras provas, permite-nos

concluir que, quando se trata de uma FCnuc a sua eliminagdo torna a

frase agramatical (o que n5o acontece quando se trata de uma FCper);

se a unidade monem6tica que preenche essa fungdo, da classe do

adv6rbio, for retirada, a frase torna-se agramatical, isto 6, a estrutura
sint5ctica da frase 6 destruida. Quanto d mobilidade e d multiplicagSo,
constituem-se como crit6rios coadjuvantes para a determinagdo do

ca16cter nuclear/perif6rico da FC, uma vez que ndo podem ser

utilizados em exclusivo, isto 6, s6 por si ndo t6m forga para distinguir o
cardcter argumental ou circunstancial da fun96o em causa, mas podem

(e devem) ser utilizados como crit6rios auxiliares da comutagSo por

zero e do ambito de incidOncia. Assim, a mobilidade de uma FCnuc

estard bastante reduzida (cf . supra, p.237); sendo o NV o seu dmbito
de incidoncia. o adv6rbio que preenche a fungEo sintdctica nEo se pode

af astar muito dele, sob pena de perder a relag6o pr6xima que

estabelece um com o outro.

Nos exemplos 1 , 2, 3 e 6 a mobilidade aconteceria apenas se se
quisesse colocar em destaque a FC, transformando-a em foco da frase.
Nos casos em an6lise, a frase estd constituida apenas pelo NV e pela

sua determinagSo, condicionando bastante a mobilidade. Nos exemplos
4 e 5, a mobilidade 6 uma hip6tese possivel, no entanto, esta leva d
perda da relagSo estreita que, na frase original, a unidade significativa
que preenchia a FC mantinha com o NV.

Por (ltimo, reflictamos um pouco sobre a multiplicagdo enquanto
crit6rio para a identificagSo da fungSo em que nos centramos. Nos

exemplos apresentados constatamos que a multiplicagdo s6 6 possivel
por coordenagSo, isto 6, pela multiplicagSo de outras unidades que

desempenhem o mesmo tipo de relagSo que a unidade original mantinha
com o NV. Numa relagSo de coordenagSo, 6 obrigat6rio que a ordem de

aparecimento das unidades n5o seja relevante (sintacticamente),
havendo lugar para a troca de posigdo linear na frase, sem que tal
provoque qualquer alteragSo a nivel sint5ctico382. c. clairis avanga com

tt'Cf. D. Costaouec, F. Gu6rin 2007: 1S4-1S5
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a hip6tese de a sintaxe da zona perif6rica conduzir automaticamente a

uma ausencia de coordenagao.

<Na zona periferica, o locutor tem a possibilidade de
acrescentar especificagoes d mensagem, que n5o sao
directamente exigidas pela val€ncia do n0cleo central.
ldentificaremos na zona perif6rica a fungdo circunstancial
que, ao contrdrio das fung6es da zona central, 6 uma
fun96o repetitiva. Com efeito, as fun96es da zona central,
salvo casos de coordenagSo, s6 podem exprimir-se uma
vez. Em compensagSo, o utente da lingua, alternando a
escolha dos monemas conectores, pode repetir a fungSo
circunstancial tantas vezes quantas o desejar.>383

A FCper 6 considerada como sendo a 6nica fungSo que pode ser

repetida sem recorrer d coordena95o384. A FC presente nas frases acima

confirma a existOncia de um estreita relagSo com o NV. Voltamos a

constatar que, estando perante uma FCnuc, nao existe varia96o do

6mbito de incid0ncia, pois esta incide sempre sobre o NV. N5o

poderemos dizer que este tipo de relagSo seja frequente na lingua,

porque nio o 6, mas existindo terd que ser devidamente documentado.

O n0mero de exemplos 6 comparativamente menor em relagSo ao

nUmero de exemplos existentes para o comportamento da FCper, mas

ndo ser6 esta razdo suficiente quer para juntar esta fungSo a outra

existente na lingua, fundindo-as como se de uma apenas se tratasse,

quer para a ignorar, remetendo-a para a "caixa" onde tudo cabe, mas

em que nada existe. N6o deixa de ser apenas uma fungSo, mas o seu

estatuto sint5ctico tem que ser distinto.

Analisemos mais alguns exemplos:

ttt c. clairis 2oo8: 88.t* Cf. C. Clairis et atii 2005: 140

Corpusl-VISAOFC

1. v290905CAR01 1 1

<<Percebo que tenha de ser assim,
mas tenho pena.

2. v290905CH I 0709

Mas os fabricantes chineses querem
mais e, embalados por uma
economia em expansfio, decidiram
saltar fronteiras.

v290905TE R08 1 7

Mas, antes, te16 de resolver o
problema com o seu accionista
italiano, empenhado em boicotar as
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3.

inteng6es das autoridades
portuguesas que, hd muito, querem
ver a ENI oelas costas.

4. v290905Cr N0905
Um filme onde se diz t6o pouco e
que tem tanto oara dizer.

Novamente se comprova nos exemplos apresentados que os

functivos estabelecem uma relagSo obrigat6ria, isto 6, a fungSo

sint6ctica em aprego prova ser argumental em todos os casos. A

comutagSo por zero dest16i a integridade sint6ctica da frase; a

mobilidade destr6i a relageo estreita que originalmente a fungSo

sint6ctica mantinha com o NV; a multiplicagSo s6 6 possivel mediante a
coordenagSo. Sendo assim, o NV se16 sempre o 6mbito de incidGncia da

fungSo em causa, comprovando mais uma vez a estreita relagSo que

este mant6m com a FCnuc.

Analisemos dois exemplos onde o adv6rbio bem se alia ao NV

correu, colocando a Onfase no estatuto sintdctico do adv6rbio e na

relagSo que este estabelece com o NV.

Corpus tt - PItBLtCO FC

A operagSo correu bem, Lurdes espera o
PUB/OO2o706o75o resultado da biopsia.

Ex. FRAsE

CnrrEnros

CouurlgAo
poa A

Mogrt-loaoe Mulrrplrcle Ao Auerro oe
Ir,rctoEncla

1 Tenha de
ser assim

* Tenha de
ser

* Assim
tenha de
ser

Tenha de ser
assim e ....

NV

2 Mas os
f a brica ntes
ch i n eses
querem
mais

* Mas os
f a brica ntes
ch i n eses
querem

* Mas os
fa b rica ntes
ch i n eses
mais
querem

Mas os
f a bricantes
ch i n eses
querem mais e
mais...

NV

3 H5 muito *He * Muito h6 H6 muito e. NV

4 Tem tanto
para dizer

* Tem para
dizer

* tanto tem
para dizer

Tem tanto e
para dizer

NV
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PUB/OO2o7060432

Ao trocar Carrick por Hargreaves,
Eriksson mostrou receio, mas a aposta
de Scolari em Tiago tamb6m ndo lhe
correu bem.

At6 agora, temos tentado proceder d anSlise dos diferentes

exemplos adoptando uma postura de coerencia com a escola te6rica e

metodol69ica seguida ao longo deste estudo. N5o pretendemos dela

prescindir, pois acreditamos que a perspectiva te6rica que temos vindo

a defender consegue fornecer as respostas sintdcticas adequadas ds

quest6es levantadas pelos exemplos analisados. No entanto,

conside16mos que esta seria a altura para efectuar um contraponto d

nossa teoria, apresentando uma perspectiva alternativa de an6lise ao

problema que temos em meo. Na senda de M. Mateus et alii 2003, onde

se prop6e a distingSo fundamental entre adv6rbios modificadores e

advdrbios complementos, A. Costa e J. Costa colocam a hip6tese de

distinguir entre adv6rbios modificadores de categorias n5o nominais e

adv6rbios que, na frase, poderdo desempenhar a fungSo de

"complemento circunstancial". Apesar de tal classificagSo ser, pelos

pr6prios autores, tida como ((...) problem6tica, uma vez que trata de

forma semelhante constituintes que desempenham fung6es sintdcticas

diferentes.> (A. Costa, J. Costa 2001:77), s5o apresentados dois

crit6rios que permitem distinguir os complementos verbais dos

modificadores verbais: a substituigSo e a estrutura clivada.

<Quando um predicado transitivo 6 substituldo por um predicado

intransitivo, os complementos do verbo s5o obrigatoriamente

substitu[dos (...)., (A. Costa, J. Costa 2001:77), enquanto os

modif icadores poderSo n5o o ser. Numa estrutura clivada, os

complementos t6m a obrigatoriedade de se deslocar com verbo, o

mesmo n5o se passando com os modif icadores. Tentemos, ent5o,

adaptar estes dois crit6rios, que nos servirSo de coadjuvantes aos que

temos vindo a utilizar, aplicando-os ao nosso exemplo, na tentativa de

averiguar se bem 6 um modificador ou um complemento do verbo, ou,

nos nossos termos, se 6 nuclear ou perif6rico.
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A

operagSo correu bem.

operagSo aconteceu.

A operagSo aconteceu bem.

EsrRuruRA c LTvADA/errArrca:

A operagSo correu bem.

Foi correr bem o que a operagSo fez.
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Desta forma, acreditamos que bem 6 um complemento do verbo e

n5o um modificador. Quando o adv6rbio 6 modificador, ndo exerce uma

fungSo sint6ctica especifica, mas integra-se num sintagma que, por sua

vez, irA desempenhar uma fungSo sint5ctica em relag6o ao NV. A
estrutura clivada apresentada em vez da frase original permite-nos

observar que o adv6rbio bem se desloca com o verbo, o que mais uma

vez, vem provar o seu car5cter argumental. O adv6rbio bem situa-se na

zona de act6ncia do NV, integra uma FCnuc.

Os exemplos que a seguir se apresentam mostram uma FC com

cardcter argumental, isto 6, nuclear, d qual se junta uma FCper, n6o

obrigatoriamente, pela ordem enunciada. Como no exemplo A operagdo
correu bem, onde o NV previa na sua estrutura argumental um espago
vazio funcional que se encontrava na zona nuclear da frase, tamb6m

existem outros NV's que prev6em na sua estrutura argumental
elementos que se situam na sua zona nuclear.

Corpust-VISAOFC
Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodrigues

V290905CAR01134 ltamb6m anda 16 por perto.
{ Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodriques tamb1m anda l6t

Aposto FS FC NV FC
por perto.

FC

Comutagdo por zeroi
C. R. tamb6m anda @ por perto.
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C. R. tamb6m anda 16 @.

*C. R. tamb6m anda @ A.

Mobilidade:
C. R. tamb6m l6 anda por perto.
* C. R. tamb6m anda por perto 15.

* C. R. 16 tamb6m anda por perto.

Ambito de incid6ncia:
L6-NV
Por perto - NV

Podemos comutar uma das fun96es circunstanciais por zero, mas

n6o as duas, o que prova que uma delas tem carScter argumental, isto

6, integra a estrutura argumental do verbo andar. Admitimos, por isso,

que le se constitui como uma FCnuc e estabelece uma relagdo de

subordinagSo com por perto, unidades que preenchem o espago vazio

da FCper. Assim, quando supra (cf. pp. 246-247) defendemos que a FC

6 a 0nica fungio que pode ser repetida sem recorrer d coordenagSo,

mostr6mos que as particularidades do comportamento da FC admitia

igualmente quer a subordinagSo, quer a justaposi96o. Quando estamos

perante uma FCnuc a multiplicagSo s6 6 possivel por coordenagSo. No

entanto, a subordinagSo 6 admitida na relagSo sintSctica entre a FCnuc

e a FCper; o mesmo se passa entre as v6rias FCper's pass[veis de

serem integradas numa frase, as quais podem estar subordinadas umas

ds outras, ou simplesmente justapostas.

Verifiquemos alguns exemplos:

v290905PO10309

A incognita principal EgtA agora na chefia
do Executivo, que permanece16 indefinida
at6 23 de Outubro, data da segunda volta
das presidenciais.

v290905CAS05 1 4

Os n0meros divulgados esta semana pelo
lnstituto Nacional de Estatlstica
comprovam a queda do indice de
Fecundidade, que deveria ser de 2,1 para
assegurar a substituig6o de gerag6es (o
que n5o acontece desde 1982) e ESIA
agora muito perto do 1.3 - o valor mais
baixo de sempre.

PUB/O0207062110

N5o EOI assim com Mariana, a jovem que
alegadamente foi a segunda vitima do ex-
cabo da GNR.
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Carlos PaixSo de Magalhdes ANDA hoje 4g
PUB/A1607060401 lcasa dos 60.

O NV anda exige a presenga de uma fung6o sint6ctica; nos dois

exemplos onde surge o NV anda podemos comutar por zero uma das

fung6es, mover uma, multiplicar uma, mas n5o as duas em simult6neo;
o 6mbito de incid6ncia 6 sempre o NV.

A estrutura argumental do verbo colocar tamb6m prev6 na sua

val€ncia tr6s elementos - "algu6m que coloca alguma coisa em algum

s[tio", mas ndo a localizagdo temporal obrigat6ria desse estado de

coi sas:

Coloque-o entSo dentro, aonde a chuva n5o o
alcance, a lei 6 omissa neste particular, o

ESL03lS limportante 6 que o edital fique afixado e d vista.
{ Coloque-o entdo dentro

NV CD FC FC

Comutagio por zero:

Coloque-o @ dentro.

Coloque-o entdo @.

*Coloque-o A A.

Mobilidade:
Ent6o coloque-o dentro.
* Dentro coloque-o ent5o.
* EntSo dentro coloque-o.

Ambito de incid6ncia:
Ent6o - NV

Dentro - NV

O adv6rbio entdo pode ser comutado por zeto e demonstra ter, em

relagSo ao adv6rbio dentro, mais capacidade de se mover na esfera da

frase. Tal significa que a relagSo que mant6m com o NV 6 de car6cter
mais perif6rico, do que a relagSo que dentro estabelece com o NV. O

adv6rbio dentro tem uma relagSo mais pr6xima com o NV, do que o
adv6rbio entdo, e, acreditamos que se deve ir estrutura argumental do

p16prio verbo. Assim, dentro constitui-se como uma FCnuc, enquanto
entdo preenche o espago vazio funcional da FCper.
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Com representatividade no nosso corpus tamb6m se encontra uma

situagSo em que o adv6rbio desempenhando a fungSo sint6ctica de

circunstanclal surge entrincheirado entre um verbo copulativo, verbo de

significagSo incompleta, e o seu nome predicativo do sujeito385.

Corpus ll - PttBLtCO FC

PUB/O0207061330

E fundamentalmente isso que vai marcar
a diferenga entre um llder capaz e outro,
eventualmente muito voluntarioso, mas que
n5o conseg ue criar u ma relagSo de
confianga com os eleitores, que se reflicta
nas eleig6es flegislativas] de 2009",
exolica.

PUB/O0207061515

"A minha experiEncia 6 que os pedidos de
apoio judiciSrio s5o sistematicamente
indeferidos", diz, considerando que "tem de
se ser quase indigente, tem de se estar
quase na mis6ria" para conseguir ter
direito ao apoio iudici5rio.

PUB/O0207062528

"N5o ti bem aleat6rio, porque o que o
computador tem 6 um algoritmo que gera
n0meros que parecem aleat6rios, e que se
chamam pseudo-aleat6rios."

PUB/OO2o7062705
Be The Artists' Guest 6 tamb6m o conceito
estruturante do Mudam:

Nos exemplos apresentados acima as provas sint6cticas indicam-

nos estarmos perante uma FCper. A comutagdo por zero 6 posslvel,

mantendo a frase a sua integridade sintSctica. A mobilidade tamb6m 6
permitida em qualquer dos exemplos, sem conduzir d perda de rela96o

do adv6rbio em FC com o NV. A multiplicagSo 6 permitida, at6 ao limite

da compreensibilidade comunicativa. Finalmente, o 6mbito de incidEncia

continua a ser o NV. A an6lise conjunta dos crit6rios permite-nos aceitar

o facto de os adv6rbios em causa preencherem a fungSo sintSctica

circunstancial perifbrica. Acreditamos que o mesmo n5o acontece no

exemplo que se segue:

ttu O conceito de Nome Predicativo do Sujeito (NPS) 6 o utilizado pela gram6tica tradicional.
Corresponde ao que A. Martinet designou por determinagSo selectiva (A. Martinet 1985b:
113) ou o que J. M. Barbosa definiu como sendo a determinagSo epitetica (J. M. Barbosa
(1998) - "D6termination 6pith6tique et d6termination p16dicative". La Linguistique. Revue de
la Societe lnternationale de Linguistique Fonctionnelle.2. Paris: PUF, p. 15-20).
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Corpus lV - EXCERIOS FC

Que agradecia que
recebido, por sinal
que na televisSo, e

o senhor ministro a tivesse
bem mais atraente ao vivo do
que estava ali apenas para

NHLPOl 34 ir iustica.

A estrutura argumental do verbo estar exige a presenga de um

complemento locativo (retomando a terminologia de M. Vilela). A

comutagEo por zero permite verificar que 6 possivel eliminar apenas e

ali, mas n6o os dois simultaneamente, e apesar de a comutagSo por

zeto de apenas ser posslvel ela iria obrigar a uma alteragSo da

estrutura sintdctica da frase: *que estava apenas para pedir justiga; que

estava apenas a pedir justiga. Concomitantemente com as outras provas

sint6cticas acreditamos que a/i preenche o espago vazio funcional da

FCnuc: a comutagSo por zero 6 impossivel, a mobilidade est6 reduzida

ao raio de acASo exercido pelo NV, a multiplicagSo s6 6 posslvel por

coordenagSo e o seu 6mbito de incidOncia 6 o NV. Por seu turno apenas

constitui-se como facultativo, preenchendo o espago vazio da FCper.
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4. RelagAo FnAsrcA Do AovEnero coM A Fuse: ATRTBUTo FRAsrco

A determinagSo que ocorre fora do 6mbito do sintagma nuclear,

NV, atrav6s do emprego de um adv6rbio 6 um fen6meno frequente na

nossa lingua. No entanto, n5o existindo uma relagSo com o NV n5o

poderemos aI identificar uma fungSo sint6ctica, pelo menos se definida

nos nosso termos. Quando muito, admitirlamos a hip6tese de estar

perante uma fungSo na frase, ou, como lhe chama E. Alarcos, um

atributo frdsico. Esta designagSo deve-se ao facto de o atributo frSsico

se relacionar com a frase da mesma forma que o atributo se relaciona

com o sujeito. Antes de avangarmos na explicagSo, atentemos em

alguns exemplos:

Corpus tt - P0BLtco FC

PUB/O0207060411 Ontem, Ricardo entrou para a hist6ria.

PUB/O0207060434
Provavelmente, a globalizageo tamb6m j6
se nota no futebol...

PU Bi O0207060903

Publicamente, defende a "ordem justa" -
ideia que remonta d filosofia tomista e cuja
g6nese reside na ideia de autoridade e
necessidade de restaurar um conjunto de
valores essenciais a uma sociedade - e,
no que respeita d concepgSo de mercado
de trabalho, elogia Tony Blair (e o seu
"sucesso no combate ao desemprego"
atrav6s do modelo da "flexiseguranga") e,
argumentando que 6 preciso acabar com o
"arcalsmo das relag6es sociais", defende a
flexibilidade laboral.

PU B/O0207060907

A16m disso, prop6e a penalizagdo das
empresas que recorram ao trabalho
prec5rio; a elevagSo do sal5rio minimo
nacional at6 2012, dos actuais 1216 para
os 1500 euros iliquidos; a generalizagdo
das 35 horas semanais; e, ainda, a
garantia de um nivel minimo de pensSo
o16ximo do sal6rio mlnimo nacional.

PUB/O0207061016

Tema abordado, ali6s, ho discurso do
Chefe do Estado-Maior da Forga A6rea,
Taveira Martins, que pediu medidas "que
viabilizem uma maior equidade em termos
de ooortunidades de carreira".

PUB/O0207061310
Antes, viveu aquilo que designou por um
"oeriodo de noio". de seis meses durante
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o qual se dedicou exclusivamente a
politica, como deputado do CDS-PP a
Assembleia da Rep(blica.

PUB/O020706',t528

Alberto Costa salientou entao a
necessidade de transformar este tipo de
apoio, "q ue n5o tem asseg u rado u ma
defesa decente a quem precisa",
anunciando, simultaneamente, a intengEo
de reduzir de 50 para 23 milh6es de euros
o orgamento para o apoio judiciSrio, no
6mbito da revisSo da lei que est6 em
curso.

PUB/O0207062105
Perante um desaparecimento, como agem,
afinal. as oolIcias?

Os "atributos oracionais" (fr6sicos, portanto) s5o definidos por E.

Alarcos como sintagmas de valor perif6rico e de fungSo n5o integrada
na estrita subordinagSo do verbo. De facto, analisando brevemente os

exemplos acima, verificamos que n6o se16 a sua posig6o o marcador do

seu carScter perif6rico, mas a pausa que antecede e sucede aos
elementos em causa, que conf irma tanto a aus6ncia de relag6o

sint5ctica como o 6mbito semdntico dos functivos em causa. A pausa

assinala assim um afastamento do plano do NV, para o plano da frase.
Como 6 sabido, o atributo frSsico costuma transcender o conte0do
global da frase para remeter para o 6mbito da enunciag6o, isto 6, para o
momento em que tal f rase e produzida como enunciado, por um

determinado locutor, num determinado contexto. Os valores de conte0do
desenvolvidos pelo atributo fr6sico costumam apresentar-se como

enunciados de valor assertivo, demonstrando o ponto de vista do

locutor.

<<En el plano de la expresi6n, el atributo oracional
constituye siempre una unidad f6nica independiente, en
general separada de la oraci6n por una pausa.)386

O atributo fr5sico, como entendido por E. Alarcos, pode ser

transform5vel em atributo de frase atributiva, como poderemos

comprovar no exemplo abaixo:

PUB/OO2o7060434
Provavelmente, a globalizagdo tamb6m jd
se nota no futebol...

ttu E. Alarcos 1982: 312.
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E orov5vel que a olobalizacao tamb6m i5 se note no futebol...

A. 1. Alvarez Men6ndez defende que estas unidades sejam

designadas como segmentos de fungSo incidental3sT. Sao segmentos que

demonstram em relagao a outras fung6es uma certa independ6ncia,

sendo caracterizados por uma predicagSo implicita, aut6noma e paralela

d expressa no verbo388. tmportante se16 referir que estes elementos - e

particularmente se forem adv6rbios (cf.o problema da classe dos

"adv6rbios de f rase" no cap. lV, 1.2.3.3) - mantdm uma relagSo com

toda a frase e ndo com uma das suas partes em particular.

((...) por lo que al adverbio se refiere, estamos ante
un nuevo topo de relaci6n oracional, netamente
diferenciado del aditamento, pero en el que la categoria
verbal opera com idOntica autonomia (...).r"n

Se modificarmos um dos exemplos acima conseguimos perceber

com maior clareza o a que A. l. Alvarez Men6ndez defende:

Ontem, Ricardo entrou Ricardo entrou ontem
para a hist6ria. pata a hist6ria.

Ligagdo com a frase na LigagSo com o NV
sua totalidade Fcper
I ncidental

oq

A. L Alvarez Men6ndez destaca a incidOncia de elementos

idGnticos aos que assinalSmos nos exemplos, tornando-a no crit6rio

central pata a caracterizagdo da fungSo em causa. Uma unidade (neste

caso, um monema da classe "adv6rbio") que se encontre em posigSo de

destaque em relagdo aos outros elementos da frase, constitui-se como

uma unidade que estabelece uma relagSo sint5ctica diferente daquela

que uma determinada unidade estabelece com o seu NV. Relembrando o

esquema dos niveis fr5sicos apresentado por S. Guti6rrez (cf.pp. 201 e

ss. ):

tt'Cf. A. l. Alvarez Men6ndez 1987: 229 e ss.t" cf. A. L Alvarez Men6ndez 1987 229.
ttn A. l. Alvatez Men6ndez 1987: 230.
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O Atributo FrSsico encontra-se na 6rbita mais afastada do NV.

N6o podemos aceitar que se trate de uma fungSo com o mesmo estatuto

da FS, da FCD, da FCI ou, evidentemente, da FC, visto que todas estas

fung6es se caracterizam pela relagSo mais ou menos pr6xima com o NV'

De facto, como temos vindo a afirmar, e em consondncia com o modelo

de frase proposto pelo quadro te6rico que escolhemos, n5o podemos

admitir a exist6ncia de uma fungSo sint5ctica que neo estabelega uma

relagSo directa com o NV. Ndo existe entre provavelmente e nofa (NV)

qualquer relagSo de determinag6o.

Como se comprova pelo esquema provavelmente determina toda a

frase, nao estabelecendo com o NV uma relagSo que permita falar em

fung3o sint6ctica do NV. Dai que tenhamos optado por afastar o

conceito de fungSo, para nos referirmos a uma relagSo de atribuigSo, de

incidOncia entre a unidade "adv6rbio" e toda a frase, sobre a qual tal

FCper

Provavelmente,
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unidade incide. veremos (cf. infra cap. lv, pp. 31s-szz) que este
comportamento sint6ctico justifica que se considere igualmente adv6rbio
um conjunto de elementos que, pelas suas caracteristicas semAnticas,
outros autores apelidam de "advdrbio de frase".
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5. RelagAo oo NV cou A FuNgAo CIRcUNSTANcIAL NuclenR e a
FuruqAo CrncunsrANcrAL PenrrERrcA - coNcLUS6ES PossivEts

lnici6mos este capitulo com o objectivo, algo ambicioso

acreditamos, de desenvolver um conjunto de crit6rios que permitissem

identificar uma determinada fungSo sint6ctica da lingua. Partindo do

preenchimento lexical dessa fungSo pela classe de palavra "adv6rbio"

procu16mos proceder ao levantamento de crit6rios formais que

permitissem chegar ds caracterlsticas sint6cticas da fungSo em anSlise.

A Rede Actancial do Verbo permitiu-nos encarar o NV como o

elemento central capaz de constituir frase, sendo que 6 em torno deste

que giram os seus sat6lites. Esta capacidade que o NV demonstra em

actuar como eixo da frase, permite-lhe criar em torno dele espagos

vazios funcionais, ou seja, a sua val6ncia. A partir do conceito de

val6ncia chegamos d transitividade do verbo ou d sua intransitividde,

colocando-se na mesa de trabalho a hip6tese de M. Vilela, que

distingue entre transitividade forte e transitividade ftaca, a hip6tese de

J. Fonseca, que encara a transitividade como uma configuragSo

semdntica relacional, e ainda a hip6tese de E. Alarcos, que prop6e

substituir os conceitos de transitividade e intransitividade, pelos

conceitos de predicado complexo e predicado simples. Ao longo do

nosso estudo, tornou-se evidente que s6 a an6lise de cada estrutura

fr5sica poderia determinar a forma de encarar aquilo que rodeia o NV.

Esta andlise i16 permitir distinguir dentro da frase os elementos que s6o

actantes, isto 6, argumentos do NV, daqueles que s6o circunstantes. O

que se torna fundamental em toda esta an5lise 6 a aceitagSo, como

dado inquestion6vel, da exist6ncia de um NV que, ao exigir

complementos (sejam eles, FS, FCD, FCl, ou FC), estes se situam na

sua zona actancial, isto 6, na 6rbita mais pr6xima do NV. A medida que

a relagSo com o NV se vai tornando cada vez mais afastada passa-se

da zona actancial, para a zona circunstancial, da qual o NV nem

depende, nem exige.

A FC pode assumir um car5cter argumental, situando-se na zona

actancial do NV, do qual depende e no qual incide directamente, por
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isso, nuclear. Por outro lado, a FC tamb6m pode assumir um car6cter

facultativo e acess6rio, resultando dal o seu carecter perif6rico em

relagao ao NV. Sendo apenas uma fungao, esta pode ter uma variagSo

de grau, pertencendo a zonas distintas de influ6ncia do NV. A FCnuc

encontra o seu 6mbito de incid6ncia 0nica e exclusivamente no NV; a

FCper pode ter o seu 6mbito de incid6ncia no NV, mas tamb6m o pode

ter no NV e nos seus complementos.

C. Hern6ndez vai um pouco mais longe na divisSo da FC e

distingue trOs FC's. A primeira corresponderS d nossa FCnuc, pois

depende da valGncia do verbo. O segundo tipo de FC apresentado por

C. Hern6ndez situa-se na zona circunstancial, podendo ser omitida; o

terceiro tipo 6 constituido pelos complementos que expressam lugar,

tempo, modo e outros valores sem6nticos, sendo complementos de tipo

marginal e acidental. O segundo e terceiro tipos estarSo inseridos

naquilo que o nosso estudo encara como FCper.

C. Clairis proporcionou-nos a distin96o entre sintaxe nuclear e

sintaxe perif6rica, constituindo-se esta anSlise funcionalista como a

grande razdo para a divisdo que lev6mos a efeito. No entanto, esta

opgSo te6rica s6 se torna v5lida quando suportada por princlpios

sint6cticos funcionalistas que permitam comprovar aquilo sobre o qual

se teoriza. lsso levou-nos a apresentar quatro crit6rios formais,

sint5cticos que permitissem analisar as frases do nosso corpus, para

que depois conseguissemos estabelecer algumas conclus6es. A

mobilidade, a comuta96o por zero, a multiplicagSo e a variagSo do

6mbito de incid0ncia foram os crit6rios sint5cticos que aplic5mos para

proceder d an6lise das frases do corpus. Cheg6mos, assim, a algumas

conclus6es, as conclusOes possiveis.

Na FCnuc o 6mbito de incid6ncia 6 sempre e unicamente o NV. A

comutagSo por zero torna a frase agramatical. A mobilidade est5

sempre condicionada d zona de act6ncia do NV, e a multiplicagSo so

pode ser feita por coordenagSo. A FCper, atrav6s da aplicagSo dos

mesmos crit6rios sintScticos, demonstra ter caracterfsticas diferentes. O

seu imbito de incid6ncia 6 variSvel, podendo ser apenas o NV, mas

tamb6m sendo possivel esta incid6ncia recair no NV e nos seus

complementos. A comutagSo por zero n5o afecta a integridade
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sint6ctica da frase (apenas a informagao semantica 6 afectada). Existe

uma maior liberdade quanto dr posigSo linear assumida na frase,

podendo, ou nao, essa alteragSo de posigeo acarretar variageo do

6mbito de incid6ncia. Finalmente, esta f ungSo 6 passivel de ser

multiplicada n6o apenas por coordenagSo, mas tamb6m por

subordinagSo, ou mesmo por justaposigSo, o que torna poss[vel a

exist6ncia de v5rias FCper's na frase. E o que M. Mateus et alii chamam

de "modificadores adverbiais".

A FCnuc, d semelhanga da FS, da FCD, da FC, e do Nome

Predicativo do Sujeito, s6 pode aparecer uma vez na frase, incidindo

sobre o NV. Como vimos nos exemplos Faz bem (cf . p.22a) ou E !i, E

ai (cf . p. 300). Teremos, ent6o, uma fungSo sint6ctica que pode assumir

estatutos diferentes. Quando essa fungdo fizer parte da pr6pria valOncia

do NV, estando instalada na sua zona actancial, 6 claramente uma

FCnuc; por outro lado, se esta fungSo assume com o NV uma relagSo

mais afastada, ocupando uma posigSo mais marginal, e situando-se na

zona perif6rica da frase, entSo estamos perante uma FCper. O estatuto

sintdctico da FC permite-lhe exibir caracterIsticas 0nicas no quadro das

outras fun96es sint6cticas. Caracterlsticas estas que lhe d5o a hip6tese

de figurar em diversos graus de centralidade em relagSo ao NV. A

fungSo sintSctica 6 a mesma, no entanto, esta fungSo admite uma ampla

gama de graus de afectagSo ao NV; gama que ir5 do que 6 mais central,

isto 6, nuclear, at6 ao que 6 mais perif6rico e, ainda, admitindo dentro

da periferia vdrios graus de distanciagSo em relag5o ao NV.

Termin6mos este capitulo com um preechimento sint6ctico da

classe de palavra "adv6rbio", identificando um tipo de relagSo sintdctica

estabelecida entre este "adv6rbio" e a p16pria frase. N5o constituindo

fungSo sint5ctica, por falta de ligagSo com o NV, n5o deix6mos de

reconhecer a ligagSo com a frase na sua totalidade. Dai que tenhamos

optado por designar este tipo de relagSo como "Atributo Frdsico",

situando-se na 6rbita mais afastada do NV, mas ainda mantendo uma

relagSo com a Frase enquanto entidade sint6ctica global.
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CAPITULO IV
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((...) l'adverbe opere sur un espace continu et

t ]il n'y a pas de solution de continuite entre

ses differents emplois I...] on passe

insensiblement d'un type d un autre, et un

m6me adverbe, non seulement est souvent

susceptible de plusieurs types de

fonctionnement, mais encore combine parfois,

dans une m6me contexte, des caract6ristiques

propres d plusieurs modes de

fonctionnement. D

GUIMIER, Claude (1996) Les

adverbes du frangais. Le cas des

adverbes en -ment. Paris: Ophrys, p.

161.
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Conforme vimos na parte inicial do presente estudo (cf. cap. ll), a

existCncia de uma classe de palavra tradicionalmente definida como

"adv6rbio" sempre provocou, ?o longo da historia gramatical e

linguistica, algum inc6modo. A nao homogeneidade comportamental

esteve na base desta permanente desconfianga por parte de gram6ticos

e linguistas. Encarado como verdadeira "caixa de Pandora", o adv6rbio

foi tratado com alguma displic6ncia ao longo da hist6ria, umas vezes

inserido noutras classes de palavras, outras abordado isoladamente,

outras afastado do elenco das classes de palavras, outras, ainda,

intensivamente estudado, analisado nas suas vertentes semdnticas e
pragmdticas.

O presente capftulo que, tal como o anterior, se apresenta

enquadrado num modelo te6rico de orientagSo funcionalista, parte das

classes tradicionais de palavra, tentando fazer uma an6lise crltica do

enquadramento dado ao adv6rbio. Pretendemos dar um breve sfafus
quo do estatuto que esta classe tem vindo a manter, ao longo dos

tempos, junto das outras classes de palavras. Depois de questionada a

sua exist€ncia pelo p16prio mestre do funcionalismo, And16 Martinet3eo,

6 com consci6ncia da grande responsabilidade, que nos aventuramos a
tdo 6rdua tarefa. Para tal, partimos de crit6rios muito especificamente

definidos. A exist6ncia de uma qualquer classe de palavras s6 pode ser

assegurada pelo invent6rio exaustivo das suas caracteristicas
morfol69icas, semAnticas e sintdcticas. No entanto, foi opgSo inicial
deste estudo cingir-se ao dominio da sintaxe, pelo que as informag6es

morfol69icas e sem6nticas que fornecemos serSo sempre subsidi6rias
da an6lise sint5ctica.

A classe do adv6rbio foi definida tendo em conta as suas

caracteristicas particulares, isto 6, as caracterlsticas que permitem a

sua individualizaglo enquanto classe aut6noma . Para tal, recorremos ds

caracterfsticas morfol69icas mais marcantes, ds caracterlsticas
semOnticas mais gerais, mas foi (e as raz6es de tal decisSo jdr supra as

3s No capitulo "Les classes de mondmes" na Syntaxe g6ndrale (1985b) o autor percorre todas
as classes que considera relevantes. O adv6rbio aparece apenas, marginalmente, referido na
classificagSo das compatibilidades dos monemas entre si. Refira-se, ainda, que o autor n5o
fala do adv6rbio, mas "adverbes du type seulement". Cf. A. Martinet 1985b: 105-143.
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mencion6mos) sobre as caracterlsticas sint6cticas que mais nos

debru96mos. Ai, distinguimos o adv6rbio, unidade lexical individual,
capaz de preencher uma determinada fungSo sintSctica na frase onde se

actualiza, de outras unidades que podem preencher a mesma casa vazia

funcional, mas que s6o constituidas por mais do que uma unidade.

Preocupdmo-nos, ainda, com o deslindar de alguns comportamentos

sem6nticos particulares, normalmente apresentados em unidades da

classe do "adv6rbio". Sublinhe-se por isso que opt6mos por escolher

alguns elementos mais problemdticos, tentando com isso demonstrar
que, n5o obstante as suas particularidades, s5o susceptlveis de

integragSo na mesma classe. As caracteristicas sint6cticas do adv6rbio
permitiram-nos colocar em confronto unidades sintacticamente pr6ximas

ao monema "adv6rbio", nomeadamente atrav6s da exploragSo de

conceitos como "adverbial", "sintemas adverbiais" e, ainda, "atributo

f r5sico".

A determinagSo exercida pelo adv6rbio 6 uma caracteristica

sintdctica fundamental que permite inclusive distinguir a determinagSo

inter-sintagm5tica e a determinagSo intra-sintagm6tica. O riltimo ponto

deste capltulo constitui o culminar das conclus6es sint6cticas a que a

an5lise do adv6rbio nos permitiu chegar. Mais do que a ordem, isto 6, a

posigSo linear ocupada na estrutura da frase, serd a hierarquia que a

unidade demonstra quando em confronto com outras unidades, que nos

i16 abrir as portas para as relag6es estabelecidas, quer estas ocorram

intra-sintag maticamente, q uer ocorram inter-sintagmaticamente.
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Clesse Do ADvERBTo

1.1 ClassES DE pALAvRAS E o ESTATUTo Do ADVERBIo

A hist6ria das gramSticas das linguas romdnicas, como vimos no

cap. ll, mostra que durante s6culos a descrigSo e anelise das classes

de palavras apresenta menos variantes das que se podem encontrar em

poucas dezenas de anos do s6culo XX. Qualquer autor, de qualquer

escola de pensamento n5o hesita em reconhecer a dificuldade que

existe em determinar com base num crit6rio 0nico as classes de

palavras de uma lfngua. Existem muitos sistemas de classes de

palavras na hist6ria das gram6ticas rom0nicas. No entanto, poucos

cont6m a necess6ria justificagSo que os sustente perante outros que a
eles se contrap6em. As propostas oscilam entre classificag6es de tr6s

categorias e de vinte, mas os sistemas mais repetidos variam entre sete

e dez3e1.

A confusio entre "objectos" e "conceitos", por um lado; e entre
"palavras significativas" e "meras formas", por outro, est5 na base das

dificuldades que se podem apontar na classificagSo das palavras em

grupos. O que necessita de ser definido ser6 o "conceito" e nunca o
objecto ou objectos que podem vir aliados a esse conceito. A "forma",

enquanto parte do signo, tamb6m n5o pode ser classificada como

substantivo, adjectivo ou adv6rbio, por exemplo. Entender as categorias

como categorias l6xicas constitui, na visSo de E. Coseriu, um grave

erro. Grave, pois tal erro resulta de uma confusSo entre dois planos: o

plano da lingua e o plano da fala. As categorias ndo podem ser

definidas no plano da lingua. Defende E. Coseriu que as classes de

palavras serSo necessariamente abstractas, pois dependem do sentido
em que se tenha realizado a abstracgSo.

< En cambio, las categorias son partes orationis, es
decir que se dan concretamente como modos de ser de

'n'Cf. L Bosque 1998: 23-53.
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las palabras
sementicas. ))3s2

en el discurso. como funciones

Desta forma, o autor prefere adoptar o termo categoria em vez do termo

c/asse. A identidade f[sica n6o implica necessariamente uma identidade

funcional (formal) determinada.

Sobre este ponto destaque-se o trabalho de A. M. Barrenechea
que, apresenta as classes de palavras em espanhol como classes

funcionais. Reflectindo sobre a problemdtica dos crit6rios, argumenta
que (La adopci6n de criterios va unida (...) en la lengua o en el habla.>

(A.M. Barranechea 1963: 302) A opgSo te6rica e metodol69ica tomada

pela autora leva-a a escolher a an6lise sintagm6tica, considerando

indispensdvel as relagOes que as palavras podem estabelecer com

outras palavras nos esquemas fr6sicos. Para tal, a autora adopta o

crit6rio sintSctico baseando a sua anSlise nas frases bimembres

(terminologia da autora), isto 6, aquelas que s5o compostas por sujeito

e predicado. No que ao adv6rbio diz respeito, defende-se, no estudo em

quest6o, que estes t6m como fungSo fundamental a de modificadores

circu nstanciais do verbo3e3.

Seguindo os ensinamentos de A. Martinet, opt5mos por manter a

terminologia c/asse, em detrimento do mais tradicional categoria, pois

estamos a f alar de monemas que, para pertencerem ao mesmo

paradigma, deve16o apresentar as mesmas compatibilidades.

<Les mondmes de mGme compatibilit6 forment une
classe ( ) Les mondmes de mOmes compatibilit6s
appartiennent d des classes diferentes lorsqu'ils ne
s'excluent p5s mutuellement.>3ea

O crit6rio apresentado pela escola funcionalista, de orientagSo

martinetiana, assenta no crit6rio das compatibilidades, por oposigSo aos

crit6rios tradicionais ou aos crit6rios distribucionais tamb6m geralmente

utilizados. A. Martinet prop6s o "exame das compatibilidades",

significando que as tradicionais partes do discurso s5o determinadas

E. Coseriu 1978:53-54.
Cf. A. M. Barranechea 1963: 307.
A. Martinet 1979: 9-10.
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pelas compatibilidades das unidades significativas no enunciado. Assim,

o autor identifica trCs tipos diferentes de monemas.

<De dois monemas compativeis diremos ser o n0cleo o
que pode existir sem o outro; o determinante (ou
satelite) aquele que pressup6e a presenga do primeiro.
Permite-nos isto opor os monemas que podem ser
n0cleos, e, portanto, receber determinag6es, aos que
chamamos modalidades. t .] O terceiro tipo aqui
considerado 6 o que s6 existe como elemento da relagSo
entre outros monemas e pode por isso definir-se como
sendo o que, para figurar no enunciado, exige a
presenga de dois outros monemas. E o que t...] se
designa por funcionais (...).r'nu

Dentro desta perspectiva te6rica, o adv6rbio s6 poder6 ser um destes

tr6s tipos de monemas, e s6 a sua sintaxe individual permiti16 chegar a

conclus6es sint6cticas. N6o podemos considerar um adv6rbio

aleatoriamente retirado de um qualquer dicion6rio e atribuir-lhe a

etiqueta de "nuclear" ou de "modalidade" ou de "perif6rico", pois s6 o

exame das suas compatibilidades em contexto sint6ctico permiti16 o

alcangar de conclus6es seguras. 56 o contexto sintdctico possibilita a

andlise dos dados, conducentes ds designag6es supra. No entanto, J.

Feuillet faz notar que, da tentativa de classificagSo funcionalista,

resultaram o(...) 24 classes auxquelles s'ajoutent les adverbes qui n'ont
pas 6t6 divis6s de peur d'un 6miettement excessif.> (J. Feuillet 1988:

62) O autor considera que o funcionalismo n5o conseguiu dar a

resposta adequada, e desejada, para a problem5tica da divisSo das

palavras em classes3e6, pelo que opta por um modelo sint5ctico para a
divisSo das palavras em partes do discurso, apoiado na teoria defendida
por P. Garde3e7.

3s5 A. Martinet 1995: 96. Posteriormente, veio a preferir-se o termo conecfores para designar
e-stes monemas, j6 que nem sempre assinalam uma fungSo (cf. Clairis 2008.78).
"oo Defende J. Feuillet que: <On voit donc que l'6cole fonctionnaliste ne va pas jusqu'au bout
de son principe d'analyse et qu'elle est obligee de proc6der d divers regroupements. (...) on
s'apergoit qu'en regroupant en types, groupes et ensembles, on arrive a un inventaire proche
de celui de la grammaire traditionnelle, dr l'exception des diverses classes de modalit6s que
le fonctionalism met sur le mEme plan que les autres.> (J. Feuillet 1988: 63).
3e7 Os principios da classificagSo das palavras em partes do discurso, tal como P. Garde
defende, assentam em t16s principios b6sicos: os objectivos classificados seo as palavras; a
classificagSo 6 de car6cter sint6ctico; a nogSo sintSctica fundamental a ter em conta 6 a de
depend6ncia. Cf. J. Feuillet 1988:63-65. Nao constitui nosso objectivo desenvolver a teoria
de P. Garde, pelo que nos limitamos a remeter para a fonte.
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Como vimos no cap. ll, o adv6rbio constitui uma categoria

gramatical de que um n0mero consider6vel de gram5ticos suspeita e

que teme. Dissemo-lo a[, e repetimo-lo, verdadeira "caixa de Pandora",

a classe do adv6rbio 6, talvez, uma das mais heterog6neas e de dificil
caracterizagao. O adv6rbio 6 a parte do discurso,6 a classe de palavra

mais comummente citada para dar exemplo do ca16cter heterog6neo,

incoerente e, muitas vezes, arbitr5rio da classificagSo tradicional. J6 B.

Pottier sublinha que a tradigSo gramatical engloba na classe dos

adv6rbios <tous les mots dont on ne savait que faire.> (B. Pottier 1962:

53), erro que, de certa forma, tivemos de reiterar ao conservar at6

agora uma def inigSo negativa (provis6ria) de adv6rbio. O mesmo

Pottier, anos mais tarde, 'faz notar o facto de o adv6rbio ser um dos

conceitos mais mal definidos na gramdtica3es. Tamb6m J. Feuillet

resume a problemdtica da definigSo tradicional de adv6rbio.

<La classe de I'adverbe rep16sente une des meilleures
illustrations de la vacuit6 des d6finitions. On se sert de
critdres morphologiques (l'adverbe est "invariable"), de
critdres vaguement fonctionnels (l'adverbe "modifie" un
autre 616ment, mais n'en est-il pas de m6me de l'adjectif,
du compl6ment de nom, de la relative, etc.?) et en dernier
lieu de critdres s6mantiques puisque toutes les
grammaires parlent de quantit6, de n6gation, de manidre,
de lieu, de temps, etc.>r3se

Ef ectivamente,

<La pierre d'achoppement de toutes les th6ories fond6es
sur les parties du discours a toujours ete l'adverbe
(...).rooo

E, atrevemo-nos a dizer, continua a s6-lo. N6o podemos deixar de

reconhecer, neste estudo, a relagSo estreita que existe entre a divisSo

das palavras em classes e o p16prio adv6rbio; acreditamos que da

primeira resulta a confusSo de classificagSo e crit6rios que se verifica
no estudo do adv6rbio. No entanto, n5o se16 nosso objectivo proceder

ao estabelecimento de uma an5lise rigorosa dos crit6rios empregues

Cf . B. Pottier 1968: 217 .

J. Feuillet 1981:20.
J. Feuillet 1988: 68.
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pata a classificagao das palavras em classes. Preocupemo-nos, agora,

com a classe do adv6rbio.

Retomando a problemStica com que inici5mos o tratamento da

classe advdrbio na tradigSo gramatical portuguesa - que aponta para o

papel do verbo, por um lado, e para a fung5o de "modificador" assumida

pelo adv6rbio em relageo a este (cf. cap. ll), podemos analisar o

seguinte exemplo e chegar tamb6m a uma classificagao negativa, isto 6,

por exclusSo de partes:

Taeela X - Os AovEneros Ha Fnasenr

A partida diriamos, como o faz t. Bosque, que a 0nica palavra que

n6o 6 adv6rbio nesta sequ6ncia 6 caminhava, o NV. Todas as outras
pertenceriam d classe do adv6rbio e modificariam, a partir desse

n0cleo, sucessivamente, os outros elementos da frase, incidindo sobre

eles. No entanto, h5 que ponderar outras hip6teses. Sintacticamente,

reconhecemos diferengas substanciais entre as diversas unidades

lingulsticas a priori classificadas como "adv6rbios".

<La 0nica raz6n para remitir a la misma clase ocho de
las nueve palabras de la secuencia anterior es la de que
carecen de flexi6n y modifican a alguna otra categoria,
cuya naturaleza BS, por cierto, muy diferente a cada
caso. >ao2

401 Exemplo extraido de l. Bosque 1998: 26.oo'l. Bosque 1998: 26.

Tamb6m ontem caminhava muito lentamente, inclusive muito mais
devaoar

o Tambdm incide sobre ontem caminhava muito lentamente;
o Ontem incide sobre caminhava muito lentamentei
o Muito lentamente incide sobre caminhava;
o Muito incide sobre lentamente;
o lnclusive muito mais devagar incide sobre caminhava;
o Muito incide sobre mais devagar;
o Mals incide sobre devaqar.
o Caminhava - NV + F1
o Ontem - FC
o Muito lentamente - FG
o Tambdm - FC
o lnclusive muito mais devagar - Atributo Frdsico (AT
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Com efeito, todos os "adv6rbios" da frase acima, nao obstante

modificarem-se uns aos outros, apresentam comportamentos sintScticos
diferenciados. Consideramos que, na 6ptica da sintaxe funcionalista,
uma classe s6 este legitimada quando 6 capaz de preencher

autonomamente uma fungdo sintSctica, ou, no minimo, de estabelecer

uma determinagSo. E, tendo em conta este pressuposto de base, ser-

nos-5, acreditamos, mais f5cil apontar as caracteristicas sintdcticas da

classe da qual nos ocupamos: o adv6rbio,

Sintagmaticamente cada palavra estabelece relagOes sintdcticas
com as outras palavras da oragSo. A ideia de que se poder6 considerar
cada palavra isoladamente, atribuindo-lhe uma etiqueta morfol6gica 6,

para S. Gili Y Gaya um conceito que induz em erro para aquilo que

deveria ser o verdadeiro estudo das classes de palavras.

<Cada palabra, (...) tiene exigencias proprias de su
naturaleza substantiva, adjetiva, verbal, adverbial, etc.,
independientemente de las funciones que pueda ejercer
como sujeto, predicado, atributo, complemento, etc., o
como integrante de estos elementos sint6cticos.>r403

Tendo isto como pressuposto, e partindo, obviamente, de um

ponto de vista funcional, o autor limita-se a identificar seis partes da

oragSo: substantivo, adjectivo, verbo, adv6rbio, preposigSo e

conju ngaoaoa.

S. Gili y Gaya entende o adv6rbio como uma das seis partes da

oragSo e, no seu quadro sin6ptico da classificagSo das palavras

apresenta-o como uma palavra predominantemente expressiva de

conceitos e dependente, como a seguir se mostra:

oot s. Gili
ooo cf . Gili

y Gaya 'l 969: 97.
y Gaya '1 969: 99.
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O adv6rbio surge-nos, assim, como uma classe de palavras
"dependente", quer de adjectivos, quer de verbos, pois se16 sobre estas

duas 0ltimas classes que recairSo as suas determinag6es. N6o

podemos, no entanto, deixar de reconhecer na explicagSo de S. Gili y
Gaya alguma fragilidade. Referindo-se aos substantivos, adjectivos,

verbos e adv6rbios, o autor defende que <<Estas cuatro clases de

palabras se completan y determinan semantica y funcionalmente entre

si, dentro del conjunto oracional.) (S.Gili y Gaya 1969: 99) Por outro

lado, se considerarmos que substantivos, adjectivos, verbos, adv6rbios

s6o dependentes, ndo poderiamos, a nosso ver, admitir que

constituissem uma fungSo, o que, certamente, n5o acontece. Nesta

perspectiva, s6 o substantivo seria unidade independente, logo unidade

capaz de desempenhar fungSo.

S. Gili y Gaya procede d andlise dos dados linguisticos sob uma

perspectiva l69ica e n5o de um ponto de vista funcional. A escola

te6rica que lhe serve de base metodo169ica ir6, como n5o poderia

deixar de ser, condicionar os resultados a que chega. Pela nossa parte,

e do ponto de vista funcional, queremos apurar se o adv6rbio se

constitui como uma unidade da lingua aut6noma, podendo, desta forma,

constituir tamb6m uma fungSo sint6ctica. Recorrendo-nos da

perspectiva de outro autor, lembremos que M. A. Alvarez Martlnez

destaca cinco caracterlsticas que lhe permitem encarar o adv6rbio como

entidade independentea06. O adv6rbio constitui-se como sintagma, pois

pode combinar-se com a curva entonacional e constitui-se como

Predom ina nte-
mente expressivas
de conceitos

lndependentes

Dependentes de substantivos

s ubstantivos

adjectivos
verbos

adv6rbios
de adjetivos ou de
verbos

Predominante- J Preposig6es
mente expressivas -1 Conjung6es
de relac6es

oll Quadro adaptado de S. Gili y Gaya 1969: 101. (O destacado a negrito 6 nosso.)
"'o Cf. M. A. Alvarez Martinez 2000: 49-50.

273



\-. ln 1'.r 
rr l ll I n $'rr

li|l:,r\,rlir,lt,i. liiilll,l\, r.ir.:,r ,i,,li Nrii "Nr,l',,,rNr:N$ttuir'rl Xri[.\r.l\:,i,ii) $ l,,..il.uriil.rrilu'

mensagem, podendo desempenhar uma fungSo que lhe 6 exclusiva, a

funqSo circunstancial. O adv6rbio coincide com o substantivo e com o

adjectivo para actuar como atributo de um verbo copulativo, isto 6,

como um n0cleo nominal de um grupo sintagmdtico inferior d oragSo.

Morfologicamente, o adv6rbio exibe como caracteristica a n5o

manifestageo de variageo de g6nero e de nfmero, pelo que nio pode

aparecer junto ao artigo (admite, no entanto, grada96o), e constitui-se
como um paradigma muito reduzido, cuja ampliagSo s6 ocorre atrav6s

de adv6rbios terminados em -mente ou pela cria96o de express6es

adverbiais que se podem tornar fixas.

<Por todo ello, quizA no fuera aventurado afirmar que
el adverbio se encuentra integrado en la clase o macro-
categoria de los nombres, que comparte con los
sustantivos y con los adjetivos.>407

J6 em 1986 a autora defendia esta tese, ao aproximar o adv6rbio,

n5o das preposig6es ou das conjun96es, como tradicionalmente se

fazia, mas ao agrup5-lo junto com o substantivo e o adjectivo.

((...) todos ellos coinciden en poseer la capacidad de
actuar como adyacentes verbales o como n0cleos
nominales en su proprio grupo sintagm6tico.>408

Considera a autora que o crit6rio eleito serd o do funcionamento
que estas unidades apresentam. O adv6rbio terS como principal missSo

funcionar como "aditamento" (a nossa FCnuc - cf. cap. lll), sem que

para tal necessite de uma unidade transpositora. Desta forma, o

adv6rbio depende do verbo, possuindo a capacidade de actuar como

n0cleo nominal de um grupo sintagmdtico. Esta 6 tamb6m a opiniSo de

E. Alarcos, que chega mesmo a considerar que o adv6rbio 6 uma sub-

esp6cie de substantivo, pois ainda que <(...) cada adverbio, o cada
grupo de adverbios, presenta combinat6rias parcialmente diferentes,

todas ellas son comunes con las que admitem las unidades

sustantivas.) (E. Alarcos 1996: 136)

oo'Cf. M. A. Alvarez Martinez 2000: 50
408 M. A. Alvarez Martinez 1986: 161.
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O estatuto do adv6rbio no seio do estudo sobre as classes de

palavras foi-se alterando d medida que os s6culos traziam novas e

diferentes contribuigOes para o estudo linguistico. Desde a classificagSo

proposta por Aristarco no s6c. ll a.C. (cf. cap. ll, 1.1) que o adv6rbio

tem vindo a ser considerado, pela generalidade dos

gram6ticos/linguistas, como uma classe de palavra de pleno direito. No

entanto, a forma como foi sendo descrita sofreu ligeiras alterag6es

sobre as quais j5 atrds tecemos algumas breves considerag6es, pelo

que nos iremos centrar, de seguida, nas caracteristicas particulares,

isto 6, distintivas, que permitem ao adv6rbio constituir-se como uma

classe de palavra aut6noma.

1.2 CanecrERisncAS DtsnNTrvAS Do ADvERBto

Como ie foi dito por diversas vezes, e apenas o queremos

reforgar, os adv6rbios formam uma classe de palavras bastante
heterog6nea, o que poderd tornar mais problem6tica a identificagSo de

uma determinada palavra como pertencendo a este paradigma em

particular. Se nos apoiarmos nos tr6s crit6rios existentes e

reconhecidos por um vasto conjunto de investigadores em lingulstica
que atr6s mencion5mos (cf. cap. lll,3.1), talvez consigamos chegar a
alguns padr6es, esbatendo a heterogeneidade. Assim, iremos percorrer

trOs crit6rios, separadamente, dando conta das principais

caracterlsticas e influOncias de cada um deles a nivel morfol69ico, a

nivel semdntico e a nlvel sint6ctico. Os dois primeiros crit6rios serSo

abordados de forma mais abreviada, visto que, no 6mbito do nosso

trabalho n5o serS a morfologia e a semdntica aquilo que serS mais

relevante. N5o deixam de ser, no entanto, crit6rios complementares
para o estudo do adv6rbio enquanto classe de palavra. Centrar-nos-
emos nos aspectos sint6cticos do adv6rbio, pois acreditamos que uma

vez def inida a sintaxe do adv6rbio, as quest6es morfol69icas e

semdnticas poderSo obter respostas mais def inidas. Mesmo as
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caracteristicas morfologicas e semanticas serao analisadas tendo em

conta a anelise sint6ctica, ou melhor, com vista d an6lise sintSctica.

1.2.1 Garacteristicas morfol6qicas

Uma analise morfol69ica das formas adverbiais revela apenas

uma regularidade, a formagSo por derivagSo com o sufixo -menfe. Nao

nos 6 possivel encontrar nos exemplos abaixo marcas morfol69icas

comuns a todas as formas:

Corpus-lvtSAOFC

v290905CARo1 1 0
Na Lisboa desses tempos, a escola 24 ndo
tinha orades. como hoie.

v290905CARo1 1 1

<Percebo que tenha de ser assim, mas
tenho oena.

v290905CAR01 1 5

Foi ainda pelas ruas e folhagens de S.
Miguel que Carmona Rodrigues comegou a
entender melhor o sexo feminino, disciplina
que cultivaria com maior intensidade no
Liceu Padre Antonio Vieira, em Alvalade.

v290905CAR01 1 7

Por esses anos, iniciou a amizade com
Pedro Santana Lopes, que tremeu agora,
por altura da escolha do candidato do PSD a
Cdmara de Lisboa.

v290905CAR01 1 8
Je Manuel Maria Carrilho, de Lisboa 6 s6
filho adootivo.

Os adv6rbios, como os destacados a negrito nos exemplos acima

n5o apresentam qualquer regularidade morfol69ica entre si, a n6o ser o

facto de n5o serem susceptlveis de alterag6es formais: hoje, assim,
ainda, agora, j6 constituem-se como unidades significativas mInimas,

monemas, cuja fun96o sint6ctica dever5 ser determinada de acordo com

o tipo de relagSo que as unidades em causa estabelecem com as outras

unidades no plano sintagm5tico.

Os adv6rbios em -mente poderSo ser considerados um verdadeiro

o5sis no imenso deserto ocupado pelos adv6rbios. Apresentam uma

homogeneidade do ponto de vista morfol69ico, jamais encontrada nos

outros adv6rbios. O conjunto que agrupa os adv6rbios derivados em -
mente pertence a uma classe aberta, visto que o processo derivacional
que lhes de origem se constitui na lingua como um processo muito
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produtivo. Em PortuguOs Europeu os adv6rbios derivados em -mente
tOm a sua origem numa base adjectival feminina. No entanto, a

homogeneidade morfo169ica nao corresponde a uma homogeneidade

quer no plano semdntico, quer no plano sint5ctico.

No plano semdntico os adv6rbios em -mente fazem refer6ncia a

diferentes dominios sem6nticos, comportamento em tudo semelhante ao

dos outros adv6rbios:

o Modo

o lnstrumento

o Tempo

. Espago

o Quantidade
. Modalidade

o OrdenagSo

o ApreciagSo

o Entre outros...

A relagSo de derivagSo que este na origem do adv6rbio torna

possivel a aplicagSo de relag6es parafr6sticas entre a forma em -mente
e um complemento preposicional, como se comprova nos seguintes

exemplos:

Corpus ltl - P0BLtcA Fc
Ele discorre (6 um exemplo) sobre as
ilhas gregas, longamente e com um tal
sentimento que as pessoas se comovem:PUB/A1607060157

Ele discorre (6 um exemplo) sobre as ilhas gregas, de forma
lonqa e com um tal sentimento que as pessoas se comovem:

PUB/A1607060339

E o que ele conta e escreveu, embora haja
quem sustente que o salto para o outro
lado foi dado voluntariamente por Shin.

E o que ele conta e escreveu,
o salto para o outro lado foi
Shi n.

embora haja quem sustente que
dado de modo volunt6rio por

PUB/A1607060366
Oficialmente viu tamb6m a luz um ano
mais tarde do que na verdade aconteceu.

Na versio oficia! viu tamb6m a luz um ano mais tarde do que
na verdade aconteceu.
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A pardfrase adjectival 6, de facto, uma caracterlstica particular

dos adv6rbios em -mente de base adjectival, os quais podem ser

substituldos pela construgao sint6ctica com conector:

A par6frase nominal tamb6m 6 posslvel com este tipo de adv6rbios.

Su b lin ha m C. Mo lin ier e F. Levrieraoe q ue serA na pa 16f rase

prudentemente = com prudOncia, invocada pelos gram5ticos desde os

s6culos XVll e XVlll, que se baseia a teoria cl6ssica segundo a qual um

adv6rbio vale tanto como uma preposigSo seguida de substantivo. t
evidente que esta relagao s6 6 verificada nos adv6rbios modificadores

de verbo, n5o podendo o mesmo acontecer com os adv6rbios de

frasea1o. Comprovemos atrav6s de exemplos retirados do corpus:

Corpus ttt - P0BLtcA Fc

PUB/A1607060581
A sociedade trata-a cruelmente, apesar de
ela ser oobre.

A sociedade trata-a com crueldade, apesar de ela ser pobre.

PUB/A1607060602

lluminado simplesmente por uma candeia
de azeite, o ret6bulo em madeira e tecidos
ds florinhas acolhe um milagre em
miniatura, chamado Bonecos de Santo
Aleixo (BSA).

lluminado com simplicidade por uma candeia de azeite, o
ret6bulo em madeira e tecidos drs florinhas acolhe um milagre
em miniatura, chamado Bonecos de Santo Aleixo (BSA).

A an6lise dos exemplos permite-nos concluir que qualquer palavra

formada com o sufixo -mente a partir uma base adjectival feminina

constitui-se como adv6rbio, quer funcione como elemento determinante

oon C. Molinier e F. Levrier apresentam um estudo bastante pormenorizado sobre os adv6rbios
formados por derivagSo em -mente. Movendo-se num quadro te6rico cuja referdncia 6 a
gram6tica transformacional na vers6o de M. Gross, apresentam nove grandes classes de
adv6rbios em -mente, as quais correspondem a nove grandes tipos de fung6es, tr6s para os
adv6rbios chamados de frase e seis para os adv6rbios integrados na proposigSo, isto 6,
ligados directamente ao verbo. Defendem, igualmente, que estas classes sao geralmente
homog6neas do ponto de vista sem6ntico. Os adv6rbios de frase, os focalizadores, s6o
apontados como uma classe fechada, visto que os seus elementos tendem a lexicalizar-se; j6
as outras classes tendem a ser classes de invent6rio aberto. Cf. C. Molinier, F. Levrier 1999:
44-51 .

o'o Cf. C. Molinier, F. Levrier 1999:42.
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num sintagma, quer funcione como monema aut6nomo que preenche

uma fungeo sintSctica dentro da frase.

Num processo que E. Alarcos designou por "adverbializagSo de

adjectivos"all podemos dar conta do facto de muitos adjectivos
funcionarem, do ponto de vista sintdctico como "adjacentes

circunstanciais" (terminologia de E. Alarcos). Ao perder a variabilidade
em g6nero e nUmero, o adjectivo adopta as caracter[sticas do adv6rbio.
Podemos comprovar esta teoria de E. Alarcos com o seguinte exemplo
retirado do nosso corpus.

Corpus I -VISAO FC

O Outono comegou quente no sistema
V290905JU50201 I iudicial.

No exemplo acima, quente 6 um monema que exerce uma

determina96o incidente sobre o NV comegou, exercendo na frase a

fungSo sint5ctica identificada como FCper (cf. cap. ll!). No entanto,
qualquer diciondrio mais ou menos especializado, define
morfogicamente quente como um adjectivo uniforme, isto 6, que ndo

apresenta a normal variagSo em g6nero e nrimero. Numa frase como O

Verdo e quente, identificamos um NV 6, uma FS O Verdo e um NPS,

preenchida pela unidade quente, morfologicamente classificada como
sendo um adjectivo. No entanto, a frase do corpus mostra-nos uma

outra realidade:
./ O Outono comeaou quente no sistema iudicial.

FS NV FCper FCper

O que poderlamos considerar d partida um adjectivo, guente, 6

na verdade um adv6rbio, visto que podemos comut6-lo por uma unidade
pertencente ao paradigma adverbial, pode ser comutado pela sua
aus6ncia, admite mobilidade e o seu 6mbito de incidOncia 6 o NV.
,/ O Outuno comegou assim no slsfema judicial.
,/ O Outono comegou @ no sisfema judicial.
./ O Outono comegou no sistema judicial quente.

otlE. Alarcos 1996: 128-125.
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A unidade monemAtica em causa ocupa o paradigma destinado ds

unidades que na frase desempenham a fungao sint6ctica identificada

como FC. No entanto, h5 que advertir que esta comutagSo por adv6rbio

aplicada a um elemento t6o mut6vel pode constituir precisamente um

dos entraves ao estabelecimento de crit6rios seguros. Se tudo pode ser

comutado por adv6rbio, constituire este um crit6rio vSlido para o

estabelecimento da classe? E esta a questSo que se nos coloca agora

(cf . cap. lll, 2.2).

No que respeita d variagSo em grau, podemos dizer que alguns

adv6rbios admitem este tipo de variagSo, embora n5o seja uma

ca racteristica g ener alizada.

Corpus-tvtSAOFC
Foi ainda pelas ruas e folhagens de S. Miguel
que Carmona Rodrigues comegou a entender
melhor o sexo feminino, disciplina que
cultivaria com maior intensidade no Liceu

v290905CAR0 1 1 5 Padre Ant6nio Vieira, em Alvalade.

E preciso ter em atengSo que, se

podendo o superlativo relativo ocorrer

adv6 rb io.

./ Paulo 16 o mais depressa possive/.

./ "Paulo 16 o mais depressa.

No exemplo acima podemos observar

depressa possive/ desempenha em relagSo

perante um sintagma adverbial, cujo nIcleo 6

no grau superlativo relativo, o que exige

uma forma varia em grau, n5o

isolado, estamos perante um

queosintagmaomais
ao NV, a FC. Estamos

constituido pelo adv6rbio

a presenQa do adjectivo

Afastada a hip6tese de coligagSo com os
partidos m inoritdrios os democratas-
cristSos (CDU) n6o conseguiram seduzir os
Verdes e os Liberais (FDP) mantiveram a
promessa de n6o se associar aos sociais-
democratas do SPD -, o cen6rio de Grande

V290905CAS0404 lColiqacso 6 aoora o mais prov6vel.
* Afastada a hip6tese de coligagSo com os partidos
minorit5rios - os democratas-cristSos (CDU) n6o conseguiram
seduzir os Verdes e os Liberais (FDP) mantiveram a promessa
de n5o se associar aos sociais-democratas do SPD -, o cen5rio
de Grande ColiqacSo 6 aqora o mais.
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possive/. O mesmo acontece no caso da construgao seguinte, ainda que

aqui a construgao sint5ctica com ser no NV torne obrigat6ria a presenga

de provdvel. No entanto, d obrigatoriedade da presenga de mais neo

sere alheia a comparagao que est6 aqui implicita. Por outro lado,

tamb6m deveremos assinalar que o mais provevel sofre a incid€ncia do

adv6rbio agora, o qual ocupa na estrutura sint5ctica uma posig5o

perif6rica. De facto, seria admisslvel O cendtrio de Grande Coligagdo 6
o mais provdvel, mas neo O cenitrio de Grande Coligagdo 6 agora.

Assim se demonstra que o sintagma o mais provdvel desempenha em

relagSo ao NV uma fungSo sint6ctica nuclear, ao passo que agora terl
uma fungSo perif6rica. Retomando o primeiro exemplo apresentando: O

Paulo 16 o mais depressa possive/, verificamos que:
./ Paulo 16 depressa O.

,/ Paulo 16 O o mais possf vel.

Sendo duas frases sintacticamente admissiveis, nenhuma delas
encerra uma fungSo sint6ctica nuclear ap6s o NV: Paulo /6. Assim, mais

incide sobre depressa e mais depressa incide sobre posslvel,
funcionando no seu conjunto como uma FCper, preenchida por um

sintagma. Recordando o que foi dito no cap. lll sobre este assunto, e
n6o querendo admitir um comportamento marginal dos monemas em

causa, limitamo-nos a sugerir o que teria de ser explorado noutro
contexto, a possibilidade de um destes monemas ndo funcionar aqui
como adv6rbio, ou de haver subclasses (cf. infra esta mesma solugdo,

aplicada por E. Alarcos ao problema de ya / jd). A questdo cruza-se,
evidentemente, com a do n0mero e estatuto sintdctico de espagos
funcionais a considerar, mas cremos ser solugSo demasiado c6moda

optar por estabelecer, apenas para resolver este problema, que se trata
de functemas distintos, o que seria o caso se fal6ssemos em FCnuc e
FCper. Por outro lado, a obrigatoriedade de possive/ s6 pode ser
considerada em caso de graduagSo. Encontramos aqui a mesma

situagSo problem5tica de exemplos vistos no cap. lll:

Corpus tt - PUBLTCO FC

O jogo foi fraquinho, como tantos outros
deste Mundial, que, do ponto de vista do
espect6culo, continua quase s6 a valer pela

PUB/O0207060429 meia dfzia de oolos fenomenais
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. Continua A so a valer pela meia dIzia de golos...

. "Continua quase A a valer pela meia dlzia de golos..

. Continua @ A a valer Dela meia dlzia de oolos...

PUB/O0207062604

O 0ltimo termo, quase s6 usado em Franga e
mais recente, foi mesmo recusado para
nomear o novo Museu do Quai Branly aberto
a 23 de Junho em Paris, um projecto em que
se envolveu pessoalmente o Presidente
franc6s Jacoues Chirac.

s6 usado em Franga e mais
quase @ usado em Franga e
O usado em Franca e mais

@

o

!

I

I

recente...
mais recente.

recente...

N5o podemos, contudo, deixar de notar que ser5 possivel vermos

estes casos como outros tantos exemplos de gradagSo, o que abriria

caminho a uma investigagSo sobre os contextos em que os adv6rbios se

determinam mutuamente se um deles funcionar como "coadjuvante" de

grau (em sentido lato), ou seja, como "verdadeiro" adv6rbio, sendo o
outro uma esp6cie de adjectivo. E, por isso, uma questSo que

permanece em aberto.

As propriedades morfol69icas apresentadas n5o se constituem

como suficientes para considerar a instauragSo de uma classe de

palavras em particular. As caracteristicas acima apresentadas s5o

caracterlsticas gerais que tocam caracter[sticas de outras classes de

palavras. DaI que consideremos imprescind[vel avangar pata os outros

dois crit6rios, de forma a encontrarmos algumas regularidades que

permitam a instauragSo da classe de palavras denominada adv6rbio.

1.2.2 Caracteristicas semdnticas

O significado dos adv6rbios 6 muito variSvel. Podem ter uma

fungSo avaliativa e estar orientados para o falante, mas tamb6m podem

estar orientados para o processo e ter uma fungSo qualitativa. N5o

podemos generalizar o sentido do adv6rbio, pois ele 6 demasiado

abrangente. Assim, partindo das classes semdnticas tradicionais
poderemos avangar algumas reflex6es.
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Tradicionalmente, identif icavam-se cerca de treze valores

semanticos para o adv6rbio, havendo autores que identificam menos e
outros mais subclasses semdnticas4l2 (Cf . cap. ll, 1.1 e 1.2):

a) Adv6rbios de af irma96o'. sim, certamente, efectivamente,
realmente.

b) Adv6rbios de d0vida: acaso, porventura,

provavelmente, quig6, talvez.

possivelmente,

c) Adv6rbios de intensidade: assaz, bastante, bem, demais, mais,

menos, muito, pouco, quanto, qudo, quase, tanto, tdo, etc.
d) Adv6rbios de lugar: abaixo, acima, adiante, ai, alem, ali, aqu6m,

aqui, atrav6s, c6, defronte, dentro, detrds, foram, junto, ld, longe,

onde, perto, etc.

e) Adv6rbios de modo: assim, bem, debalde, depressa, devagar,

mal, melhor, pior, e quase todos os terminados em -mente,
fielmente, levemente, etc.

f) Adv6rbios de negagSo: ndo

g) Adv6rbios de tempo: agora, ainda, amanhd, anteontem, antes,
breve, cedo, depois, entdo, hoje, j5, jamais, logo, nunca, ontem,

outrora, sempre, tarde, etc.

h) Adv6rbios interrogativos: por que? Onde? Como? Quando?
i) Adv6rbios relativos: onde
j) Adv6rbios de ordem'. primeiramente, ultimamente, depois, etc.

k) Adv6rbios de exclusSo: exclusive
l) Adv6rbios de inclusSo; inclusive
m) Adv6rbios de designagSo: eis

Neste quadro de an6lise, ndo podemos deixar de admitir a

exist6ncia de adv6rbios poliss6micos, pois uma mesma unidade lexical
ir6 adquirir significados diferentes de acordo com o contexto em que 6
utilizada. Com todos os problemas que esta divisSo coloca, por misturar
crit6rios e denotar realidades, n5o nos deteremos sobre ela. Ser5 o

contexto em que cada unidade aparece que ir6, em 0ltima instdncia,
determinar o seu sentido. O uso se16, desta forma, determinante para

apurar as variagOes significativas do adv6rbio. No entanto, neo

"'A listagem de exemplos
classificaqSo sem6ntica do

aqui apresentada resume o que as gramdticas dizem a respeito da
adv6rbio.
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deveremos incorrer na armadilha de apontar tantos significados quantos

os usos a que cada unidade estS sujeita, o que levaria a uma an6lise de

tal forma exaustiva que se tornaria inoperante. Nao esquegamos que o

princlpio da economia, tal como defendido por A. Martinet, se aplica a

todos os aspectos relacionados com a l[ngua, quer seja do ponto de

vista da metalingulstica, quer seja do ponto de vista do pr6prio uso da

lingua enquanto instrumento de comunicagSo.

R. Jackendoff propOe uma distingSo semOntica do adv6rbio,

"orientado para o sujeito" e "orientado para o emissoru4l3.9r adv6rbios
que predicam sobre o sujeito sao geralmente entendidos como

"adv6rbios orientados para o sujeito", enquanto os "adv6rbios

orientados para o emissor" se caracterizam por denotarem um grau de

avaliagSo por parte do falante. A. Costa e J. Costa sugerem, no entanto,

que a designagSo "orientado para o sujeito" seja substituida pela de

"orientado para o agente", por esta 0ltima ser uma designagSo mais

abrangente que a primeirao'0. Observemos, contudo, que a orientagSo

para o sujeito p6e a tonica numa fun96o sint5ctica, ao passo que a

orientagdo para o agente se reporta ao papel semdntico, ou seja, trata-

se de dois niveis diferentes.

Tamb6m a divisSo entre adv6rbios de foco e adv6rbios de realce

tem a sua origem na sem6ntica.

<A fung6o dos adv6rbios s6, somente e unicamente
nestas frases 6 a de 'focalizar um determinado
constituinte. Este processo de focalizagdo tem como
consequOncia uma interpretagSo de exaustividade.>a1s

Normalmente, situam-se numa posigSo p16-verbal, restringindo o Ambito

de abrang6ncia do NV. Concretizemos atrav6s de alguns exemplos.

Corpus - ttt P0BLtcA Fc

PUB/A1607060417

Essa vontade s6 se concretizou em 1981,
quando a UICN decidiu financiar um
oroiecto oara seouir lobos com telemetria.

PUB/A1607060560 - Agora s6 estou de f6rias por causa dos
exames.

o" Cf. R. Jackendoff (1972) - Semantic lnterpretation in Generative Grammar. MA: MIT
Press.
oto Cf . A. Costa, J. Costa 2001: 24-25.
a1t A. Costa, J. Costa 2OO1: 25.

284



ffi m{m{u{ur i$iu$l\m{[mm Nmm

flmnx${m$u N\d * Nump*rmtm N. uwl N$u:rNm$m

"NNvmrNims"l SNmqt$c) m S$mmmm

Nm ffi*u*u$s,Sm "$$mtlllu*$mm pnrm m

SIm*stm c$er NNvwr{r$m

Logo ap6s o 25 de Abril, a Secretaria de
Estado da Cultura ainda fez uma tentativa
para reactivar os BSA, mas s6 em 1978 se
concretizou o projecto de conservagSo do
Centro Cultural de Evora (actual Cendrev),
assumido por um grupo de jovens actores

PUB/A1607060653 empenhados na descentralizacdo cultural.

A fungSo destes adv6rbios 6 a de realgar ou enfatizar um

determinado elemento. O "realce" aliado ao adv6rbio surge em C. Cunha

e L. Cintra como uma posigao assumida pelo adjunto adverbial, cujo

objectivo serA o destaque dessa mesma fungSo sint6cticaol6. O que est6,
deste modo, em causa se16 o escopo do adv6rbio, isto e, a

determinagSo que ele ir5 exercer sobre um ou mais elementos da frase.
A. Costa e J. Costa sublinham que ((...) a sua fungSo 6 a de realgar ou

enfatizar um determinado constituinte (...)., (A. Costa, J. Costa 2001:
27)

Outros adv6rbios tamb6m t6m esta capacidade de realce ou foco.
Como constatamos nos exemplos infra:

Corpus - ltt PUBLICO FC

1. PUB/A1607060307

O enigma deve estar para durar, como 6
costume em tudo o que diz respeito a
Coreia do Norte, incluindo at6 as raz6es
que levaram a que, no passado dia 5 Kim
Jong- il tivesse levado por diante aquela
que foi considerada, por analistas
ocidentais, como a sua maior provocagSo
desde que cheqou ao poder, em 1994.

2. PUB/A1607060345

Ao seu dispor terd mais de 20 mil filmes
americanos e nos anos 70 at6 escreveu
uma livro sobre a s6tima arte.

3. PUB/A1607060350 Bebe16 at6 desmesuradamente.

Nos tr€s exemplos apresentados detectamos o emprego do adv6rbio at6

com uma fun96o sem6ntica essencialmente de realce em relagSo ao que

se diz. De facto, em qualquer dos exemplos af6 poderia ser retirado
(comutagSo por zero) sem que a estrutura sint5ctica da frase fosse
af ectada:

3. Beberd at6 desmesuradamente.

416 C. Cunha, L. Cintra 1984: 542.
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Beber(t @ desmesuradamente.

Podemos, por conseguinte, concluir que o papel sem6ntico destes

adv6rbios, se bem que essencial do ponto de vista informativo, nao o
se16 do ponto de vista sintdctico.

1.2.2.1 O adv6rbio "iA"

O adv6rbio je possui valores muito complexos, exibindo

comportamentos que o distinguem dos outros adv6rbios. N5o

pretendemos desenvolver um estudo sobre esta unidade em particular,

mas apenas mostrar um pouco a complexidade que esta pequena

unidade monem6tica acarreta417. Je pode ser estudado sob diferentes

perspectivas, relacionando-o com a deixis, com a negagSo, com a
modalidade e com o tempoa18, mas 6 a sua capacidade de actuar como

FC que nos importa averiguar.

Em 1982 E. Alarcosale defende que o adv6rbio ya 6, tal como

outros adv6rbios de tempo, uma classe especial de substantivos capaz

de preencher a fungSo que o autor denomina de "aditamento". Numa

sequ6ncia como Ya podemos empezar, defende o autor que existe a

possibilidade de ocorrer uma transposigSo com lque12, o transpositor

com valor temporal. Assim, admite-se uma estrutura como Ya que has

venido podemos empezar. E. Alarcos argumenta que face a esta

evidOncia, e a outras largamente exploradas no seu trabalho,6 possivel

ded uzi r,

((...) que algunos de estos llamados adv6rbios son en
realidad una subclase del nombre, utilizados solo en la
funci6n de aditamento, pero con la misma capacidad de
ser determinados por t6rminos adyacentes transpuestos
com /que/2.rr42o

o" Destacam-se dois trabalhos de vulto sobre o adv6rbio ya (ie), ambos para a lingua
castelhana. O primeiro data de 1973 da autoria de J. M. Urdiales Campos e intitula-se
Valores del Ya; o segundo, mais recente, de J. L. Giron Alconchel data de 1991 e intitula-se
Tiempo, modalidad y adverbio (Signif icado y f unci6n del adverbio "ya").
ot" cf . J. L. Giron Alconchel 1991:7-14.
o'n Cf . E. Alarcos 1982: 307-341 .
o'o E. Alarcos 1982: 329-330.
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Apesar de reconhecermos esta proximidade de funcionamento nao

podemos deixar de dizer que funcionalmente, e de um ponto de vista
sincr6nico, adv6rbio e substantivo constituem-se como duas classes de

palavras aut6nomas e perfeitamente independentesa2l. Devemos

considerar que a fungao prototipica do adv6rbio 6 a de FC, ndo a de

modificador do adjectivo ou do pr6prio adv6rbio, embora tamb6m o

possamos encontrar em cumprimento dessas fung6es.

Corpus tl - PUBLTCO FC

1.
PUB/O02070601 15

esqueceram-se, esqueceram-se... que
a lnglaterra ie por cinco vezes fica
pelo caminho nos desempates por
penaltis.

2. PUB/O0207060121
Tivesse Ricardo defendido menos um
e a probabilidade i6 seria outra.

3. PUB/OO2o7060407

Como a lnglaterra n5o tem presidente
e os 80 anos da Rainha lsabel ll ja
sdo ndo recomendam o desporto de
alto rendimento, se voltar a ter de
baterse nos penaltis com Ricardo, o
pr6ximo seleccionador ingl6s vai
querer ter a seu lado Tony Blair para o
que der e vier...

4. PUB/O0207060412

N5o apenas a hist6ria do futebol
portugu6s, porque isso j6 ele o tinha
conseguido h6 dois anos quando atirou
as luvas para dentro da baliza e parou
o penalti do (tamb6m...) inql6s Vassel.

5. PUB/O020706041 3

J6 havia nove guardaredes, incluindo
o alemSo Schumacher e o argentino
Goycochea, que tinham defendido dois
penaltis num ioqo do Mundial.

PUB/O0207060427

O t[tulo ("Uma actuagSo he16ica
lnglaterra) je 6 esclarecedor, o que
conf irma pela passagem em que
que "os inqleses foram melhores

da
SE

diz
do

o2'Quanto a esta opiniSo de E. Alarcos n5o podemos deixar de recordar os s5bios
ensinamentos de Ant6nio de Morais Silva que na sua Epitome de Grammatica da Lingua
Portugueza, publicada pela primeira vez em 1806, em Lisboa, apresenta uma visSo bastante
inovadora pa(a a 6poca. Defende que os adv6rbios <(...) nao sao uma parte ellementar das
sentengas, porque todos elles s5o nomes, e talvez combinados com attributivos e regidos de
preposig6es claras, ou occultas, que por brevidade se omittem, e tamb6m se exprimem.> ln
A. Morais Silva 1806: 65. Trata-se esta afirmagSo de Morais bastante arrojada para a 6poca,
mas que certamente o autor considerava como uma hip6tese com viabilidade. Estes primeiros
"desvios" encontram depois reflexo em autores como E. Alarcos que encaram o adv6rbio
como uma subclasse do nome. Eliminando a classe do adv6rbio, seriam muitos os problemas
resolvidos, ou melhor, transferidos para uma outra classe, a do nome.
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6.

que Portugal", o 0nico momento em
que se refere d selecaSo portuguesa.

7. PUB/O0207060434
Provavelmente, a globalizaglo tamb6m
i5 se nota no futebol...

8. PU B/O0207060435

Mas Eriksson at6 esteve melhor no
"banco" do que Scolari, gue, em vez
de investir em Postiga, bem podia ter
gasto a 0ltima substituigSo num
suplemento vitamlnico chamado Paulo
Ferreira, numa altura em que as
pernas da generalidade dos
portugueses j6 n6o respondiam ao que
lhes oedia a cabeca.

Nestes nove exemplos retirados do Corpus ll podemos notar que

existe alguma regularidade na distribuigSo da unidade em an6lise:

o FS lti NV

lnvariavelmente, verificamos que o adv6rbio i6 se encontra entre a FS e

o NV. Nos exemplos acima apresentados, verifica-se uma 0nica

excepgao, quando uma FCD precede a p16pria FS e a unidade em

aprego: issoiS ele o tinha conseguido. No entanto, tal n5o i16 alterar as

afirmag6es antecedentes, visto que o exemplo demonstra um caso de

topicalizagdo em que o sintagma que desempenha a FCD 6 colocado no

inicio da frase com objectivos meramente pragmSticos. Note-se,

tamb6m, que a FCD aparece manifestada descontinuamente ao longo do

enunciado: lsso e o, o que s6 reforga a teoria da topicalizagdo.

4. lsso jd ele o tinha conseguido hd dois anos.

Ele jd tinha conseguido isso hit dois anos.

Corpus lV - EXCERIOS FC

NHLPOl 07

Aquela hora da manh5, o ministro da Guerra,
Le6nidas de T6vora, ie autorizara o 3.o
Regimento de Cavalaria a comprar cem pacotes
de papel higi6nico, recusando os duzentos que
haviam sido solicitados, sublinhando no douto
despacho que era necess5rio fazer poupangas e,
ainda, porque, estando o pais em guerra, ficava
na opiniSo p(blica a impressSo de que a tropa se
borrava de medo.

NHLPOl 1 47 J5 passou.

NHLPOl 1 53 O Tarso i6 cheqou?
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Nos tros exemplos apresentados volta a confirmar-se a posigao
pr6-verbal da unidade j6. No entanto, esta unidade nao tem posigao fixa
na linearidade da estrutura fr6sica, pois tanto 6 gramatical jd autorizara
o 3.o Regimento de cavalaria como autorizara j6 o 3.o Regimento de
cavalaria. Acreditamos que a opg6o por uma posigEo p16 ou p6s-verbal
se relaciona mais com quest6es de ordem pragm6tica do que com
quest6es sint6cticas. A sua fungSo consiste em expressar uma ideia de
ruptura na relagSo que se estabelece com a situag6o anterior.

A. castro e J. costa apontam para o adv6rbio j6 a hip6tese de
integrar um grupo de adv6rbios que se caracterizam por ter um

comportamento "fraco". os autores defendem que estes adv6rbios ndo
podem ser modificados, n5o podem ser coordenados e ndo podem ser
reduzidosa22, caracteristicas atribuidas tipicamente a formas fracas. o
adv6rbio iri pode surgir em posig6o pr6-verbal em contextos tipicos de
6nclise, como no exemplo Eu tinha jd tr6s livros, ou Eu jd tinha tr6s
livros. Outra caracteristica apontada pelos autores assenta no facto de
o advbrbio jd poder acompanhar o verbo quando este se desloca,
caracteristica que mencion6mos no cap. lll quando sublinhdmos a

depend6ncia da FCnuc do NV.

Acreditamos, no entanto, que o comportamento particular do
adv6rbio lii resulta n6o do facto de este ser uma "forma traca", mas do
facto, sintSctico, de incidir sobre o elemento que imediatamente o segue
ou precede. conf irmemos esta situagEo com alguns exemplos do
corpusi

Corpusl-VtSAOFC

1. v290905CAR0 1 1 I
J6 Manuel Maria Carrilho, de Lisboa
6 s6 filho adoptivo.

2. v290905CARo1 1 09
Desmistifique-se j6 aqui a promessa
de f azer um iardim em cada bairro.

3. v290905J US0202
A contestagSo ie chegou ds
magistraturas.

4. v290905CAS051 I
No ano passado, 42% das
parturientes tinha j6 entre 30 e 39
anos.

o" Cf . A. Castro, J. Costa 2002: ,10g.
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1. JA Manuel Maria Carrilho. de Lisboa 6 so f ilho adoptivo.

FS

2. Desmitifique-se ie aqui a promessa de fazer um iardim em cada

bairro.

FC

3. A contestageo jd cheqou ds magistraturas.

NV

4.No ano passado, 42% das parturientes tinha id entre 30 e 39 anos.

NV

Os exemplos acima mostram que ja incide directamente sobre um

dos elementos da frase, quer este seja o NV, a FS, a FCD ou ate

mesmo outra FC. Este adv6rbio n5o pode desempenhar nunca o papel

de atributo fr6sico je que, do ponto de vista sintSctico, carece de

possibilidade de incidir sobre a frase; a sua incidOncia est5 limitada aos

elementos que estao na sua vizinhanga directa (cf. cap. lll, 3.1.4).

f .2.2.2 Os adv6rbios "s6". "apenas". "somente"

Tradicionalmente integrados no subconjunto dos adv6rbios de

excluSSO, s6, apenas, Somente fornecem uma carga SemdntiCa mUito

espec[fica.

Vejamos alguns exemplos:

Corpus llt - P0BLlcA Fc
Essa vontade s6

1. PUB/A1 607060417
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3.

um grupo de jovens actores
empenhados na descentralizagdo
cu ltu ra l.

4. PUB/A1607060706
56 os tempos verbais perm item a
pluralidade publicit6ria:

5. PUB/A1607060769
Para norte, acabam-se as campanhas
contra "o sida", s6 fica a Coca-Cola.

Nos cinco exemplos apresentados, s6 assume sempre a posigEo
pr6-verbal, sendo essa a sua posig6o preferencial.

1. Essa vontade s6 se concretizou em 1981.

FS FC NV FC

ComutagSo por zeto: Essa vontade concretizou-se em...
Mobilidade: 56 se concretizou essa yonf ade em...

2. Aqora s6 esfou de f6rias por causa dos exames.
FC FC NV NPS FC

ComutagSo por zeroi Agora estou de f€rias por causa...
Mobilidade: 56 esfou agora de f€rias por causa dos exames.

3. (...) mas s6 em 1978 se concretizou o proiecto de construcdo...
FC FC NV FCD

ComutagEo por zeroi em 1978 concretizou-se o...
Mobilidade: Concretizou-se s6 em 197A...

4. 56 os fempos yerbais permitem a pluralidade publicititria.

FC FS NV FCD

ComutagSo por zetoi Os tempos verbais permitem...

Mobilidade: Os tempos verbais s6 permitem a pluralidade...
5. (...) s6 fica o Coca-cola.

FC NV FCD

ComutagSo por zeroi Fica o Coca-cola.

Mobilidade'. Fica s6 o Coca-cola.

o monema so ndo consegue exercer uma determinag5o muito
abrangente, isto e, o seu dmbito de incid6ncia 6, normalmente, a

unidade que est6 imediatamente antes ou depois da sua p16pria

ocorroncia. A sua zona de influ6ncia estd limitada; quando se trata do
verbo, o adv6rbio s6 posiciona-se antes do NV (exs. 1,2 e 5); nos

casos em que o adv6rbio s6 incide sobre um dos complementos, a

posigSo preferencial tamb6m 6 a antecedente.
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A mobilidade desta unidade estara condicionada pelo seu ambito

de incid6ncia (cf. novamente cap. lll, 3.1.4). O ex.4 mostra como a

mobilidade, ainda que possivel, leva d alteragSo da incidOncia. Neste

exemplo so incide sobre a FS, mas a sua deslocagSo para outro ponto

da frase faz com que tambem a incidOncia se desloque recaindo sobre o

NV ou sobre a FCD (cf. os tempos verbais s6 permitem a pluralidade

pubticitdrla; os tempos verbais permitem s6 a pluralidade publicitaria).

Apenas tamb6m implica, do ponto de vista semantico, restrigSo;

sintacticamente o que sere de notar 6 que o ambito de incid0ncia estara

sempre muito pr6ximo da unidade. Apenas pode por si s6 desempenhar

a FC, exercendo uma determinagSo inter-sintagm5tica, mas tamb6m

pode fazer parte de um sintagma, independentemente da fungSo

sint6ctica que este poSSa vir a desempenhar, ai exercendo a Sua

determinagSo.

Corpust-vtSAOFC

1. v290905CAS041 8

Para )6, as ateng6es v5o
concentrar-se nos 219 mil eleitores
de Dresden que, devido d morte de
uma candidata local, apenas podem
votar este Dominqo, 2 de Outubro.

2. v290905CAS051 02

SituagSo pior s6 a vivida na
Alemanha, onde as politicas de
apoio d maternidade incentivam
apenas o regresso das mulheres a
casa.

3. v290905A1O061 7
Para Alonso, ser campeSo era
aoenas uma questSo de tempo.

4. v290905A1O06 1 I

A exuberAncia dos festejos, em tudo
contrastante com a sobriedade que
sempre demonstra, em pista e fora
dela, apenas surpreendeu os que
confundem com arrog6ncia o seu
forte amor o16orio.

5. v290905TER0805

Langou, assim, as bases para a
criag6o do terceiro maior grupo
energ6tico do mundo, com o
aparente benepl5cito das
autoridades europeias que, h6
apenas nove meses, recusaram o
formato proposto por Portugal para
a integragdo do neg6cio do g6s na
EDP.
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6. v290905CAS041 s

Posteriormente, o SPD anunciou
uma (concessao); schroeder
assumiria o cargo apenas durante
os 18 meses do mandato, de forma
a (oferecer) a presidencia alemE da
EU a Merkel (prevista para o
primeiro semestre de 2007).

7. v290905CAS051 03

No Leste, existia uma rede de
creches, mas, ap6s a unificag6o,
ficaram cobertas apenas 3% das
necessidades, a pregos
exorbitantes.

1. Apenas podem votar este Dominoo.
F1 .5,\\-z-l NV FC

ComutagSo por zeto: Podem votar este Domingo.
Mobilidade: Podem votar apenas este Domingo.

2. (...) as politicas de apoio it maternidade incentivan apenas s
reeresso das mulheres a casa. FS Ny\.# FC

FCD

comutagSo por zeroi as politicas de apoio d maternidade apenas
incentivam o regresso das mulheres a casa.

Mobilidade: as politicas de apoio d maternidade incentivam o

regresso das mulheres a casa.

3. (...) era apenas uma questdo de tempo.
NV 

'6q*2 
NPS

ComutagSo por zeroi era uma questdo de tempo.
Mobilidade: era uma questdo de tempo apenas.

4. (...) apenas surpreendeu os que (...)
rP*

Comutagdo por zeto'. surpreendeu os que...

Mobilidade'. surpreendeu apenas os que...

5. He apenas nove meses.

NV p6R2 xpg
ComutagSo por zeroi Hd nove meses.
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Mobilidade: Hd nove meses aqenas.

Nos exemplos acima apresentados verificamos que apenas goza

de mobilidade na frase, ainda que nao seja uma mobilidade tdo ampla

como a demonstrada por outros monemas da mesma classe. Pode

aparecer antes ou depois do NV e, assim, ndo provoca alterag6es da

estrutura sintSctica da frase.

Outros exemplos com o monema apenas:

6. Posteriormente, o SPD anunciou uma "concessdo", Schroeder

es do

7. de creches, mas, apos a unificagdo,

das necessidades.

Nos exemplos acima apenas exerce uma determinagdo intra-

sintagm5tica, n5o exercendo qualquer fun96o sint5ctica. Se16 o

Sintagma em que Se insere apenas que na Sua totalidade exerce a FC:

apenas durante os 78 meses de mandato; apenas g% das necessidades.

Trata-se, portanto, de uma determinagSo intra-sintagmStica (cf. infra,

2.2).

A unidade somente tem um uso bastante restrito, tanto que no

conjunto do corpus utilizado encontr6mos apenas uma referOncia.

Corpus lll - PUBLICA FC

PUB/A1607060636

"Normalmente, fala-se dessas coisas como
se pertencessem somente ao passado,
mas aqui temos um exemplo vivo disso",
comenta McCormick.

O dmbito de incid6ncia de somente no exemplo acima ser5 o NV,

sobre o qual exerce a Sua zona de influOncia. A comutagdo 6 posslvel,

mas apenas para a posigdo pr6-verbal e a sua eliminagSo tamb6m n6o

provoca danos na estrutura sintdctica.
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f .2.2.3 Os adv6rbios "nunca". "iamais"

Os adv6rbios nunca, jamais demonstram uma polaridade negativa,
pelo que a posigEo preferencial a assumir ser6 a posigao pr6-verbal.

lsto porque, em Portugu€s Europeu, a marca de negagdo vem

predominantemente na posigao pr6-verbal. Colocados em posigao p6s-

verbal necessitam de uma frase que contenha a negagdo.

Corpus lV- EXCERTOS FC

1

cF02264

Hd imagens de filmes da Teresa que me
acompanham at6 hoje, e que nunca sairam do
papel.

2.

N rTA04306

Sempre critica em relagSo a tudo e a todos,
acabou por ajud6-la, ao chamar-lhe a atengSo
para o seu temperamento demasiado
impulsivo, para a sua faceta exageradamente
protectora e por vezes sufocante , pata a sua
excessiva exigOncia consigo pr6pria que
acabava por se estender aos outros, e alguns
outros vicios de comportamento de que ela
nunca se tinha aoercebido.

3.

N tTA0431 2

Rita jamais esqueceria que ela a acompanhara
em momentos dificeis e, apesar da ruptura
desastrosa, acreditava que o amor uma vez
que acontece, nunca mais pode morrer.

4.

oMS0602

Porque 6 que nunca conseguimos
desenvolver-nos sem conseguirmos vislumbrar
o pormenor insignificante que nos tornaria
vi6veis?

5.
oMS0637

Nunca lhe disse isto, apesar de j6 ser minha
mulher h6 quinze anos.

1. Hd imagens de filmes da Teresa que me acompanham at6 hoje,

e que nunca sairam do papel.

NV

"He (...) que sairam nunca do papel.

HA (...) que ndo saf ram nunca do papel.

Corpus lV- EXCERIOS FC

1

N lTA0431 2

Rita jamais esqueceria que ela a
acompanhara em momentos dificeis e, apesar
da ruptura desastrosa, acreditava que o amor
uma vez que acontece, nunca mais pode
morrer.

2.

N lTA0431 3
Duas almas que um dia se encontraram,
jamais deixarSo de se reconhecer e amar,
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embora a relagao exterior se altere.

3

oM506102
Jamais encontrariamos outro clone que
pudesse reconhecer-nos no canto de um bar.

Com o adv6rbio jamais a posigSo assumida tamb6m 6 a pr6-

verbal:

1. Rita jamais se esqueceria...

Jamais deixarSo de se....

J a mai s e n contrari a mos...

O dmbito de incid6ncia de jamais nos tr6s exemplos acima 6

sempre o mesmo: o NV - esqueceria, deixardo, encontrariamos. Tal

como pafa nunca tamb6m se torna possivel mover jamais para antes do

NV, mas exigiria a marca explicita da negagSo.

Rita ndo esqueceria iamais...

Os adv6rbios que tGm polaridade negativa n5o constituem o

centro desta an5lise e, acreditamos, possuem caracteristicas que os

afastam dos restantes adv6rbios e os aproximam das estruturas

negativas ou de negagSo. Tal como optdmos por excluir os adv6rbios

sim e ndo do nosso estudo, colocaremos agora de parte considerag6es

adicionais sobre os adv6rbios que cont6m polaridade negativa.

1.2.3 Caracteristicas sint6cticas

Do ponto de vista sint6ctico ser5 essencial reunir vdrios

pa16metros que possibilitem uma avaliagSo do comportamento sint6ctico

de um adv6rbio, isto s€, como dissemos, o estabelecimento desta

classe exige - como a de todas - que se tenha em conta o seu estatuto

na frase, nomeadamente no que respeita d sua fungSo. Partimos do

pressuposto de que nem todos os adv6rbios se comportam da mesma

forma, mas para que eles se possam alinhar numa mesma classe 6

necess5rio que apresentem comportamentos convergentes,

identific6veis sintacticamente para permitir a sua congregagSo num

paradigma. Je constat6mos que muitos autores tendem a utilizar
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crit6rios mistos para a identificagSo das classes mais problem6ticas.

Queremos, tentamos, lutar contra esta forte corrente. De seguida,
apresentamos crit6rios que acreditamos estarem em consonancia com o

subtitulo "sint6cticas" acima enunciado.

E comum aceitarem-se dois par6metros de natureza sintSctica que

se aplicam na identif icagSo de um adv6rbio: a mobilidade e a

opcionalidade. como vimos no cap. lll, estes crit6rios sdo legitimos e

sint5cticos, desde que a mobilidade seja entendida como a capacidade
que o adv6rbio pode possuir (ou n6o) de se movimentar livremente na

frase sem alterar ou destruir a estrutura sintdctica da mesma. A

opcionalidade se16 entendida como a possibilidade de comutagdo por

zero, que, na altura, aplic6mos aos casos de FCper. Verifiquemos, a

forma como estes dois crit6rios podem ser aplicados a exemplos
concretos do corpus:

Corpus-tVtSAOFC

1. v290905CAR01 30
lnstalou-se, depois, na Avenida de
Madrid, tamb6m por meio ano.

2. v290905CAR0 1 33
Ai passou uns bons anos e teve o
seu primeiro filho.

3. v290905CAR0 1 34

Depois da separagSo, mudou-se para
uma casa a apenas 2OO metros da
anterior, onde reside agora, com
B6rbara Guimardes e o filho de
ambos, Dinis Maria.

4. v290905CAR0 1 36

(E um bairro a minha medida:
residencial, com passeios largos,
pr6ximo das zonas nas quais fiz a
minha vida> - a Gulbenkian, a Nova,
a livraria Buchholz, a Universidade de
Lisboa, onde estudou Filosofia ou o
Campo Grande, onde costumava
passar boa parte da tarde, em
tert0lias com os am igos,
confortavelmente instalados na
pastelaria Granfina.

Os adv6rbios depois, al, agora, confortavelmente apresentam
mobilidade na estrutura sint6ctica da frase, podendo a sua ordem linear
ser alterada sem, por isso, ocorrer prejuizo para a estrutura sint6ctica
em causa.

l.lnstalou-se, depois, na Avenida de Madrid, tamb6m por meio ano.
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Depois, instalou-se na Avenida de Madrid...

lnstalou-se na Avenida de Madrid, tambdm por meio ano, depois.

lnstalou-se, na Avenida de Madrid, depois, tamb6m por meio ano.

2. Ai passou uns bons anos e teve o seu primeiro f ilho.

Passou ai uns bons anos...

Passou uns bons anos ai e...

3. Depois da separagdo, mudou-se para uma casa a apenas 200 metros

da anterior, onde reside agora, com Bdrbara Guimardes e o filho de

ambos, Dinis Maria.

Depois da separagdo (...), onde agora reside, (...)

Depois da separageo (...), onde reside com Bdrbara Guimardes e

o filho de ambos, Dinis Maria, agora.

4. oE um bairro it minha medida: residencial, com passeios largos,

pr6ximo das zonas nas quais fiz a minha vida> - a Gulbenkian, a Nova,

a livraria Buchholz, a Universidade de Lisboa, onde estudou Filosofia ou

o Campo Grande, onde costumava passar boa parte da tarde, em

tertllias com os amigos, confortavelmente instalados na pastelaria

G ranf ina.

(...) instalados confortavelmente na pastelaria Granfina.

(...) instalados na pastelaria Granfina confortavelmente.

Contudo, a mobilidade do adv6rbio esta16 sempre condicionada

pelo elemento da frase sobre o qual ele exerce a sua determinagSo. No

exemplo 1, por se tratar de um adv6rbio que se encontra numa posigSo

destacada em relagSo aos outros elementos da frase, este exerce a sua

determinagSo sobre toda a frase e n5o sobre um dos seus elementos em

particular. Nestes casos o adv6rbio possui a capacidade de se

movimentar atrav6s dos vSrios momentos da frase. Esta mobilidade vai

sempre acompanhada de duas pausas, que fornecem d unidade o seu

ca16cter especial, isto 6, a capacidade que exibem em actuar em

diferentes pontos da frase sem deixar de exercer a sua determinagSo

sobre o conjunto de unidades que constituem a estrutura sint6ctica

global. Nos outros t16s exemplos, a determinagSo exercida pelo

adv6rbio incide sobre o NV ou sobre um dos seus complementos, pelo

que a mobilidade, embora possivel, estarS condicionada d determinagSo

que o adv6rbio exerce. Deste modo, torna-se evidente que o factor
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mobilidade estare directamente dependente da incidGncia do adv6rbio;
se a inciddncia do adv6rbio for a frase, o adv6rbio desloca-se com

relativa facilidade, pois ele incide sobre a frase no seu todo, logo, o
lugar onde se coloca neo tem importdncia. os outros adv6rbios que

exprimem incid6ncias mais direccionadas estSo na 6rbita do monema ou

sintagma sobre o qual incidem.

Por isso entendemos que considerar o adv6rbio como uma

unidade m6vel sem mais especificagoes 6 uma afirmagSo que n6o se
pode f azer. De facto, a mobilidade est6 sempre condicionada por

factores sint5cticos relacionados com a posig6o que a unidade em

causa ocupa na estrutura fr6sica. Uma generalizagao defendendo que

todos os adv6rbios podem ocupar qualquer posigSo na estrutura linear
da frase encerra perigos e armadilhas facilmente confirmados pela

andlise sint5ctica da frase.

A respeito do outro crit6rio f requentemente usado para

caracterizar sintacticamente o adv6rbio, o da sua opcionalidade,
poderlamos dizer que, a priori, a ausoncia ou presenga de um adv6rbio
n5o altera a gramaticalidade da estrutura frdsica. A opcionalidade
traduz-se, como vimos no cap. lll (cf. 3.1.2 e 3.1.3), em operag6es de
car6cter sintiictico como a comutagSo por zero, o car6cter facultativo do

adv6rbio ou a possibilidade de que este goza de se poder multiplicar.
Existem, assim, vdrias opg6es ao dispor do falante da lingua no que ao

uso do adv6rbio diz respeito. o utente da lingua pode optar por excluir
da frase o adv6rbio, mas tamb6m pode optar por diferentes posig6es na

estrutura fr6sica. Nos exemplos atrSs enunciados, verific6mos que os

diversos adv6rbios empregues podiam sofrer alterag6es quanto d sua
posigSo na frase (opcionalidade de posigSo linear) ou podiam mesmo
ser excluidos desta sem provocar enunciados agramaticais
(opcionalidade de presenga). Desta forma, acreditamos que a

mobilidade de um determinado monema da classe "adv6rbio" implica a
sua opcionalidade, e a sua opcionalidade implica, tamb6m,
necessariamente, que exista da parte desse monema a capacidade de

se mover na frase. Assim, a mobilidade e a opcionalidade surgem como

caracterlsticas que se interligam, e entre as quais existe
interdepend6 ncia.
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A falta de mobilidade de um determinado monema "adv6rbio"

implica16 que tamb6m n5o existe a possibilidade de optar, nem pela

mudanga na linearidade do discurso, nem pela p16pria aus0ncia da

unidade em causa. A falta de opcionalidade de uma determinada

unidade monematica implica que esta n5o se pode movimentar

livremente na frase. E evidente que tal s6 pode ser justificado atraves

do carScter argumental, que no capltulo lll conside16mos nuclear, e que

6 ocupado por essa unidade na estrutura frdsica. Analisemos alguns

exemplos:

Corpus-tV|SAOFC

1. v290905CARo1 1 1

<Percebo que tenha de ser assim,
mas tenho pena.

2. v290905CARo 1 1 24

E 16 que gosta de passear, 6 para 15

que gosta de olhar, quando vai ver as
vistas (do miradouro de Santa
Catarina ou do alto do Arco da Rua
Augusta, a que chama uma (varanda
sobre o Tejo>) e 6 15 que gosta de se
deixar ficar, tanto nos dias quentes de
Ver6o como nos frios, de lnverno, nas
esplanadas que foram crescendo que
nem coqumelos.

3. v290905CAR01 1 36

LE ai que est5, desde 1866, a Casa
Chinesa, o seu caf6 predilecto.

4. v290905CH 10709

Mas os fabricantes chineses querem
mais e, embalados por uma economia
em expansSo, decidiram saltar
fro nte i ra s.

Os quatro exemplos apresentados evidenciam que estes

"adv6rbios", preenchendo uma fungSo sint5ctica na frase onde se

encontram, n5o s5o nem m6veis, nem opcionais. Em cada uma das

frases, o adv6rbio 6 um elemento obrigat6rio, condicionante mesmo, da

exist€ncia gramatical da frase enquanto estrutura sint6ctica.

1. *Percebo que tenha de ser

2.*E
3.*E
4. * Mas os fabricantes chineses querem
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<A mobilidade e a opcionalidade nao sao crit6rios seguros para a

identificagSo de uma palavra como adv6rbio.> (A. Costa, J. Costa 2001:
40) Concordamos com a perspectiva supra enunciada, mas nao

podemos deixar de discordar com a solu96o encontrada para o

problema. Se, de facto, a mobilidade e a opcionalidade nao podem, s6
por si, constituir crit6rios fi6veis para a caracterizagdo do

comportamento sintdctico das formas do adv6rbio, tamb6m n6o se16

(como pensamos) a partir da classe semintica em que ele se inscrevea23

que chegaremos a tal comportamento. A semOntica nunca pode16, pelo

menos de uma perspectiva funcional de inspira96o martinetiana, ser o

ponto de partida para o apurar das caracterfsticas sint6cticas de uma

determinada classe de palavra, nem para o apurar do seu

funcionamento sint6ctico em frase. o estudo de um qualquer fen6meno
linguistico de um ponto de vista funcional n5o pode16 permitir que seja

um crit6rio de base semdntica a def inir sintacticamente uma

determinada classe de palavra. Toda a teoria apresentada pelos dois

autores supra citados parte da hip6tese de que adv6rbios pertencentes

d mesma classe semdntica ocupam posig6es semelhantes na ordem
frSsica, ou seja, a ordem linear adoptada pelo adv6rbio ser6

determinante para chegar ao funcionamento sintdctico da unidade em
causa. Ndo pode ser este o crit6rio eleito pela escola funcionalista e

pretendemos defender tal causa atrav6s do emprego de pa16metros

sintScticos que permitam chegar ao apuramento da classe do adv6rbio,
bem como ao comportamento que este adopta na estrutura sintSctica.

Em nossa opiniSo, os crit6rios apresentados mostram-se
insuficientes para uma correcta anSlise do monema "adv6rbio" e da

fungSo sint6ctica por este ocupada na frase. Desta forma, a mobilidade
e a opcionalidade n5o se apresentam como suficientes para a

caracterizagSo sintdctica do comportamento desta classe de palavra em

particular. ser5o, certamente, dois crit6rios a levar em consideragio,
mas que n5o podem ser utilizados em exclusivo, necessitando de

crit6rios complementares que contribuam para uma caracterizagEo

sint5ctica da classe em aprego.

o" Cf . A. Costa, J. Costa 2001: 40-69.
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Atendendo aos tr6s pontos de vista, ou melhor, ds tr6s

perspectivas de anelise empregues, a morfol69ica, a semantica e a

sint6ctica, consideramos, neste momento, ser importante tecer algumas

consideragOes. Se atendermos apenas d forma dos adv6rbios, uma

classificagSo coerente parece ser um objectivo pouco realista. A

heterogeneidade de formas 6 muito superior d regularidade formal. De

facto, apenas na derivagSo em -mente encontramos regras que

permitem chegar a uma homogeneidade de princIpios. No entanto, estes

principios e regularidades s6 se aplicam a um conjunto muito especifico

de unidades. Por outro lado, tamb6m ndo serd no suporte sem6ntico

que encontraremos a t5o desejada regularidade. A heterogeneidade de

valores significativos 6 muito variada, e muito mut6vel; em (ltima

an6lise, serd o contexto da frase o sitio onde encontraremos a unidade

que ir6 determinar o seu valor. Como vimos no cap. ll, foram in0meras

as tentativas de organizar nas gram6ticas tradicionais os adv6rbios de

um ponto de vista do sentido. No entanto, tamb6m ai n6o se conseguiu

chegar a consenso. Finalmente, reflictamos sobre a perspectiva de

andlise formal, a an6lise sint6ctica da unidade em contexto de estrutura

fr5sica sintSctica. Comprov6mos que n6o poderia ser apenas a

mobilidade e a opcionalidade o garante da andlise formal das unidades.

Conclulmos que a estes dois crit6rios formais necessitam de se juntar

outros que os complementem e reforcem o seu ca16cter formal,

sintdctico, an5lise que se pretende desenvolver.

Tendo em conta as caracteristicas formais do monema da classe

"adv6rbio", e de forma a proceder ao levantamento das suas

particularidades, considerSmos relevante fazer uma anSlise que

permitisse um contraste entre o monema da classe "adv6rbio" e outras

classes ou agrupamentos de palavras que pudessem ocupar na

estrutura sint6ctica o mesmo espago funcional. Partimos, ent5o, n5o da

unidade em si, mas do espago vazio que tais unidades poder5o vir a

ocupar, entendido nos termos definidos, quer na lntrodugSo, quer no

cap. lll. Assim,6 pertinente reflectir, ainda que brevemente, sobre as

diferengas formais entre o que se identifica como "adv6rbio" e o que

tem vindo a ser apelidado, por parte de alguns gerativistas, de

"adverbial". Tal facto reenvia-nos para o conceito de orientagSo

funcionalista de sintema. Neste caso, tentaremos mostrar que as
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unidades apesar de n6o serem "simples" comportam-se da mesma forma
que o "adv6rbio", preenchendo o mesmo espago funcional e adoptando

as mesmas caracteristicas sintdcticas. Finalmente, passaremos para

aquilo que intitul6mos como atributo fr6sico, em tudo semelhante ao

adv6rbio, excepto no seu 6mbito de incid6ncia.

1.2.3.1 Adv6rbio e adverbial

Como sugerimos je (cf. cap. 11,2.3), o conceito de "adverbial" 6
apontado por alguns autores como sendo uma extensSo quase natural
do conceito de "adv6rbio". O primeiro se16 composto por uma estrutura
mais vasta do que a palavra, por oposigao ao segundo que se limita a

uma (nica unidade (palavra). M. Gross propOe o termo "adverbe
g6n6ralis6", enquanto a gramStica inglesa opta pelo termo "adverbial",

ambos designando genericamente a mesma entidade linguistica. A
diferenga reside no facto de s. Greenbaum e R. Quirk considerarem
f undamental na nogSo de "adverbial" ndo apenas a forma, mas

sobretudo a fungSo que esta unidade poder6 desempenhar na frasea2a.

M. Gross apresenta uma primeira descrigSo exaustiva da sintaxe
do adv6rbio, enquadrada no 6mbito da teoria transformacional
(desenvolvida pelo pr6prio M. Gross em M6thodes en Syntaxe de 1g75,

com base no quadro te6rico de Z. Harris). Tal como a nogSo de
"adverbial" o objectivo da designagSo de "adverbe g6n6ralis6" se16 a de

unificar a an6lise dos adv6rbios e dos circunstantes. Adv6rbio, locu96o

adverbial, locugSo prepositiva, oragSo subordinada, passam todos a

suportar a mesma etiqueta terminol69ica: adverbe 96n6ralis6. Numa

primeira leitura ser[amos impelidos a considerar que M. Gross parte da

fungSo sint5ctica assumida por todas estas unidades pata a

identificagSo da entidade adverbe g6ndralis6. No entanto, M. Gross
considera que a sintaxe n5o 6 suficiente para a classificagio do

adverbe gdn6ralis6, sugerindo que a solugSo te16 que passar

obrigatoriamente pelo estabelecimento de familias semdnticas
independentes das classes morfossintScticas. Seguindo esta l69ica, o

o'o Cf. S. Greenbaum, R. Quirk 1991: 161 e ss
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linguista estabelece doze grupos de adv6rbios fixos, seguindo uma

anSlise das restrigOes combinat6rias e lexicaisa2s.

J5 para H. Montenegro o conceito de "adverbial" situa-se n5o

nivel das classes de palavras (o que aconteceria com o conceito

"adv6rbio"), mas ao nfvel das fung6es.

<<Avance-se que entre adverbial tN] se pretende
marcar uma maior diferenga do que ser o primeiro a
extens5o do segundo. Com efeito, o termo adverbial [N]
congrega semas de adv6rbio tN] e adverbial [Adj], ou
seja, adverbial IN] n5o pretende ser uma classe ou
categoria morfol6gica como a do adv6rbio.>>426

TABELA Xll - PnopRTEDADES Do ADVERBto42T
ADVERBIO ADVERBIAL

Classe morfossint6ctica +

lnvaria bilidade
morfol6q ica

+

Un idades
ind ivid ua lizadas

+ +l-

Heterooeneidade + +

Modificador do verbo + +l-
Funq6o sint6ctico-
semdntica

+ +

Sintacticamente
oociona I

+ +l-

PosicSo o6s-verbal + +l-

O "adverbial" se16 composto por um conjunto de elementos que,

funcionando em sintonia, preenchem uma dada fungSo na estrutura

fr6sica. Assim, "adverbial" cobrirS a nogSo de adv6rbio e a de

complemento circunstancial, podendo ser morfologicamente

representado quer pelo p16prio adv6rbio, quer por toda uma s6rie de

unidades, tais como: sintagma adverbial, sintagma adjectival, sintagma

preposicional, sintagma nominal ou, at6 mesmo, a frase. O adv6rbio

pode vir a desempenhar (como o 'faz maioritariamente) fung6es de

circunstante, mas tamb6m de actantea2s.

o'u cf. M. Gross 1 986: 71.
426 H. Montenegro '1 999: 32-33.
a2'H. Montenegro 1999: 35.o" u(...) para al6m de se comparar as fung6es sint6cticas do adv6rbio e do adverbial, se
insistiu na capacidade de o adverbial poder realizar a fung6o de actante e de circunstante,
ou de complemento nuclear e complemento perif6rico.> H. Montenegro 1999: 51.

ao

de
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AnalisemoS um quadro apresentado em H. Montenegro que

pretende dar conta da forma como o conceito de "adverbial" foi tratado

por linguistas de orientageo te6rica diversa, os j6 abordados ao longo

deste estudo, S. Greenbaum e R. Quirk e C. Guimier.

ADVERB!AIS SEGUNDO QUIRK-GREENBAUMTABELA XIII . CATEGORIAS DOS
E G u tu Ie na2s

QUIRK - GREENBAUM
(1972\

GUTMTER (1ee3)

SADV Adverbial
Grupo adverbial

SN Grupo nominal
SP Grupo preposi

Grupo preposi
Grupo preposi
Grupo preposi
Grupo preposi
oreoosicionad

cional nominal
cional adjectival
cional adverbial
cional pronominal
ciona I

o

Frase verbal finita Frase subordinada
Grupo preposicional comPletivo
Frases

Frase verbal ndo-finita Grupo participial
Grupo infinitivo
Frase oarticioial

Frase n5o-verbal Grupo preposicional infinitivo
Grupo preposicional ParticiPial
Subordinada nominal

s. Greenbaum e R. Quirk identif icam seis categorias que se

enquadram naquilo que oS autores entendem como "adVerbiais",

enquanto C. Guimier identifica dezasseis. A proliferagSo de tipologias

apresentadas por C. Guimier 6 a primeira constatagao. No entanto, uma

segunda an5lise mostra-nos como a divisSo dos adverbiais de C.

Guimier mais n6o 6 do que uma especificagSo da pr6pria divisSo de S.

Greenbaum e R. Quirk. Quando estes dois 0ltimos identificam o SADV

como um tipo de adverbial, referir-Se-do, certamente, tanto ao p16prio

Adv6rbio como ao Grupo Adverbial, tipologia de C. Guimier. O mesmo

Se passa em relagSo ds outras categorias apresentadas por C. Guimier.

H. Montenegro considera que ((...) pela sua clareza e abrangencia, a

classificagSo dada por QUIRK e GREENBAUM 6 mais adequada do que

a de GUIMIER.) (H. Montenegro 1999: 57) Para suportar a divisdo que

o'n Cf. H. Montenegro 1999: 56.
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que lhe permitem representar

fu n 96es adverbiaisa3o:

SADV
O Peono ESTEVE
FrcnReuos Aeul.

A JOGAR TAO BEM COMO PODE,

SN
O Peono ESTEVE A JOGAR A SEMANA PASSADA.

SP
O Prono ESTEVE A JOGAR COM GRANDE HABILIDADE.

FRASES VERBAIS FINITAS
O Peono ESTEVE A JoGAR EMBIRA EsTIVEssE MUITo cANsADo.

Fnases vERBAIs NAo-FtNtrAS, EM euE o vERBo sE poDE
ENCONTRAR:

a) No tNFtNtlvo
O PTono ESTEVE A JoGAR PARA GANHAR.

b) ruo cERUrrrolo (nnnrrcipro eReseNre):
EspeanNoo ettcone,tn-to, (rles) ELoctARAM o ToMAS. (p.54)

c) uo pARTtcipto nASSADo:
Se solclmoos paos ruossos nuroos, N6s FtcAREMos.

FRASES NAo.VERBAIS:
O Peono ESTEVE A JoGAR, DEscoNHEcEDoR Do PERIGo,

Sublinhamos novamente que o "adverbial", tal como 6 entendido
pela autora,6 uma categoria que opera no plano das fung6es. No

entanto, no cerne das preocupa96es da autora ndo est6 o adverbial em
si enquanto fungSo, mas a estrutura argumentativa do verbo. o
objectivo final da autora consisti16 na elaboragdo de um quadro de
transitividade verbal que dc conta da integra96o dos adverbiais na
estrutura verbal. os crit6rios adoptados por H. Montenegro integram-se
na teoria l6xico-gramStica (2. Harris e M. Gross), bem como no quadro
te6rico da gram6tica de val6ncias (L. Tesniere, Busse e M. Vilela) e dai
surgem os resultados.

<A riqueza sint6ctico-sem6ntica dos adverbiais revela-
se no facto de estes remeterem concomitantemente para
o processo verbal, pata o sujeito gramatical (intra-

oto Cf. H. Montenegro 1999: S3-54.
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linguistico) e pata o sujeito falante (extra-linguistico).
Esta tripla orientagSo vem dificultar a delimitagSo dos
adverbiais que fazem parte da actancia verbal ou que
funcionam como complementos nucleares dos que, ndo
fazendo parte da actancia verbal, funcionam como
complementos perif6ricos. Esta constatagSo encaminha-
nos para a defesa de uma an6lise integrada dos
adverbiais.>431

A perspectiva por n6s defendida, a abordagem f uncional de

inspiragSo martinetiana, aconselha a que se aborde o adv6rbio do ponto

de vista da fungSo sint6ctica que ele adopta, ou da determinag6o que

exerce, que 6 o que originariamente lhe permite, em certos casos,

ocupar um functema desempenhando fungSo em relagSo a NV (cf. cap.

lll). Se o adv6rbio conseguir desempenhar uma fungSo sint6ctica,
funcionando de forma aut6noma e independente, ter6, entio, autonomia

pata se constituir como classe de palavra. Dai que, neste estudo,

tenhamos preferido afastar o conceito de "adverbial", para nos atermos

ao )A bastante complexo conceito de "adv6rbio". Consideramos, assim,

que numa primeira fase, 6 indispens6vel estabelecer o que pensamos

poder ser sintacticamente um adv6rbio na sintaxe funcionalista (sem

esquecer que nem todos os autores desta escola concordariam

connosco), antes de alargarmos este conceito a outras unidades que

possam assumir a mesma fungSo sintSctica na estrutura fr6sica.

1.2.3.2 Sintemas adverbiais e aqrupamento de adv6rbios

Podemos identificar na lingua agrupamentos de duas ou mais

unidades que tendem a funcionar como se de simples monemas se

tratasse. Estas "express6es" serSo consideradas como pertencentes d

classe dos adv6rbios, sempre que a sua fungSo na lingua seja

exactamente a mesma que a do adv6rbio.

<Un synthdme est une unit6 significative, formellement
et s6mantiquement analysable en deux ou plus de deux
mondmes, mais qui, syntaxiquement, entretient les
mOmes relations avec les autres 6l6ments de l'6nonc6
que les mondmes avec lesquels elle alterne.>432

ot' H. Monten egro 1999: 274
432 A. Martinet'1979: 233.
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Por outro lado, estas express6es acabam por ser uma forma que a

lingua tem para suprir, em muitos casos, a ausCncia de adv6rbios que

indiquem uma determinada nogao que, de outra forma, nao poderia ser

veiculada. Se considerarmos que o paradigma adverbial 6 muito

reduzido (quando comparado com o paradigma do substantivo ou do

verbo, por exemplo), compreendemos a necessidade que a lingua tem

de recorrer a outros artiflcios que lhe permitam suprir as necessidades

comunicativas dos falantes. Devemos alertar para o facto de "sintema

adverbial" ou "agrupamento de adv6rbios" n6o ser, sempre e

obrigatoriamente, aquilo que at16s identific5mos como "adverbial". Para

n6s, "adverbial" sere todo e qualquer conjunto de unidades que possam

ocupar o espago funcional prototipico do "adv6rbio", ou seja, o espago

da FC. E obvio que poderS haver ocasi6es que o "sintema adverbial"

serd tamb6m um "adverbial", mas n5o o 6 obrigatoriamente em todas as

ocasi6es. Continuemos a explorar aquilo que consideremos ser um

"sintema adverbia1", ou aquilo que iremos tamb6m chamar de

"agrupamento de adv6rbios".

E. M. Ranchood sublinhou a existOncia o(...) de sequOncias de

elementos lexicais que neo podem ser alterados, nem permitem a

substituigSo, redugSo ou insergSo de qualquer elemento., (E.M.
Ranchood: artigo online), designando estas sequ6ncias como "adv6rbios

compostos". Como se torna evidente, estas sequ6ncias, agrupamentos

ou express6es ocupam as posig6es sintScticas caracterlsticas dos

adv6rbios e n5o se podem interpretar de forma separada. A autora atr5s

citada apresenta tr6s frases:

(1) O 26 fez isso a contraqosto. (constrangidamente)

(2) O 26 expOs a questdo de viva voz (pessoalmente)

(3) O Z6 contou lsso d Ana tintim-por-tintim (pormenorizadamente)4"

<S5o constituidas por sequ6ncias fixas de elementos
lexicais que n5o permitem inserg6es. Do ponto de vista
formal s5o, na sua maioria, iniciados por uma preposigSo,
que n5o pode ser separada do resto da sequOncia.>a3a

Como a comutagSo pretende provar a contragosfo ou constrangidamente

n5o provocam alterag6es a nivel da estrutura sint6ctica da frase. O

facto de o espago vazio da FC ser preenchido por um SP a contragosto

"'Cf. E. M. Ranchhod: http://label.ist.utl.pt/publications/docs/LEFnGP.pdf
'* E. M. Ranchhod: http://label.ist.utl.pt/publications/docs/LEFnGP.pdf
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ou por um adv6rbio como constrangidamente em nada altera a forma

sint6ctica da frase. Ao que E. Ranchood chamou de "adv6rbio

complexo", chamarS a escola funcionalista, pela qual nos orientamos de

"sintema".

A opgeo de incluir neste estudo a existencia de sintemas

adverbiais adequa-se, perfeitamente, ao quadro de an6lise em que nos

situamos. Do ponto de vista funcional h6 que distinguir as unidades
monemSticas, das unidades sintemdticas. O sintema f unciona16

exactamente nos mesmos termos do monema. Sintacticamente, o facto
de ser um monema ou um sintema a ocupar aquele espago vazio 6

irre leva nte.

<Le propre des synthdmes 6tant de fonctionner comme
des mondmes uniques, ils sont normalement employ6s
sans que leur cqractdre s6mantique complexe
n'intervienne en rien.>>435

Entendidos desta forma, os sintemas funcionam como escolhas 0nicas
por parte do locutor.A questSo que se coloca em termos do sintema
como unidade lingulstica, ndo ser6 tanto a escolha do falante, mas o

comportamento sint5ctico da unidade em causaotu. Quando o falante
procede d escolha do sintema, n50 faz duas escolhas separadamente,

mas apenas uma. Recordando um exemplo prototipico, na frase O

caminho de f erro foi reconstruido recentemente, caminho de ferro
representa uma escolha 0nica por parte do locutor, e n6o a escolha de

tr6s monemas separadamente; caminho + de + ferro.

Os sintemas terSo as mesmas compatibilidades dos monemas de

uma determinada classe; no nosso caso, o sintema adverbial ter6 um

comportamento sintdctico em tudo semelhante ao do monema adverbial.

<Du point de vue de leur comportement syntaxique, les
synthdmes peuvent donc 6tre rang6s dans les m6mes
classes que les mondmes simples.>437

435 A. Martinet 1985b: 36.
otu uCe n'est donc en termes de choix qu'il faut definir le
c!mportement syntaxique.) (A. Martinet 1985b:36)
"" D. Costaoeuc, F. Gu6rin 2007: 69.

synthdme, mais en r6f6rence d son
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Por outro lado, um sintema nao admite que nenhuma das suas partes

constitutivas seja determinada por qualquer outro monema, o que

significa que a haver determinagao do sintema, ela ocorre sobre todo o

sintema, e nao sobre uma das suas partes em separado. Recorrendo ao

exemplo acima, se acrescentarmos uma determinagSo como O caminho

de ferro velho foi reconstruido recentemente, o adjectivo velho incide

sobre a unidade caminho de ferro na totalidade e nao apenas sobre uma

das suas partes.

O sintema adverbial n5o 6 tdo frequente como o sintema de base

nominal; a sua exist6ncia 6 bem mais limitada, at6 pelas p16prias

condicionantes do paradigma em que se encontra inscrito. O paradigma

nominal fornece ao utente da lingua muitas mais possibilidades de

combina96es para as suas necessidades, do que o paradigma adverbial.

Certo 6 que os sintemas ndo constituem uma lista fechada, mas uma

lista que vai adicionando ou retirando elementos de acordo com as

necessidades de expressdo dos locutores.

Corpus tt - PUBLICO FC

1. PUB/O0207060109

Em lnglaterra, quase de imediato, os
media amaldigoam o feito dos
oortuoueses:

2. PUB/OO2o7o6o335

Os jogadores lutaram enormemente
quando estavam a jogar com 10, mas
perdemos de qualquer maneira",
d isse.

3. PUB/O0207060722 Ainda por cima, fala pouco.

4. PUB/O0207060733

De inicio, n5o queria explicar,
embaragada com a sua p16pria
fraoilidade.

No primeiro exemplo verificamos que quase de imediato junta

numa mesma unidade o adv6rbio quase, a preposigSo de e o adjectivo

imediato. Esta unidade funciona em bloco, pois quando se procede d

comutagSo a unidade move-se como se de uma s6 se tratasse:

1. Em lnglaterra, quase de imediato, os media amaldigoam o feito

dos portugueses.

Quase de imediato. em lnglaterra, os media amaldigoam o

feito dos portugueses.
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Em lnglaterra, os media, quase de imediato.

feito dos portugueses.

Em lnglaterra, os media amaldigoam

portugueses, quase de imediato.

amaldiQoam o

o f eito dos

Verificamos que o sintema em causa exerce uma determinagSo

em relagSo a toda a frase. A comutagSo por zero 6 possivel e neo

provoca a destruigSo da estrutura sint6ctica; a mobilidade esta

amplamente justificada nos exemplos acima; a multiplica96o tamb6m

est6 presente no p16prio exemplo, atrav6s do sintagma Em lnglaterra. O

6mbito de incidOncia 6 a frase na sua totalidade, logo estamos perante

aquilo que atr5s cham6mos de Atributo Fr6sico (cf. cap. lll,4.).

2. Os jogadores lutaram enormemente quando estavam a iogar com

10, mas perdemos de qualquer maneira", disse.

Os jogadores lutaram enormemente quando estavam a iogar
com 10, mas perdemos O", disse.

Os jogadores lutaram enormemente quando estavam a iogar
com 10, mas perdemos mesmo", disse.

Da jungSo de uma preposi96o de, de um determinante indefinido

qualquer e de um substantivo maneira resulta um sintema que

desempenha fung6es sint6cticas id6nticas d de um monema da classe

do adv6bio.

Ainda, adv6rbio + por, preposigSo + cima, substantivo = Sintema

adverbial.

E evidente que a soma das tr6s unidades n6o 6 o resultado da

sua significagSo individual, como j6 referimos at16s; as t16s unidades

constituem, por si s6, uma unidade significativa. Por outro lado, ainda

por cima, ser5 um sintema que est6 a exercer uma determinagSo sobre

a totalidade da frase, atributo fr6sico (cf . supra). A comutagSo por zero

6 posslvel, bem como a comutagSo por adv6rbio simples.

3. Ainda por cima, fala pouco.

@ fala pouco.

Felizmente, fala pouco.

Principalmente, fala pouco.
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Antes que tudo, fala pouco.

O 0ltimo exemplo De inicio 6 composto pela preposigao de e de

um substantivo inicio que resultam, novamente, de uma escolha 0nica
por parte do falante. Esta unidade poderia ser comutada por um

adv6rbio simples, como inicialmenfe, exercendo a sua incidOncia sobre

toda a frase. A comutageo por zero permite-nos concluir que a unidade

De inicio 6 opcional, podendo, deste modo, ser retirada da frase sem

prejudicar a sua estrutura sintdctica.

O caso que a seguir abordamos mostra unidades que constituem
um conjunto, que ocupam o espago vazio da FC e que apresentam pelo

menos um adv6rbio. No minimo, terfamos que considerar que o

processo de cristalizagdo ainda ndo se encontra concluldo.

Corpusl-VISAOFC

Mas Carmona Rodrigues n6o 6 grande
V290905CAR0159 I noct[vaoo. ainda menos aoora.

O comportamento do sintagma ainda menos agora mostra

particularidades dignas de nota. O que se deverS ter em conta neste

sintagma serSo as relag6es de determinagSo que operam no interior do

pr6prio sintagma. De facto, todos concordamos que quando um nome

determina uma unidade de "outra classe", a sua determinagSo sint6ctica

resulta numa alteragSo da classe. Se quisermos adoptar a terminologia

de E. Alarcos, dirlamos que sofre uma fransposigdo (cf. cap. ll, p. 145,

nota de rodap6 259), isto 6, o monema transfigura, transp6e-se de uma

classe (considerada a sua original) para uma outra. Ai adopta todas as

caracteristicas da classe que a acolheu no seio desse paradigma. O

mesmo se confirma nos exemplos que abaixo apresentamos.

Exemplos:
./ A matinal 6 a mais bela das luzes.

Matinal - nome > transposigSo da classe "adjectivo" (porque

surge determinado pela modalidade a)
./ O amarelo claro 6 uma cor muito bonita.

312



Nm{m{: u{m $$iln{$il$[uq] n$ms "NNvm$"Nil$s'oI $]mn$c{qr u ffi$*s*tu
ilmy."r[{m$* $V * Nrmyrmnu{* Nm mm N\wNm$m u$w $}ws*:r{qi{q} $$$ti*u*imm p'rmt"m m

il. $ msuu q$qx Ne$v$rh lq)

Amarelo - transposigSo da classe "adjectivo" (porque surge

determinado pela modalidade o e porque 6 determinado por um outro

adjectivo, claro). A comutagSo demonstra sintacticamente o que

acabamos de afirmar: A luz da manhd 6 a mais bela das luzes, A cor

amarelo claro 6 uma cor muito bonita.

Da mesma forma que o adjectivo tem a capacidade de acolher no

seu paradigma unidades que se comportam da mesma forma que ele,

tamb6m o adv6rbio possuiu a capacidade de acolher na sua classe os

elementos que mostram um comportamento sint6ctico similar.

Na coluna da direita encontramos o adjectivo alfo, pois podemos

observar que alto exerce uma determinagSo em relagSo aos elementos

da frase: a) alto determina Jodo,6 uma qualidade que o JoSo possui;

b) alto determina caminho, excluindo todos os caminhos que n6o

possuem essa qualidade; em c) alta, al6m de mostrar concord6ncia em

g6nero e n0mero (caracteristica dos adjectivos) determina montanha e

sofre a determinagSo de um adv6rbio mais; em d) novamente se mostra

a concorddncia, sendo o adjectivo alfas uma qualidade demonstrada

pelas raparigas que praticam aquele desporto em particular. Na coluna

da esquerda s5o-nos apresentados exemplos que demonstram o

funcionamento de uma unidade "adv6rbio". Enquanto alto em O Jodo 6
alto, 6 considerado um adjectivo, um functivo que ocupa o espago vazio

da NPS, que pode sofrer variagSo em g6nero e n0mero, concordando

com a FS d qual se liga, alto em Ele fala alto n6o se relaciona com a

FS, nem preenche o espago vazio da NPS. Alto caracteriza o processo,

exercendo uma determinagSo sobre o NV. Assim, o esquema sintdctico

da frase seria: FS + NV + FCper. Alto ocupa o espago vazio da FC,

fungSo prototipicamente preenchida por monemas da classe "adv6rbio".

TaeELa XIV . AovERBIos E ADJECTIVOS
AovEneros ADJEcTIvoS
1 . ELE rRLR alto n)OJoAoEalto
2, Ete FALA MUITo a!to. B)OcAMrNHoaltoEoMArs

RAPIDO
3. ELE FALA MUrro uars alto. c) A UoNTANHA tr,tRrs alta E e unts

APETECIDA.
4. EIe FALA AINDA MUITo MAIS
alto.

o) As RAPARTcAS altas JocAM
BASQU ETEBOL.
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Em Ele fala muito alto, o esquema sint6ctio repete-se: FS + NV +
FCper. Muito alfo constitui um sintagma adverbial, muito determina
alto, por oposigao a pouco, por exemplo. Os exemplos 3 e 4

demonstram exactamente o mesmo esquema sint6ctico do exemplo 1,

apenas com um acrescento ao nlvel do sintagma adverbial.

N6o podemos deixar de correlacionar esta af irmagSo com o
problema atr6s levantado e que constitui o principal 6bice ao

estabelecimento da classe: o facto de os adv6rbios se determinarem

uns aos outros. Estas diferengas resultam apenas das determinag6es

exercidas pelo adv6rbio e as que sobre ele se exercem. E 6 neste ponto

exactamente que o adv6rbio se particulariza e individualiza em relagSo

ds outras classes. Ao contr6rio do adjectivo e do nome/substantivo que

podem sofrer transposigSo de classe, o adv6rbio parece manter sempre

a sua integridade morfol69ica, independentemente do contexto

sint5ctico em que surge. Quer seja n0cleo de sintagma, como em 2. Ele

fala muito &, quer seja um determinante de outra unidade

significativa (independentemente do facto de ser ou n5o outro
adv6rbio), como em 3. Ele fala muito mais alto; o adv6rbio continua
sempre a ser adv6rbio n5o admitindo qualquer transposigSo para outra

classe sintSctica.

Voltando ao exemplo supra:

Mas Carmona Rodrigues ndo 6 grande noctivago, ainda menos
agora.

A sequOncia ainda menos agora tem um papel sintdctico na estrutura
fr6sica. Aparecendo destacada em final de frase, a an6lise sintdctica
dir-nos-5 se se trata de um sintagma, isto 6, de um conjunto de

monemas que exercem determinag6es intra-sintagmSticas; de um

sintema ou de um agrupamento de adv6rbios. No primeiro caso

estarlamos perante um sintagma cujo n0cleo se encontraria em agora e

as outras unidades exerceriam determina96es internas, como no

esquema abaixo.
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O esquema proposto prova que existe determinagSo intra-
sintagm6tica, o que nao acontece no sintema. Em relagSo d escolha do

falante, 0nica no caso do sintema, tamb6m aqui se prova que o falante
procedeu, no m[nimo, a duas escolhas diferentes:

o Mas Carmona Rodrigues ndo 6 grande noctivago, ainda.

o Mas Carmona Rodrigues ndo 6 grande noctfvago, agora.

E evidente que cada uma das escolhas apresenta implicag6es do ponto

de vista semdntico; no entanto, independentemente das unidades que

preenchem aquele espago vazio, ele ser5 sempre o espago de uma

fungSo sint6ctica, que at16s identificdmos como Atributo F16sico (cf.

novamente cap. lll, 4.).

Outras provas sint6cticas:

Mobilidade:

Ainda menos agora, Carmona Rodrigues ndo 6 grande

noctivago.

Carmona Rodrigues ndo 6, ainda menos agora, grande

noctivago.

ComutacSo por O:

Carmona Rodrigues ndo 6 grande noctlvago. @

ComutacSo por adv6rbio:

Carmona Rodrigues ndo 6 grande noctfvago, actualmente.

Pela grande proximidade que as unidades mostram ter
conside16mos a hip6tese de se tratar n5o de um simples sintagma, mas

de um agrupamento de adv6rbios, ou seja, uma etapa interm6dia entre o

sintagma e o sintema. Enquanto preenchimento da fun96o ainda menos
agora comuta na [ntegra com outro monema 0nico com capacidade para

preencher essa fun96o, como em Carmona Rodrigues ndo 6 grande

nocti v ag o, actu al me nte.

Tentemos a an6lise de casos, d partida, semelhantes, como em:

Corpus lt - P0BL|CO FC

O sector energ6tico nacional vai conhecer,
possivelmente ainda hoje, 29, o seu

V290905TER0802 lterceiro modelo de desenvolvimento. em
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sels a nos.

o O sector energ6tico nacional - FS

o vai conhecer - NV

o possivelmente ainda hoje - Atributo F16sico

o 29 - Aposto

o o seu terceiro modelo de desenvolvimento - FCD

o em seis anos - FCper

No exemplo acima, a anelise das fung6es sint5cticas permite-nos

constatar que o espago vazio preenchido por possivelmente ainda
hoje, ocupa na frase o espago de Atributo Fr5sico (AF). A sua posigeo

destacada na frase permite-lhe exercer a sua determinagSo sobre toda

a frase e nao sobre uma das suas partes em particular. A terminologia

proposta por G. Garniera3s incide numa outra perspectiva. Segundo o

autor, ha que considerar na lingua a existOncia de "grupos de

circunstantes". Estes constituir-se-eo como uma fungSo de tipo

circunstancial, apenas uma.

<La d6nomination (groupe de circonstants>
correspond d la situation oi deux circonstants au moins,
16pertori6s comme tels lors des relev6s et du codage,
occupent la mOme position dans la phrase.>>a3e

G. Garnier defende que existem determinag6es intra-

sintagmdticas no conjunto identificado como FC, movimentando-se este

como um todo. A sua incid6ncia 6 exercida sobre a frase na sua

totalidade e n5o sobre um dos seus elementos em particular, como no

exemplo que atres apresent6mos.

O nosso ponto de discordAncia com o autor prende-se com a

razdo apresentada (a inciddncia) para a identificagSo da fungSo (a
fungSo circunstancial). G. Garnier defendera, em conformidade com a

sua teoria, que se trata de apenas uma fungSo circunstancial, visto que

a perda de um dos seus elementos, apesar de n6o inviabilizar a frase

do ponto de vista sint6ctico, provoca uma alteragSo do conte0do

informativo, logo implica uma alteragSo semdntica. De facto, a nossa

"t G. Garnier contribui com um artigo
na colect6nea editada por C. Guimier
o'n C. Guimier 1993: 208.

intitulado Structure du groupe de circonstanfs inserido
em 1993 1001 Circonstanfs.
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perspectiva tamb6m nao faz a apologia de duas (ou mais) fung6es

sint6cticas, nem, t6o pouco, de tantas quantas as unidades que podem

preencher essa fungSo. Estes grupos parecem ter um comportamento de

conjunto marcado pela coerCncia, aproximando-se, deste modo, do

comportamento de uma fung6o simples, de um circunstante simplesaao.

No entanto, ao defender que o 6mbito de incid6ncia da fun96o 6 a frase

e n6o o NV, ou o NV e um ou mais dos seus complementos, G. Garnier

abre-nos a porta para afastar esta fungSo do elenco das fung6es

contempladas dentro do circulo da frase. Se relembrarmos o esquema

apresentado no cap. lll, p.257, reconhecemos que esta fungSo ndo 6 a

FC, mas goza do estatuto de Atributo F16sico.

Atentemos noutro exemplo:

Corpusl-VISAOFC
Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodrigues

V290905CAR01134 ltamb6m anda tA por perto.

Por perto resulta de uma escolha fnica por parte do falante, o
que faz com que tenhamos que identificar um sintema constituldo por

um adv6rbio mais preposigSo. Podemos, tamb6m, avanQar com a

hip6tese de por perto ser uma mera variante contextual de perto.

Assim sendo, n5o haveria qualquer diferenga entre perto e por perto. O

functivo deste espago vai exercer a sua incid6ncia no NV anda e num

dos seus complementos le. A mobilidade deste sintagma estS

condicionada d sua zona de influ6ncia.

./ Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodrigues tambdm anda 16 por

perto.
./ Fiet ao caf6 de saco Carmona Rodrigues tambdm anda l6t @.

Nesta estrutura, no entanto, por perto, por estar a incidir directamente

no NV anda n5o est5 dotado de mobilidade:
./ * Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodrigues tamb6m anda por

perto ldt.

./ * Fiel ao caf6 de saco Carmona Rodrigues tamb€m por perto

anda 16.

*o Cf . C. Guimier 1993: 21 1 .
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O estatuto sint5ctico do ve rbo andar exige q ue este seja

complementado com um locativo. Neste caso 16 preenche esse lugar

vazio o que lhe confere um estatuto nuclear. Sendo o espago vazio da

FC, e ocupando a zona nuclear da frase, s6 poderd ser considerada

uma FCnuc. A hip6tese de G. Garnier tamb6m nio deverd ser

completamente afastada. Se consideressemos 16 por perto como um

grupo de circunstantes, em que teriamos apenas uma fungao e n6o

duas, entdo, 16 por perto preencheria o espaqo vazio da FCnuc, n5o

podendo ser comutada por @, n6o sendo m6vel e incidindo

(nuclearmente) sobre o NV. E evidente que o que nos motiva para

encarar esta hip6tese nao sere a mera ordem linear dos elementos da

frase, mas sim o poder de associagSo do adv6rbio e do sintema

adverbial, QU€, fundindo-se, ocupam uma posigSo argumental na frase.

Haverd tamb6m a hip6tese de considerar /6 + por perto um caso de

justaposigSo, semelhante ao que analis6mos no cap. lll, pp. 228-229.

1.2.3.3 Atributos frisicos
As quest6es relacionadas com o atributo fr6sico aparecem

tratadas com algum desenvolvimento na bibliografia que consult6mos

sobre esta tem5tica (cf. cap. lll,4.). Trata-se, como pudemos constatar,

de uma questSo que provocou algum embarago entre gram6ticos e

linguistas, por n5o haver consenso em relagSo ao que definir como
"adv6rbio de frase", nome comummente utilizado na literatura.
Recordemos entSo as palavras de S. Greenbaum, que dedicou um

importante estudo a estes adv6rbios.

<<Grammariens are not in general agreement on what to
include among'sentence modifiers' or'sentence adverbs'.
Moreover, they either fail to be precise about the criteria
to be employed in assigning adverbs to this class or fail
to provide any criteria.rroo'

Atrav6s da aplicagSo de testes previamente definidos,

Greenbaum tem como objectivo determinar a presenga ou aus6ncia

S.

de

oo'S. Greenbaum 1969: 2
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determinadas caracteristicas sint6cticas, as quais permitem identificar

um 'adverbio de frase".

<By the 'function' of an item I mean the sum of its
syntactic features. Syntactic features comprise both those
that are present for a particular item in the clause that is
being considered and also those that are potential.>42

A f ungSo ser6, desta forma, considerada como a soma de

determinadas caracteristicas sint5cticas, tanto as verificadas como as

potenciais (cf. lntrodugSo, pp. 23-27). Procedendo i aplicagSo de dez

crit6riose3 o autor considera que 6 possivel distinguir adv6rbios

modificadores de frase de outros tipos de adv6rbios. Considera S.

Greenbaum que os adv6rbios disjuntos, 'sentence adverbs", admitem

respostas do tipo simlndo, o que ndo acontece com a classe dos

adv6rbios conjuntos, s6 para dar um exemplo dos diversos crit6rios
fornecidos pelo linguista.

M. Casteleiro aponta algumas propriedades deste tipo de

adv6rbio, preferindo optar pela terminologia de "adv6rbio de frase":

<A formas como felizmente, provavelmente e outras,
chamamos adv6rbios de frase, pois se comportam como
modif icadores ou predicados de frase, veiculando a
maneira de sentir ou de ver do sujeito falante
relativamente a proposigSo contida na oragEo
adjacente. >aaa

42 S. Greenbaum 1969: 2.*' Nao consideramos relevante estar agora a lazer
apresentados por S. Greenbaum, por considerarmos
seminticos. Remetemos para a obra onde eles
exemplificados: S. Greenbaum 1969: 18-22.4 M. Casteleiro 'l 982: 99.*5 Cf. M. Casteleiro 1982: 101.

o levantamento de todos os crit6rios
que se trata de crit6rios sintdctico-
aparecem longamente explicados e

Tnaeu XV - PnopRrEDADEs stNTAcrtcAs Do AovEnaro DE FRAsES
Esres ADVERBToS
PODENDO OCUPAR,
MEDIAL OU FINAL:

r) GOZAM DE AMPLA MOBILIDADE NA FRASE,
ALEM DA pOSlqAO lNtCtAL, AS pOStg6ES

ll) Tnts ADVERBToS ADMITEM coNSTtrutR RESposrA A
INTERROGATIVAS TOTAIS :

ilr) Os RovenBros DE
DE CONSTRUq6ES
QUE,':

FRASE NAO ACEITAM A
ENFATICAS MARCADAS

FUN9AO DE FOCUS
PELA LOCUQAO'E

lV) Os novEnBros DE FRASE TAMBEM NAo ADMtTEM A FUNcAo
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DE FOCUS DE UMA FRASE NEGATIVA MARCADA COM O
RESTRITOR SENAO.

O autor admite existirem, ainda, outras propriedades gerais que

se poderiam acrescentar a estas, no entanto, considera estas quatro

como suficientes para uma definig5o sint6ctica da classe dos adv6rbios

de frase. M. Casteleiro, no imbito da teoria que preconiza, defende que

classe de palavras n6o coincide obrigatoriamente com a categoria de

constituintes. Estes adv6rbios estareo fora da relagao predicativa

constitutiva de frase (GN + GV). A importincia que o autor atribui i
classe em aprego 6 reforgada, dado que considera que a classe dos

adv6rbios de frase apresenta ainda a possibilidade de se dividir em

mais classes, a saber, adv6rbios de frase emotivos, adv6rbios de frase

modais, adv6rbios de frase pragmeticos e, finalmente, adv6rbios de

frase sectoriaisaa6. O crit6rio que preside a tal divisSo 6 de ordem

claramente semAntica.

<Chamamos emotivos iqueles adv6rbios de f rase
atrav6s dos quais o falante exterioriza o seu estado de
espirito relativamente A proposigSo contida na oragSo
adjacente ao mesmo adv6rbio (...).rr*'

De seguida o autor apresenta uma s6rie de propriedades semanticas

caracterfsticas destes adv6rbios. O mesmo acontece para as definig6es

das outras classes dos "adv6rbios de frase".

Malaca Casteleiro teve o m6rito de identificar um tipo particular

de adv6rbio, tipo este que difere de qualquer outro por apresentar um

comportamento sintectico e sem6ntico particular. Contudo, tudo indicia,

ignorando por ora o claro problema de falta de hierarquizagSo, que a

nogSo de "classe", no contexto deste artigo, 6 uma etiqueta que

corresponde d semdntica do adv6rbio de frase, em detrimento do

levantamento das suas caracteristicas sint6cticas. De facto, o quadro

que atr5s transcrevemos tem como titulo "Propriedades sint6cticas

gerais", mas das quatro enumeradas s6 uma ser6 reconhecida como

sintacticamente v6lida no quadro do presente trabalho a da

mobilidade. Mesmo sendo um crit6rio sint6ctico, n60 deve16 ser

*u cf . M. casteleiro 1982: 103-107.
a7 M. casteleiro 'l 982: 101.
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aplicado isoladamente, mas de

crit6rios.

Atributos fr6sicos:

Corpusl-VISAOFC

forma complementar com outros

1 v290905C4R0 1 30
Instalou-se, depois, na Avenida de
Madrid. tamb6m oor meio ano.

2. v290905CAR0 1 37
Hoje, 6 com pena que vE o seu estado
de abandono.

3. v290905CAR01 67
Sem o nomear, elogia, assim, Santana
Lopes que fechou o bairro ao trinsito.

4. v290905CARo 1 87

la i revista, naturalmente, mas a
recordagio que lhe aparece em
primeiro lugar seo os combates de
boxe e de luta livre, no meio do
recinto, protagonizados por nomes
como Tarzan Taborda - recentemente
falecido - ou Jos6 Luis.

5. v290905CAR01 96

Este percurso faz parte, ali6s, de um
dos dois eixos que Carrilho quer
recuoerar. em Lisboa.

b. v29090sCAS04 1 b

Posteriormente, o SPD anunciou uma
(concessSo>; Schroeder assumiria o
cargo apenas durante os 18 meses do
mandato, de forma a <oferecer) a
presid6ncia alemi da EU a Merkel
(prevista para o primeiro semestre de
2007t.

7. v290905C45051 0

Racionalmente, se as condig6es
financeiras e o apoio do Estado
tivessem pesado na hora de sonhar
com uma familia, o casal ter-se-ia
ficado. talvez. oelo filho 0nico.

8. v290905C4505'r 0

Racionalmente, se as condig6es
financeiras e o apoio do Estado
tivessem pesado na hora de sonhar
com uma familia, o casal ter-se-ia
ficado. talvez, pelo filho 0nico.

A pequena amostra que seleccion5mos, e que retoma de forma

ampliada os exemplos tratados no cap. lll, pretende mostrar como os

atributos fr6sicos funcionam sintacticamente na frase. O seu Ambito de

incid6ncia encontra-se alargado a toda a frase e n5o a um dos seus

elementos em particular.
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Gozando de larga mobilidade na frase, estes elementos tanto

podem aparecer no inicio da frase, como em posigao interm6dia

(normalmente, surgem entre vlrgulas), ou mesmo em posigao final:

1. /nsfa/ou-se, depois, na Avenida de Madrid, tamb1m por meio

ano.

Depois, instalou-se, na Avenida de Madrid, tambdm por

meio ano.

lnstalou-se na Avenida de Madrid, depois, tamb€m por meio

ano.

lnstalou-se na Avenida de Madrid, tamb5m por meio ano,

depois.
lnstalou-se, O, na Avenida de Madrid, tamb1m por meio

ano_

O adv6rbio depols desempenha em relagao ao conjunto da frase uma

fung6o; incide sobre toda a frase. A mobilidade desta unidade 6 grande;

por outro lado, tamb6m 6 passivel de ser comutado por zero:

Num 0ltimo apontamento sobre os atributos fr6sicos, gostariamos

de chamar a atengSo para C. Guimier. O autor aponta para uma

substituigSo do conceito de "adv6rbio de frase" para o conceito de

"adv6rbio exofr6stico"aas. Este adv6rbio opSe-se ao "adv6rbio

endofr6stico", ou seja, aquele que afecta o conte0do do elemento sobre

o qual tem alcance, participando na construgSo do sentido referencial

fornecido pela frase. J5 os primeiros s5o encarados pelo autor como

n6o participando na construgSo do sentido referencial da frase, mas

representam tragos da intervengSo do locutoraae. O autor distingue,

desta forma, um adv6rbio que 6 nuclear daquele que 6 perif6rico,

aplicando o crit6rio da incid€ncia para determinar as diferengas entre os

dois tipos de oco116ncia. O adv6rbio exof 16stico te16 sempre um

ca16cter perif6rico.

*'cf. c. Guimier
4s ct. c- Guimier

1996:5-7.
1 996: 6.
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Capitulo lV -

2. DerenMrNAgAo ExeRclon pELo AovEnelo

2.1 Nivers DE DETERMtNAgAo

O paradigma adverbial tem uma identidade muito pr6pria,
perfeitamente distinta e independente das outras unidades que com ele

concorrem na frase, como je tivemos oportunidade de amplamente
demonstrar ao longo do 1. do presente capitulo. A confirmagSo da

exist6ncia do "adv6rbio" enquanto classe de palavra, te16 que ser

suportada pela relagSo sint6ctica (no minimo convergente) que este
sustenta com outros elementos da frase. Se tal pressuposto for aceite,
a sua validagSo dependerd de uma an6lise sint6ctica comprovante do

pressuposto. Os adv6rbios podem assumir fungSo na frase, podem

funcionar tamb6m como atributos fr6sicos, podem, ainda, assumir em

relagSo ao seu NV um car6cter nuclear ou perif6rico. De facto, n6o
podem desempenhar, simultaneamente, isto 6, preenchendo a mesma

casa vazia, a fungSo nuclear e a fungSo perif6rica, mas pode um mesmo

NV possuir uma FCnuc, seguida de uma FCper (ou vice-versa, sendo a

ordem linear indiferente). Claro que s6 ser6 decidido caso a caso. Um

adv6rbio determinado tanto poder6 estar a desempenhar uma fungio de

Atributo Fr6sico, como uma FCnuc, como ainda uma FCper, o que

coloca em evid€ncia o car5cter deveras mut6vel desta classe.

O que caracteriza conjuntamente o adv6rbio e a sua relagEo /
fungSo sint6ctica ser6 a variabilidade a que ele d6 origem. O crit6rio da

comutagSo permite-nos concluir que o adv6rbio est6 sujeito a

comutag6es infinitas e, se tudo 6 comut6vel por tudo, n5o haverS muito

a provar pelo processo da comutagSo. Por outro lado, a comutagSo por

zero permite-nos mostrar que o desaparecimento do espago ou da

relagio 6 possivel quando esta nio est5 inserida na zona nuclear da

frase. A variagSo do 6mbito de incid6ncia permite comprovar que o
adv6rbio pode movimentar-se pela zona nuclear, pela zona perif6rica,
sub-verbal ou supra-verbal.

estatut* Sint*ctico dos
Fr*p*st* de urn M*dslo

"Advdrbios": Funqio e Classe
de Descrig6o Sint*ctica para a

Classe do Advtirbio
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Para que possamos chamar adv6rbios a determinadas unidades,

constitui necessidade essencial que na frase exista uma fungao na qual

elas possam actuar autonomamente, ou seja, sem requerer a presenga

de outros signos que indiquem a fung6o, como as preposig6es

(monemas funcionais ou conectores), por exemplo.

<En sentido estricto, adverbio designa una clase de
palabras invariables, destinadas en principio a cumplir
por si solas el papel de adyacente circunstancial del
verbo. >laso

Se16 essa capacidade demonstrada pelas unidades em anAlise

que permitira a criagao de uma classe de palavras, o adv6rbio. E.

Alarcos considera os "adyacentes circunstanciales"asl elementos

relativamente marginais que trazem algo de novo ao conte0do global,

sem perturbar a estrutura dos elementos essenciais da frase: sujeito e

predicado. Assim, podemos considerar, com E. Alarcos, que o adv6rbio

n5o sofre variabilidade de g6nero e de numero, podendo, no entanto,

funcionar como adjacente de um adjectivo. Tem a capacidade de ser

aut6nomo e exerce, assim, uma fungSo sint6ctica

circunstancial (cf . cap. lll).
fungSo

A determinagSo 6 um conceito fundamental em sintaxe funcional.

Como j6 tivemos oportunidade de explicar (cf. lntrodugSo, pp.27-28), o
determinante 6 sempre marginal, dispens6vel; o determinado 6

essencial. A relagSo de determinagSo possibilita16 o estabelecimento

das relag6es hierdrquicas que nos conduzirSo ao estabelecimento de

uma classe de palavra em particular, o adv6rbio.

Analisando, entio, a determinagSo exercida pelos adv6rbios,

verif icamos que podem actuar como determinantes de qualquer

categoria nio nominal, funcionando em diversos niveis hier6rquicos no

imbito da frase.

Corpusl-VISAOFC
Filho de um veterin6rio e funcion6rio

v290905CAR0 I 07 0blico. Ant6nio Pedro Carmona

450 -tr-
{51 -E

Alarcos 1996: '1 28.
Alarcos 1996: 295-299.
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1.
Rodrigues, 49 anos, nasceu num dos
bairros mais caros de Lisboa.

2. v290905C4R01 99

ParaoParlamento,amarcha
costuma demorar 25 minutos; no
reoresso. soma-lhe mais dez.

3.

v290905CAR01 87

la a revista, naturalmente, mas a
recordagao que lhe aparece em
primeiro lugar sao os combates de
boxe e de luta livre, no meio do
recinto, protagonizados por nomes
como Tarzan Taborda
recentemente falecido ou Jos6
Lu is.

4. v290905CAR01 1 9

Nascido em Coimbra, passou a
infAncia em Viseu, mas vinha muito
a Lisboa. com o oai.

5.
v290905CAR01 79

Mas o caos do estacionamento (e do
trinsito) ainda 6 coisa que o
incomoda muito.

6. v290905CARo1 37
Hoje, 6 com pena que vO o seu
estado de abandono.

7. v290905CAR01 87

la a revista, naturalmente, mas a
recordagSo que lhe aparece em
primeiro lugar sio os combates de
boxe e de luta livre, no meio do
recinto, protagonizados por nomes
como Tarzan Taborda
recentemente falecido ou Jos6
Luis.

8. v290905C4R0't 119

E o Tejo, justamente no fim do seu
percurso, bem perto de onde
desaoua no oceano.

9. v290905CAR01 1't9

E o Tejo, justamente no fim do seu
percurso, bem perto de onde
desaoua no oceano.

Os adv6rbios hoje e naturalmente modificam a frase na sua

totalidade; nos exemplos acima, podemos observar como os adv6rbios
estSo num nivel hier6rquico mais afastado do que todos os outros
elementos da frase, ou, se quisermos colocar noutros termos, podemos

dizer que hoje e naturalmente actuam na 6rbita mais distante do NV, na

sua zona perif6rica, funcionando como atributos fr6sicos.
O adv6rbio muito 6 um determinante do NV, pois ai se encontra o

seu dmbito de incid€ncia, imprimindo-lhe uma intensificagSo em termos

sem6nticos: /7ras vinha muito a Lisboa, com o pai. O seu car6cter 6, no

entanto, perif6rico.
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O adv6rbio mais funciona como determinante do adjectivo

"caros", nao desempenhando por isso qualquer fungSo na frase; trata-se

de uma determinagSo dentro do pr6prio sintagma em que se integra. No

exemplo 8. mais tamb6m funciona como determinante, mas desta vez,

n6o de um adjectivo, mas de um numeral. No exemplo em questSo, por

si so mais n5o desempenha qualquer fun96o, pois sera o conjunto mais

dez que i16 desempenhar a FC junto do NV soma.

O adv6rbio justamenfe tamb6m nio preenche, por si s6, uma

fun95o, mas determina o SN no fim do seu percurso, esse sim

assumindo uma fun95o. De f acto, todo o segmento entre virgulas
preenche o espago vazio do atributo da FS. Constitui uma informagSo

suplementar em relagSo i fungSo sint6ctica identificada como Sujeito.

No mesmo nivel podemos colocar o adv6rbio bem, pois este tamb6m

n5o exerce qualquer fungSo sint6ctica, mas actua (exercendo uma

determinagSo) dentro de uma fungao sintictica reconhecida.

A incid6ncia que uma unidade demonstra pode16 estar, em certa

medida, relacionada com a val€ncia do p16prio NV, sobre o qual a

incidEncia 6 exercida. Admitimos a exist6ncia de um NV que exige um

complemento sob a forma do vulgar "complemento circunstancial". No

entanto, se este complemento 6 uma exigEncia exercida pela pr6pria

val6ncia do verbo, o seu estatuto nunca poder5 ser considerado

circunstancial, isto 6, perif6rico, mas te16 que encarar-se a hip6tese de

ser um complemento situado na zona nuclear, ainda que seja um

circunstancial. Nestes casos estaremos perante uma FCnuc. A questSo

colocada por J. Feuillet 6, assim, muito pertinente pata a problem6tica

que agora se coloca.

<<Comment peut-on concilier le fait qu'un adverbe peut
entrer dans la valence d'un verbe et en m6me temps
concerner toute la phrase ou simplement une partie avec
la classification s6mantique des fonctions telle qu'elle est
g6n6ralement propos6e? Dire que les adverbes sont des
6l6ments invariables occupant des fonctions
circonstancielles correspond-il i la realit6, compte tenu
des probldmes soule ves? t>452

as2 J. Feuillet 'l 988: 148.
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A pergunta, n5o t6o ret6rica como se gostaria, colocada por J.

Feuillet demonstra que, s€, por um lado, 6 dificil prescindir de um

conceito gen6rico, como o 6 a de "complemento circunstancial", por

outro lado, n6o podemos deixar de ignorar comportamentos sint6cticos
diferentes. Reconhecemos, tamb6m, que a determinagao dos planos de

incid€ncia nem sempre corrobora a divisSo semdntica. Se concordamos
que um adv6rbio de modo tem no NV, normalmente, o seu dmbito de

incid6ncia, isso n6o significa que estejamos a deslocar os adv6rbios de

tempo e de lugar para planos de incidEncia mais abrangentes, como

seria o caso da inciddncia na frase.

A partir do pequeno conjunto de

podemos facilmente observar dois tipos
pode exercer sobre as outras unidades,

de determinagSo intra-sintagm6tica e

(cf. lntrodugSo, pp. 27-29).

exemplos acima apresentados,

de determinagSo que o adv6rbio
para o que usaremos os termos

determinagSo inter-sintagm6tica

T

2.2 DerenmruagAo rllrER-stNlacmArlca

2.2.1 A incid6ncia do adv6rbio no verbo

O conceito de "incidEncia" 6, inicialmente, definido por G.

Guillaume, como:

ABELA VI - DETERMIN INTRA E INTER-SINTAGIIATICA
DeterminagSo intra-

sintaom6tica
Determinag6o inter-

sintaqm6tica
Nasceu num dos bairros mais
caros de Lisboa

Vinha muito a Lisboa.

Soma-lhe mais dez Hoie. 6 com oena..
Recentemente falecido la i revista, naturalmente, mas

a recordac6o...
Justamente no f im do seu

Bem oerto de..
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<[L'incidence] a trait au mouvement, absolument
g6n6ral dans le langage, selon lequel, partout et toujours,
il y a apport de signification et r6f6rence de l'apport d un
support. La relation apport/support est couverte par le
m6canisme d'incidence. ))453

Trata-se, portanto, de uma propriedade que contribui para

determinar qual a classe de palavra com que nos deparamos. C.

Guimier entende a "incid6ncia" como <(...) trait au support syntaxique
du mot, A I'unit6 linguistique A laquelle il est rattach6 dans la phrase.)

(C. Guimier 1996: 3) Estamos, portanto, a reflectir sobre a questSo do

apoio sint6ctico da palavraasa. Podemos, por isto, estabelecer um

paralelismo entre a determinagSo do adv6rbio, entendida agora em

termos funcionalistas, e a sua incid6ncia.

A incidEncia de um determinado elemento, no nosso caso, o
adv6rbio, ser6 o alcance sint6ctico que essa unidade tem sobre as

outras. A determinagSo do adv6rbio se16, assim, o seu 6mbito de

incid6ncia. Sendo o verbo o elemento nuclear da frase, o elemento

central, a construgSo de uma frase implica estabelecer um certo n(mero
de relag6es de incid6ncia entre o NV e os seus diferentes

complementos. O adv6rbio pode estender o seu alcance a um ou a

v6rios elementos dependentes do pr6prio NV.

<<L'adverbe est lui-m6me un constituant du pr6dicat;
c'est la raison pour laquelle ce type d' adverbe sera
dor6navant appele adverbe intra-pr6dicatif.>a55

"Adv6rbio intra-predicativo" significa16, no contexto abordado pelo

autor, aquele que faz parte do predicado, isto 6, o adv6rbio dever6 ser

encarado, neste caso, como um elemento dependente do que Guimier

chama predicado, e que 6 o nosso NV, com o qual estabelece relag6es

de grande proximidade.

o" G. Guillaume 1948-1 949 137 .6 E evidente que o conceito de "incidCncia" tal como apresentado por G. Guillaume ou, mais
tarde, por C. Guimier se insere dentro de uma corrente linguistica em particular, a
psicomecanica da linguagem. Esta corrente linguistica concebe uma teoria geral da
linguagem baseada na oposig6o lingua/discurso; atrav6s de um m6todo analitico, prop6e-se
estabelecer os fundamentos de uma teoria das partes do discurso. Neste estudo destacSmos
aquilo que consider6mos mais relevante no conceito de "incid6ncia", ou seja, aquilo que de
sint6ctico dele transparece. Nio seri nosso objectivo expor e percorrer as possibilidades
oferecidas pela psicomec6nica da linguagem, mas tao somente aproveitar aquilo que ela
pode trazer de positivo para a nossa abordagem funcionalista da lingua.
iuu c. Griri"r tbgo: gg.
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<Le trait d6finitoire de l'adverbe que cette th6orie
retient comme essentiel est son incidence externe du
second deg16.>as

J. Cervoni considera que o adv6rbio 6 incidente numa incid6ncia;
significa isto que ele tem alcance sobre uma incidEncia em curso. Ao

conceito de incid6ncia, primeiro proposto por G. Guillaume, J. Cervoni

(tamb6m ele um defensor da psicomecinica da linguagem) junta o

conceito de predicatividade. Uma palavra pode ser apelidada de

predicativa se a sua significagSo, na relagSo de predicado e sujeito, lhe

permite fornecer a mat6ria nocional do predicado457. A tarefa auto-

imposta pelos psicomecAnicos da linguagem serA a identificagao e a

datagSo das incid6ncias que podem servir de suporte a incidEncia
adverbial, sempre enquadradas no acto da linguagem integral.

Nos termos do quadro que escolhemos, e retirando desta proposta

o que consideramos propriamente sint6ctico, consideramos que existe
uma determinagSo entre monemas, ou entre sintagmas (cf. lntrodugSo)
e que ela 6 inter-sintagm6tica quando o adv6rbio n6o estd integrado em

qualquer dos grupos sintagm6ticos da frase, mas constitui ele pr6prio
um grupo sintagm6tico que preenche um espago vazio funcional.

1. v290905CAR01 1 7

Por esses anos, iniciou a amizade
com Pedro Santana Lopes, que
tremeu agora, por altura da escolha
do candidato do PSD a C6mara de
Lisboa.

2. v290905CARo1 1 I
Nascido em Coimbra, passou a
inf6ncia em Viseu, mas vinha muito a
Lisboa. com o oai.

3. PUB/O0207062104 - ali trabalhou anos a fio (..

Os adv6rbios agora, muito e tamb6m manifestam a sua

incid6ncia no NV da frase onde figuram. Em termos lineares, note-se
que a proximidade ao NV 6 estreita, pois nele incidem mas, mais que a

estrutura linear, interessa a estrutura hierarquizada dos termos. Que

o$ H. Nolke 'r990: 5.€'cf. H. Nolke 1990: 7.
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tremeu agora constitui-se como uma orageo subordinada adjectiva;

sendo tremeu o predicat6ide, agora desempenhar5 a FC, de tipo
perif6rico, evidentemente. O adv6rbio muito insere-se numa estrutura

coordenada adversativa, mas vinha muito a Lisboa, com o pai, onde

encontramos ap6s o predicado trOs FC's, representadas por unidades

significativas de diferente natureza: muito, adv6rbio; a Lisboa, sintagma
preposicional; com o pai, sintagma preposicional. A unidade

significativa muito preenche a FC incidindo directamente sobre o

predicado vinha, sendo periferica, tal como com o pai, ao passo que a

Lisboa sere nuclear. No 0ltimo exemplo, o adv6rbio ali incide sobre o

NV trabalhou, exercendo uma determinagSo inter-sintagm6tica e

desempenhando a FCnuc.

Pelo facto de todos estes adv6rbios preencherem sozinhos o
espago funcional circunstancial, perif6rico (mas que tamb6m podia ser

nuclear), consideramos que s5o respons6veis por essa fungSo,

exercendo sobre NV a determinagSo inter-sintagm6tica, isto 6, sintagma

a sintagma.

2.2 DerenMrNAqAo INTRA-srNTAGMArrcA

2.2.1 A ineid6ncia do adv6rbio no adiectivo

Ii muito frequente o adv6rbio exercer a sua determinagSo junto do

adjectivo, com o objectivo de lhe imprimir mais informagSo.

Vejamos alguns exemplos:

Corpus tt/, - P0BLtcA Fc

't. PUB/A1607060124

EntSo uma mulher muito gl@ veio
com um calhau e percutiu o penedo e
eu escutei de novo, puro e forte, o
orande sino de Ntsikana.

2. PUB/A't 607060208

N5o 6 um negro extraordinariamente
f lsico e alto como muitos dos
compatriotas, como, por exemplo, o
incrivel oortuou6s Francis Obikwelu.
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3. PUB/A1607060226 Foi muito desastrado. confessou:

4. PUB/41607060236

Foi o seu ponto maas baixo e,
tamb6m, a oportunidade de mudar de
vida.

5. PUB/41607060441
Al6m disso, dantes era mais dificil
trabalhar.

6. PUB/4160706051 71

Agora, em casa, em familia, Safaa
parece outra, de jeans, com um lengo
de alood5o colorido muito leve.

Em todos os exemplos acima expostos podemos constatar que o
adv6rbio adopta uma posigSo pr6-adjectival, formando, com o adjectivo
que o determina, um sintagma.No exemplo 1. uma mulher muito velha,

o adv6rbio muito taz parte de um sintagma nominal, que desempenha na

frase a FS. Je no exemplo 2. o adv6rbio em -mente determina o

adjectivo fisico, inserindo-se numa FCD. O adv6rbio muito no exemplo

3. volta a integrar um sintagma cujo n0cleo 6 um adjectivo, integrando a

fungio de NPS; o adv6rbio mais no exemplo 5. tamb6m integra um

sintagma nominal cuja fungSo 6 a de NPS do NV era. O exemplo 4.

mostra o adv6rbio mais a determinar, ou a incidir, sobre o adjectivo
baixo; por sua vez, o sintagma nominal formado pelo conjunto do

adv6rbio e do adjectivo, determina a FCD o seu ponto. Analisemos o

fltimo exemplo. Aqui, o adv6rbio muito estA inserido no mais vasto
sintagma constituido por "com um lengo de algod€o colorido muito leve
que desempenha a FCper, em relagSo ao NV parece. Muito determina
leve e muito /eye determina lengo de algoddo colorido.

2.2.2 A incid6ncia do adv6rbio noutro adv6rbio

Situag6o, tamb6m, bastante frequente ser6 aquela que a seguir
iremos explorar, e que j5 por duas vezes referimos como constituindo
problema para o estabelecimento de uma classe de adv6rbios, pelo

menos aplicando rigorosamente os crit6rios da escola funcionalista para

a identificagSo das classes (cf. cap. ll! e tamb6m supra). Encontramos
no nosso corpus exemplos que permitem dizer que em Portugu€s
Europeu um adv6rbio pode determinar outro, intra-sintagmaticamente,
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isto 6, 6 posslvel identificar determinagSo de um adv6rbio por outro

dentro de um sintagma 0nico. Vejamos apenas alguns exemplos.

Corpus ttt - PUBLTCA FC

1. PUB/A1607060301

O homem forte da Coreia do Norte est6
h6 12 anos no poder, mas sobre ele
continua a saber-se muito oouco.

2. PUB/A1607060422

Francisco Petrucci-Fonseca lembra-se
muito bem do trabalho de telemetria
na Serra da Nooueira.

3. PUB/A1607060440
"Agora sabe-se muito mais sobre o
lobo.

4. PUB/A1607060522

Como quase um milhSo de criangas e
jovens em Gaza - 838 mil abaixo dos
18 anos -, lmad pouco mais conhece
do que uma ripa de terra de onde 6
muito dif icil sair desde o inicio da
seounda lntifada. h6 seis anos.

No exemplo 1. observamos como muito pouco surge como FCnuc

da conjugagSo perifr6stica continua a saber-se, visto que se trata de um

verbo transitivo.
No exemplo 2. muito bem desempenha a FCper em relagSo ao NV

lembra-se, podendo mover-se para uma posigSo pr6-verbal, ou mesmo,

para uma posigSo p6s FCD.

No ultimo exemplo, 4., pouco mals volta a incidir sobre o NV

conhece, sendo que, neste caso em particular, pouco mais ir6 introduzir

uma estrutura comparativa de superioridade, tamb6m FCD. Tal como j6

dissemos, todos estes casos entram no Ambito da gradagSo, o que,

correlacionando com o comportamento do adv6rbio no ponto

imediatamente anterior, nos permite pensar que a determinagSo 6 em

tudo semelhante i que o adv6rbio exerce sobre o adjectivo.

2.2.3 A incid6ncia do adv6rbio no substantivo

Este ser5 talvez o ponto mais problem6tico com que nos

depar6mos. A pergunta que surge como evidente reside no facto de se

considerar se e legitimo, ou n5o, considerar que o adv6rbio possa

exercer uma determinagSo sobre o substantivo. A primeira intuigSo de

qualquer linguista ser6 responder, com maior ou menor assertividade,

que tal n6o 6 possfvel, 6 contra natura, visto que, quem incide
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naturalmenfe sobre o substantivo ser5 o adjectivo. No entanto, quem

"manda" nSo 6 o linguista, mas a lingua, e esta mostra exemplos do

que, aquilo que poderia ser considerado contra natura a ser utilizado
pelos utentes da lingua. Claro que os exemplos tendem a ser mais
escassos, mas havendo-os n6o se podem ignorar. Sendo o papel de

incidir sobre o substantivo normalmente reservado ao adjectivo, nao
podemos deixar de mencionar um fen6meno que se encontra na llngua,
dai retirando algumas conclus6es. Vejamos o que nos dizem os

exemplos retirados do corpus.

Corpusl-VISAOFC
Por vezes, anda um bocadinho mais,
at6 a Mexicana, mesmo defronte do
Bairro onde Carmona Rodrigues

1. 1v290905CAR01132 assou a infAncia.

corpus lll - P0BLtcA Fc
2. MagalhEes, tamb6m professor da

Faculdade de Ci6ncias da
Universidade de Lisboa, tornou-se
representante portuguGs do Wolf

PUB/A1607060409 Specialist Grou

Repare-se que o adv6rbio, s6 por si, n5o tem capacidade para

desempenhar qualquer fun95o sint6ctica; neste contexto, em particular,
o adv6rbio n5o tem forga sint6ctica para surgir desempenhando uma

fungSo independente e aut6noma, o que s6 por si tamb6m n6o se

constitui como particularidade, como constat6mos pelos exemplos atr6s
apresentados. Reparemos que nos dois exemplos, o adv6rbio exerce
uma incid6ncia intra-sintagm6tica, constituindo-se como parte de um

sintagma mais vasto que integra, e que, esse sim, desempenha uma

determinada fungSo sint6ctica na frase. No exemplo 2. que acima
apresentamos, tambdm professor da Faculdade de ci6ncias da

universidade de Lisboa funciona como um aposto de Magalhdes,
sintagma nominal, desempenhando a FS em relagSo ao NV tornou-se.
Tamb{m exerce a sua determinagSo sobre o resto do sintagma. E

evidente que a alteragSo que a introdugSo do adv6rbio provoca n6o ser6
sint6ctica, mas uma alteragSo que se manifesta do ponto de vista
informativo. No exemplo 1. um bocadinho mais desempenha em relagEo

333



ffi*t*txls> *i;:t;icti*+ qlr:: ''.;Xqi!r*ra]i**": FLruq5r: * *i;lss*
[.*prtr;i,' !U Fr*g'*"-i* lie r.: si 'ii' ... i ,.* $*,,'t-",.;-*-, 

:,-*-: -: 

,,^r",u::j 
Iu,al:)54 ig(.1 a'luvtl rJllr

ao NV anda a FCD e o adv6rbio exerce a sua determinagSo sobre o

sintagma nominal um bocadinho.

Com a apresentagao destes dois casos queremos chamar a

atengSo para o facto de que em lingua as afirmag6es categ6ricas sio
sempre passiveis de destruigSo. Claro que, do ponto de vista da fung6o

sint5ctica, nestas condig6es, o adv6rbio nio se eleva ao nivel da fungSo

sint6ctica, mas n6o deixa de ser, por isso, um elemento a ter em

consideragSo dentro do sintagma, onde exerce a sua incidOncia. Cremos

assim que, quer se trate de um nome, de um adjectivo ou de outro

adv6rbio, os exemplos que acab6mos de analisar nestes tr6s pontos

demonstram como os monemas desta classe exercem na frase tamb6m

a determinagSo intra-sintagm6tica, isto 6, exercida no interior de um

sintagma, determinando um n0cleo de tipo n6o verbal e que ser6 ele

pr6prio o functivo por excelEncia de uma dada fungSo, isto 6, de uma

determinagio do NV.
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3. Onoeu E HtERAReUtA NA FRAsE

A ordem dos adv6rbios na frase 6 um problema recorrente na

literatura sobre o assunto. De uma maneira geral, a posigio que o

adv6rbio assume na frase constitui um problema de dificil resolugSo,
visto que implica a intervengSo de numerosos factores, sejam eles
semAnticos, sint6cticos, pragm6ticos e/ou enunciativos. No entanto,
seguindo os ensinamentos de A. Martinet e dos seus seguidores,
podemos afirmar com alguma seguranga que a ordem linear de nada
serve i sintaxe.

A forma linear da linguagem humana ((...) deriva em fltima
an5lise do seu CARACTER vocAL: os enunciados vocais decorrem
necessariamente no tempo e s6o necessariamente captados pelo ouvido
como sucess6es.) (A. Martinet 1985a: 20-21) No entanto, esta aparente
linearidade n6o reflecte a ordem sint6ctica que os elementos ocupam na

f rase.

<La lin6arit6 du message ne permet pas, dans tous les
cas, de placer ensemble dans le discours les 616ments de
I'exp6rienc.e- qui y sont pergus comme connexes ou
contigus.>ras

Ser6 atrav6s do averiguar das relag6es que se estabelecem entre
os diversos elementos em torno do NV que podemos elaborar algumas
quest6es sobre a ordem hier6rquica. De facto, A. Martinet admite que a
posigSo tamb6m pode ser uma forma de procedimento sint6ctico, mas
n6o deixa de alertar para os perigos de levar demasiado longe aquele
que 6 apenas um dos procedimentos e n5o o procedimento, como
tantas vezes se fez crer na literatura sobre o assunto.

<Le syntacticien doit toujours 6tre a l'aff 0t des
pertinences de la position respective des unit6s dans la
chaine. Mais il ne devra jamais oublier qu'elle peut 6tre
1o d&e au hasard avec, 6ventuellement, des implications
stylistiques, comme l'est la rencontre des deux

6 A. Martinet 1985b: 159.
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circonstanciels hier et dans la rue dans une mCme
proposition; 20 habituelle et non informative comme
I'ant6position de I'article en frangais et sa postposition en
roumain; 30 d6cisive pour la comp16hension du message:
la souris mange... et ...mange la souris.>rase

De toda a problematizagio levantada por A. Martinet na Synfaxe
g6n6rale sobre a importdncia, ou falta de import0ncia da ordem linear,

interessa-nos particularmente o caso dos "circunstanciais" (terminologia

do autor). De facto, se a posigAo 6 um tema importante do ponto de

vista sint6ctico; isto 6, se pode ser um dos procedimentos utilizados

para determinar a fungSo sint6ctica de dado segmento da frase (e assim

acontece em muitos casos quando uma FS e uma FCD se encontram

preenchidas por functivos do mesmo tipo), quando chegamos i posi96o

ocupada pelos "circunstanciais" deparamo-nos com alguns casos

complicados. Podemos, no entanto, para cada tipo de funcionamento,

p6r em eviddncia uma posigSo que corresponde iquela que se observa

com maior f requ6ncia, o que n5o signif ica que nEo haja sempre

excepg6es a essa posigSo mais utilizada.

A posigio mais frequentemente adoptada pelo adv6rbio em FC 6 a

posigSo p6s-verbal, isto e, depois do NV e sem qualquer ruptura

entonacional marcada por uma virgula. Desta forma, o adv6rbio segue

imediatamente o verbo:

Corpust-VISAOFc

v290905CARo1 1 5

Foi ainda pelas ruas e folhagens de S.
Miguel que Carmona Rodrigues comegou a
entender melhor o sexo feminino,
disciplina que cultivaria com maior
intensidade no Liceu Padre Ant6nio Vieira,
em Alvalade.

v290905CAR01'17

Por esses anos, iniciou a amizade com
Pedro Santana Lopes, que tremeu agora,
por altura da escolha do candidato do PSD
i Cimara de Lisboa.

v290905C4R0 1 34

Depois da separagSo, mudou-se para uma
casa a apenas 200 metros da anterior,
onde reside agora, com B6rbara
Guimaries e o filho de ambos. Dinis Maria.

a5e A. Martinet 1985b: 165.
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v290905CAR0 1 48

Foi campeeo nacional uma dezena de
vezes, em v6rias categorias, e ganhou
tamb6m uma taca ib6rica.

v290905CAR01 50
No porta-bagagem do seu carro, anda
sempre o saco de treino.

v290905CAR0 1 62

No seu roteiro cultural, entra tamb6m o
cinema, no Quarteto, no Fonte Nova ou em
qualquer sala que nio tenha <ruminantes
de pioocas>.

v29090scAR01 63 Carrilho vai mais ao Kino..

v290905CAR01 73

Mas eu chegava cedo, is onze, onze e
meia, e ficava horas a conversa com o
Miguel Esteves Cardoso.>

v29090scAR0 1 78

Como gosta de andar a p6, nao quer
obst6culos que estorvem mais os idosos e
as mSes com carrinhos de beb6s do que a
ele, que anda com o seu f ilho Dinis
pendurado ao peito. em marsuoial.

Em todos os exemplos acima apresentados o adv6rbio este
sempre numa posigSo p6s-verbal, s6 depois (e sendo esse o caso)
haver6 lugar para os restantes complementos admitidos por cada NV em
particular.

No caso dos tempos compostos o adv6rbio pode assumir uma
posigSo de enclave entre o auxiliar e o verbo principal:

Corpusl-V/,SAOFC

v290905CARo1 1 07
<<Havia pessoas que as vinham aqui
roubar>. exolica. desolado.

v290905CAR0 1 47

Al6m de ter aprendido a andar de patins
no rinque de patinagem, aquela zona da
capital fica definitivamente associada
ao 169uebi, gue praticou, a partir dos 12,
13 anos, no Centro Desportivo
Universit6rio de Lisboa.

v290905CLA1021

Est5 ainda prevista a realizag6o de
ateli6s - de m0sica, de danga e de artes
pl6sticas - construidos a partir de obras
proqramadas oara a temoorada.

v290905PUL1102
Por isso somos naturalmente levados a
interessar-nos pela pol[tica.
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Ou mesmo a posigao pr6-verbal:

Corpus tl - PUBLICO FC

PUB/O0207061505
Apenas 32.729
indeferidos.

- 22 por cento - foram

As conjugag6es perif resticas nao fogem is tend6ncias acima

descritas, podendo o adv6rbio surgir numa posigeo p6s-verbal:

Corpust-vlsAoFC

v290905CAR01 1 5

Foi ainda pelas ruas e folhagens de S.
Miguel que Carmona Rodrigues comegou a

entender melhor o sexo feminino,
disciplina que cultivaria com maior
intensidade no Liceu Padre Ant6nio Vieira,
em Alvalade.

v290905CH10737

Mas n5o vamos demorar muito>>,
reconhece o responsSvel m6ximo da
Geelv.

Mas tamb6m uma posigSo pr6-verbal:

Corpusl-VISAOFC

Esta 6 uma das certezas de um acordo que
V290905CH10746 lainda est6 a evoluir.

Ou em posigSo de enclave:

Corpusl-vtSAoFc

v290905C1A10'17

<<Ao contririo do que acontece nos paises
da Europa Central, onde das criangas
acordam para a mrisica em paralelo com
as outras artes, isso n5o se fez durante
v5rias gerag6es em Portugal e estamos
aqora a paqar esse preQo.)

v290905CH10764

Competitivos nos pregos mas, muitas
vezes, aqu6m dos principais concorrentes
no dom[nio da qualidade e design, os
carros chineses estSo ainda a percorrer o
caminho da maturidade.
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Corpus tt - PUBLTCO FC

Estamos constantemente a treinar e
nunca conseguimos e ultrapassar nenhum
advers6rio neste tipo de desempates",

PUB/oo2o7060339 I lamentou.

Podemos, no entanto, adiantar que as posig6es preferenciais sao

aquelas que deslocam o adv6rbio para uma posigao p6s-verbal ou de

enclave, quer no caso dos tempos compostos, quer no caso das

conj u gag6es perifresticas.

Poderiamos continuar, por longas p6ginas, a explorar cada uma

das posig6es passiveis de serem adoptadas pelo adv6rbio. Tendo o NV

como centro da estrutura fr6sica, quase todas as posig6es serao
admitidas para o adv6rbio, dependendo sempre do tipo de relagSo que

este estabelece com o NV. No entanto, foi nossa opgSo n6o enveredar
por tais caminhos. Consideremos importante referir, e mencionar,
alguns exemplos, das posig6es lineares mais privilegiadas na estrutura
sint6ctica frdsica. Consideramos, tamb6m, que se trata apenas de

tend6ncias dos pr6prios utentes da lfngua, que podem ter motivag6es
informativas, sem6nticas, pragmiticas e enunciativas. Como
privilegiamos a estrutura sint6ctica, e a sua respectiva an6lise,
guardamos para um estudo que assuma um outro car6cter, este tipo de

an5lise.
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4. AovenBlo: A Cussr DE PALAvRA "MUTANTE"

A unidade lexical que opt6mos por colocar neste 0ltimo subtitulo,

do tiltimo capltulo deste trabalho, embora faga lembrar filmes de seres

extraterrestres, foi a que melhor se adequou a impressao deixada pelo

adv6rbio na nossa mente terrdquea. i uma classe que percorre a

hist6ria gramatical sem nunca encontrar um porto seguro, variando de

classe para classe, adoptando caracteristicas umas vezes de uma

classe, outras de outra.

Desde a classificagao, ainda v6lida, de Aristarco no s6culo ll a.C.

que o advdrbio enquanto classe de palavra se tenta assumir enquanto

classe de pleno direito. Partindo da distingSo apresentada por E.

Coseriu entre objectos e conceitos chegamos a denominagSo de

categorias (o que nao corresponde exactamente ao mesmo do que

entendemos por classes). A. M. Barrenechea entende que a

caracteristica fundamental, indispens6vel, para que determinada

unidade possa ser considerada adv6rbio, se16 o facto de esta se

apresentar como um modif icador circunstancial do verbo. Se16, no

entanto, com A. Martinet que o ponto de vista funcional se alia a uma

definigSo p16via de crit6rios. O crit6rio das compatibilidades permite a

A. Martinet e aos seus seguidores, estabelecer o n0mero de classes

existentes baseando-se nos tipos de compatibilidades estabelecidas

pelas p16prias unidades. O car6cter "mutante" do adv6rbio, mais uma

vez, veio provar que nem sempre os crit6rios v6lidos para a maioria das

classes, se16o os crit6rios vdlidos para uma minoria de classes. A
critica de J. Feuillet a divis6o de A. Martinet assenta num ponto

fundamental: a divis6o excessiva dos adv6rbios provoca a dispersSo,

conduzindo, necessariamente, A falta de economia. Por outro lado, fora

da Grammaire Fonctionnelle, 6 consabido que a escola funcionalista

considerou sempre com desconfianga o estabelecimento de uma classe

p16pria para o adv6rbio, como demonstr6mos supra. De alguma

maneira, n5o podemos deixar de associar esta eliminagSo do problema

A heterogeneidade das gram6ticas, cujos autores, n5o encontrando

nenhuma caracteristica especifica e propria do adv6rbio, acabam por o
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considerar sempre de forma negativa, como por diversas vezes

sublinh5mos.

O estatuto do adv6rbio 6, por tudo isto, um tema oquerido" desde

a 6poca dos gram6ticos alexandrinos que o situavam junto ao verbo,

dando 6nfase i sua capacidade de o modificar, mantendo-se esta

capacidade ao longo de muitos s6culos de historiografia gramatica! e

linguistica, juntamente com o car6cter dependente da classe. O nosso

objectivo, que acreditamos ter alcangado, constitui-se como a prova de

que a etiqueta "adv6rbio" se aplica a unidades da lfngua que podem ser

aut6nomas, isto 6, que podem integrar espagos vazios na estrutura

sint6ctica de uma frase. N5o 6 obrigat6rio que integrem fung6es

sint6cticas sempre que aparecem na frase, mas 6 obrigat6rio que o

possam integrar para que estas unidades possam ser consideradas

como integradas numa classe. Por outro lado, constituem-se como

unidades com capacidade para exercer uma determinagAo sobre outras

unidades, o que mais uma vez, reforga a sua posigSo enquanto unidade
capaz de construir um paradigma.

A classe de palavras conhecida como "adv6rbio' apresenta
caracteristicas especificas de tr€s ordens distintas. Caracteristicas
morfol6gicas, seminticas e sint5cticas. Das tr€s hip6teses, opt6mos por

dar maior relevo i 0ltima, visto que o nosso objectivo seria verificar em

que medida esta unidade lexical poderia, autonomamente, constituir
fungSo sint6ctica. Claro que todos concordamos em identificar os

adv6rbios como unidades significativas m[nimas sem marcas formais

explicitas, que admitem a formagSo por derivagSo (atrav6s do sufixo -
mente) e que apresentam uma relagSo especial com os adjectivos.
SerSo caracteristicas importantes, mas n6o decisivas para determinar a

forma como se integram na estrutura sintSctica de uma frase para

constituir fungSo. As caracteristicas semdnticas tamb6m poderiam, por

si s6, constituir motivo de muitas e elaboradas teses, todas elas
remetendo para os in0meros sentidos passiveis de serem adoptados
pelos adv6rbios. Desde a divisSo adoptada pela gramStica tradicional,
que opta pela separag6o dos v6rios adv6rbios pelo seu sentido, at6 is
divis6es propostas por R. Jackendoff em adv6rbios orientados para o
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sujeito ou para o emissor, t6m sido diversas as teorias que exploram o

grande potencial semantico desta classe. No entanto, mais uma vez se

comprova que os sentidos adoptados pelos adv6rbios, a sua orientaqSo

em nada auxilia a sua identificagSo enquanto unidade capaz de

preencher uma fungSo sintSctica. Se o adv6rbio s6 ou o adv6rbio ate

transmitem valores semanticos muito especif icos, se podem alterar
substancialmente o sentido de todo o enunciado, em nada influenciam a

estrutura sint6ctica da frase. De facto, a sua abran96ncia existe no

plano semantico e ela deve manter-se no plano semantico.

Se as duas primeiras ordens de caracteristicas n6o auxiliaram o
nosso prop6sito inicial, tivemos que confiar na fltima para nos dar as

respostas pelas quais ansi6vamos. E nao fic6mos desiludidos.

Apoiando-se o nosso estudo nas caracteristicas sint6cticas do adv6rbio,

constat6mos que esta unidade ocupa um espago vazio na estrutura

sint6ctica da frase, adoptando uma fung6o sint6ctica que lhe 6

prototipica. A mobilidade e a opcionalidade apresentaram-se como duas

provas sintScticas que permitiram identificar o modo de funcionamento

sint5ctico da classe "adv6rbio". Apresentaram-se caracteristicas
proprias, distintivas, que estas unidades possuem e que n5o podem

partilhar com unidades de outras classes. Apesar de, em exclusivo, a

mobilidade e a opcionalidade, n5o serem suficientes para apurar o

ca16cter sint6ctico dos adv6rbios, conside16mos que se tratava de dois

crit6rios v6lidos a ter em conta na afirmagSo do adv6rbio enquanto

classe de palavra.

Do ponto de vista sint6ctico foi ainda 0til proceder i distingSo

entre unidades pr6ximas do adv6rbio, mas que n5o podiam ser

integradas na sua classe. Assim, distinguimos "adv6rbio" de "adverbial",

mostrando como este 0ltimo se pode comportar como o primeiro,

assumindo na frase o seu espago vazio funcional. Distinguimos,

tamb6m, os sintemas adverbiais de agrupamento de adv6rbios. Os

primeiros, elementos cristalizados que apresentam como n0cleo um

adv6rbio. Os segundos, ainda sintagmas, que se juntam de forma

estreita, mas n6o t5o estreita que possam ser considerados sintemas.

Finalmente, caracteriz6mos o adv6rbio de frase como atributo fr6sico,

unidade que apresenta caracterlsticas p16prias, sempre semelhantes
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sintacticamente, independentemente das suas v6rias cambiantes

semanticas.

Privilegi6mos, conscientemente, as caracteristicas sint6cticas,
sendo que estas constituiram o fundamento para o que acreditamos ser
o adv6rbio (sintacticamente integrado numa estrutura fr6sica). O

conceito sint6ctico que nos abriu as portas para o mundo do "adv6rbio"

foi precisamente a determinagio. A mutabilidade do adv6rbio comegou a

ficar cada vez menos evidente i medida que a determinagao permitia

estreitar os pontos de incid6ncia desta unidade.
A determinagSo exercida pelo adv6rbio foi dividida em

determina96o inter-sintagm6tica e determinagSo intra-sintagm6tica. A

primeira, permitiu-nos concluir que quando um adv6rbio exerce a sua

determinagSo no NV, isto 6, sobre ele incide, preenche um espago vazio
f uncional na estrutura sint6ctica. O espago vazio da FC

(independentemente do ca16cter perif6rico ou nuclear que possa

assumir em relagSo ao NV). A determinagSo inter-sintagm5tica mostrou-
se fundamental na definigSo daquilo que consider6mos como
pertencendo i classe adv6rbio.

A determinagSo exercida pelo adv6rbio tamb6m pode ocorrer ao

nivel intra-sintagm6tico. Nestes casos, constatou-se que o adv6rbio
podia incidir sobre o adjectivo, sobre o adv6rbio, e tamb6m sobre o

substantivo. As p16prias caracteristicas da determinagSo intra-
sintagm6tica assim o ditam: o adv6rbio incidindo sobre cada uma das

unidades acima referidas n5o exerce autonomamente uma f ungSo

sint6ctica. lntegra, como se torna evidente, um sintagma que, por sua

vez, ocupa um espago vazio na estrutura sint5ctica assumindo uma das
fung6es sint5cticas admitidas pelo NV.

A ordem e a hierarquia, embora crit6rios v6lidos, n6o

desempenharam na nossa an6lise o papel de crit6rio dominante. Ainda
que para outras correntes linguisticas se possa considerar que a ordem

linear na frase, seja um factor determinante para o apurar das relag6es
sint6cticas das estruturas fr6sicas, isso nio acontece com o

funcionalismo de inspiragSo martinetiana. A ordem linear das unidades
na frase mais nio 6 do que o resultado da inevit6vel linearidade do
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discurso. Por outro lado, sera a relagao hierSrquica que as unidades

estabelecem entre si determinante para o apurar das fung6es

sint6cticas e das consequentes relag6es que as unidades estabelecem

entre si. Partindo do nivel mais elevado, ou mais central, da frase, o

NV, v5o-se estabelecendo niveis mais ou menos afastados em relagao

ao seu centro. Quanto mais pr6xima estiver uma unidade do seu ponto

central, maior serA a relagSo de proximidade com o NV e, inversamente,

quanto mais afastada for a relagSo de uma unidade com o seu centro,

menor serS a relagSo com o NV. Relembremos a imagem das 6rbitas. O

NV representa o planeta e em torno deste giram os sat6lites. Os

sat6lites adoptarSo um posicionamento mais pr6ximo do NV ou mais

afastado, de acordo com o grau de atracASo exercido pelo NV. Existe,

claramente, uma hierarquia na posigSo adoptada por cada um dos

sat6lites, mas esta hierarquia s6 6 pertinente na medida em que permite

apurar o comportamento sint6ctico dos v6rios sat6lites. Os espagos

vazios ocupados pelas unidades correspondem a fung6es sint6cticas,

sendo o NV o nivel hier6rquico mais alto, ao qual se ligam todas as

fung6es sintScticas.

Ap6s tudo sobre o que discorremos, parece-nos agora que o

subtitulo se torna desadequado. O alegado car6cter mutante do

adv6rbio 6 o resultado de s6culos de hist6ria linguistica que insistem

em misturar niveis e planos de an6lise. Dessa forma,6 natural que o

adv6rbio, por vezes, se confunda com unidades de classes diferentes.

No entanto, o seu comportamento sintictico apresenta regularidades. A

an6lise de enunciados sint6cticos permitiu-nos verif icar que esta

unidade preenche prototipicamente uma fungSo sint6ctica, a Fungdo

Circunstancial, e e essa a caracteristica definit6ria que permite

individualizar o adv6rbio enquanto classe de palavra.
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Uma vez concluido o trabalho, restara agora tecer algumas

considerag6es em guisa de conclusSo. Foi um caminho que percorremos

ao longo de cinco anos, por vezes um caminho suave e com bom

andamento, por outras com muitas curvas e pouco entusiasmo. No final,

o balango 6 claramente positivo. Pensamos ter conseguido aquilo a que

nos propusemos na lntrodug6o deste estudo: reflectir sobre o estatuto

de uma classe em particular, o adv6rbio, e a forma como esta preenche

uma fungio sint5ctica na estrutura fr6sica. Perante um espago vazio
previsto pela estrutura sint6ctica, uma unidade da classe "adv5rbio" 6
capaz de o preencher sem recorrer a monemas funcionais, isto 6, tem a

capacidade de autonomamente preencher uma fungSo sint6ctica que lhe

6 destinada. O adv6rbio preenche prototipicamente a FungCo

Circunstancial.
Ambicion6mos trazer algum foco de luz sobre um dominio que se

afigurava algo opaco, principalmente (acreditamos) devido A falta de

crit6rios rigorosos para o seu estudo. De facto, os estudos existentes,
como tivemos oportunidade de confirmar nos capitulos le ll, misturam a

sintaxe, a morfologia, a semAntica e at6 a pragm6tica. O adv6rbio
recebe aportag6es de v6rios dominios, o que faz com que as diferentes
perspectivas que sobre ele incidem resultem em diferentes an6lises. A
pr6pria legitimidade do adv6rbio enquanto unidade capaz de constituir
um paradigma 6 posta em causa. Se compararmos o adv6rbio com

outras classes de palavras, como o substantivo ou o adjectivo (por

exemplo), verificamos que o primeiro se afasta pela heterogeneidade
das suas caracteristicas. Os gram6ticos ao longo dos s6culos sentiram

essas discrepincias entre as classes, e a dificuldade em narrumar" o

adv6rbio foi sempre fortemente sentida, ainda que brilhantemente

resolvida, ou camuflada.

A escola funcionalista de inspirag6o martinetiana constituiu a

nossa opgSo te6rica e metodo169ica. Partindo do conceito de

pertin€ncia comunicativa, e considerando que a lingua 6 um instrumento

de comunicag5o essencial ao homem, estud6mos as estruturas

sint6cticas tentando mostrar como estas funcionam. Foram diversos os
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autores desta corrente que estiveram na base deste estudo, desde A.

Martinet e E. Alarcos Llorach a A. Narbona, S. Guti6rrez, C. Hern6ndez,

C. Clairis e, como nio se podia deixar de mencionar, Jorge Morais

Barbosa, o primeiro mentor desta tese.

Os principios e metodologias delineados na lntrodugSo deste

estudo permitiram um tragar de rumo que nos conduziu at6 este

momento. A escola funcionalista, cuja base encont16mos em A.

Martinet, marcou os nossos passos. A inspiragSo de t5o eminente

estudioso remeteu-nos para os seus seguidores e deu-nos o impulso

que precis6vamos para voar mais alto. Desde as primeiras afirmag6es
proferidas por A. Martinet sobre o que a Linguistica Funcional entendia
por sintaxe, at6 is recentes publicag6es de D. Costaouec ou C. Clairis,

um longo caminho se percorreu. Foi nossa opg6o consciente privilegiar

todos os aspectos sint5cticos, relegando as outras perspectivas de

an6lise para estudos posteriores. Situando-nos na sintaxe fr6sica, o

adv6rbio surge como uma unidade capaz de preencher uma fungSo

dentro do esquema sint6ctico que 6 a frase. Para que essa fungSo seja

definida e caracterizada 6 preciso recorrer a crit6rios sint6cticos, de

entre os quais destacimos a mobilidade, a comutagSo por zeto, a

multiplicagSo e a variagSo do 6mbito de incid6ncia. Para al6m desta

capacidade de autonomamente preencher uma fungSo sint6ctica, o

adv6rbio 6 uma unidade que exerce determinag6o sobre outras unidades

da lingua.

O trabalho que desenvolvemos apresenta quatro momentos

claramente separados entre si, mas entre os quais existem pontes de

ligagio. Os dois primeiros capitulos constituem o estado da arte, com

reflex6es pessoais sobre os assuntos ai desenvolvidos. Estes primeiros

dois capitulos iniciais complementam-se n6o s6 em termos da

informagSo levantada, mas tamb6m em termos dos autores estudados.

Os dois 0ltimos constituem a an6lise da problem6tica apurada nos

capitulos anteriores. Recorrendo a um corpus fechado, e por n6s

recolhido e trabalhado, analis6mos exemplos, ou melhor,

funcionamentos da lingua, que permitiram chegar a algumas conclus6es

sobre o estatuto sint6ctico do adv6rbio. A fungSo que comprovadamente
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a unidade ocupa na frase, vai legitim6-la enquanto unidade capaz de

construir um paradigma, isto 6, de constituir uma classe.

Os percursos te6ricos percorridos e explorados ao longo do

Capitulo I permitiram uma reflexeo sobre o que de mais relevante se

produziu em relagSo is fung6es sint6cticas em geral, e i fun95o

sint6ctica de que nos ocup6mos, em particular. Vis6es que coincidem,

na sua grande maioria, ao apresentarem a fung5o

circunstancial/complemento adverbial/adjunto adverbial como uma

fungSo mais afastada da zona de influ6ncia do NV/predicado. O

confronto com o castelhano, o franc6s e o inglOs veio, mais uma vez,

mostrar como esta fung6o tem a potencialidade de ser encarada ora

como muito importante, ora como francamente negligenciada em favor
das outras fung6es que surgem no esquema fr6sico. A visSo da sintaxe

f uncionalista vem colocar a Enfase nos aspectos sint6cticos
relacionados com o NV e todos os elementos que entram na sua 6rbita,

e dai que o objectivo por n6s tragado se prenda com o apurar das

caracteristicas sint5cticas que permitam distinguir uma Fungdo
Circunstancial situada na zona nuclear do Nricleo Verbal, de uma

FungCo Circunstancial situada na zona perif6rica.

A an6lise levada a efeito em diversas gram6ticas, cuja resenha

fizemos no capitulo l!, permitiu concluir que o adv6rbio, enquanto classe
de palavra, era sempre considerado com algumas reservas e
retic€ncias. O adv6rbio constitu [a-se como uma classe cujas

caracter[sticas se encontravam disseminadas por v6rias outras classes

de palavras. O estudo que se efectuou permitiu o levantamento de

opini6es de diversos autores, levando a uma confrontagSo entre os

diferentes crit6rios e conclus6es dai resultantes. Novamente, o

confronto com o castelhano, o franc6s e o inglGs conseguiu trazer
alguma luz sobre os conceitos estudados, perspectivando o problema de

maneiras diversas.

Ao estudarmos os crit6rios de estabelecimento de fung6es, no

capitulo !!1, pudemos constatar que a Fungdo Circunstancial existe

como fungSo na lingua. Para al6m de ser uma relagSo estabelecida
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entre unidades, tamb6m se traduz como uma f un96o pela relagao

estabelecida com o NV. Esta relagSo pode ser de maior ou de menor
proximidade. Quando a Fungdo Circunstancial incide sobre o N0cleo

Verbal, exercendo sobre ele uma determinagSo directa, entSo teremos
que admitir estar na presenga de uma fungSo obrigat6ria. A zona de

influ6ncia desta fun95o 6 a mesma do NV, logo situa-se na zona nuclear
da frase. A comutagSo por zeto 6 impossivel, ocasionando a

agramaticalidade da frase; a mobilidade est6 restrita i zona nuclear do

p16prio NV; e a multiplicagSo s6 pode ocorrer por coordenagSo ou
justaposigSo. Perante tais caracteristicas, definidas atrav6s de crit6rios
sint6cticos, so poderemos reconhecer a exist6ncia de uma Fungdo

Circunstancial Nuclear, que se situa16 no mesmo nivel hie16rquico da

FungSo Sujeito ou da FungSo Complemento Directo. Quando estes

crit6rios n5o forem cumpridos, mas o preenchimento sint6ctico desta

fungSo for efectuado por um monema adv6rbio, enteo admitiremos estar

na presenga de uma Fungdo Circunstancial Perif€rica. Esta

caracteriza-se pela grande mobilidade na frase, pela sua capacidade de

multiplicagSo, pela possibilidade de ser comutada por outra unidade do

mesmo paradigma e pelo facto de o 6mbito de incid6ncia tamb6m poder

variar. Ao cont16rio da Fungdo Circunstancial Nuclear, a Fungdo

Circunstancial Perif6rica pode aparecer v6rias vezes na mesma

estrutura sint6ctica. Pode, igualmente, um N0cleo Verbal admitir a

presenga de uma Fungdo Circunstancial Nuclear e de uma Fungdo

Circunstancial Perif6rica. De facto, esta fungSo sint6ctica reveste-se

de particularidades que a afastam das outras fung6es sint6cticas. Se,

por um lado, admitimos que a Fungdo Circunstancial Nuclear s6 pode

aparecer uma vez na frase, tal como acontece com a Fung6o Sujeito ou

com a FungSo Complemento Directo/Fungio Complemento lndirecto, ao

contrSrio destas, a Fungdo Circunstancial Nuclear n5o deixa qualquer

vestigio da sua presenga, isto 6, nio pode ser comutada por pronome.

A sua aus6ncia provoca a agramaticalidade da frase. Por outro lado, a

Fungdo Circunstancial Perif€rica pode aparecer v5rias vezes,

multiplicando-se, quer por coordenagSo, quer por subordinagSo, quer

mesmo por justaposigSo. A Fungdo Circunstancial Nuclear s6 admite a
multiplicagSo se esta acontecer por coordenagSo.
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Uma vez definida a fungSo em causa, s6 poderemos admitir a

exist6ncia de uma classe que ocupa prototipicamente esta mesma

fungSo. O adv6rbio, enquanto classe de palavra, tem a capacidade de

preencher autonomamente o espago vazio da Fun96o Circunstancial,
n6o necessitando de qualquer monema f uncional. As suas

caracteristicas semAnticas e morfol6gicas sereo variadas e

extremamente ricas em termos de informagSo; mas foram as suas

caracteristicas sint6cticas que prioritariamente nos preocuparam.

Sintacticamente, o adv6rbio caracteriza-se pela sua mobilidade e pela

sua opcionalidade, mas caracteriza-se, essencialmente, pela

determinagSo que 6 capaz de exercer sobre as outras unidades da

lingua. O adv6rbio estabelece compatibilidades com outras classes de

palavras, com o adjectivo, consigo pr6prio, com o substantivo e com o
verbo. Classe de palavra algo "multiforme", nio deixa de ser uma classe

de palavra com toda a legitimidade, desde logo pelo pr6prio facto de

preencher autonomamente um espago vazio do esquema da estrutura

sint6ctica f r6sica, como apontamos. No entanto, seguindo

rigorosamente os ensinamentos da escola f uncionalista, poder-nos-

iamos ter deparado com um problema grave. De facto, constatdmos que

um adv6rbio pode determinar outro, o que constitui um obst6culo de

vulto ao estabelecimento da classe, j6 que monemas da mesma classe

n6o se podem determinar mutuamente. No entanto, acreditamos que, no

caso de existir uma determinag6o de um adv6rbio por outro, um deles 6

sempre mais importante do que o outro, uma vez que n6o pode ser

dispensado, isto 6, comutado por zero. Por outro lado, s6o os dois

subsumiveis num s6 adv6rbio (guase tudo = quase; muito mal escrita =

pessimamente escrita; guase s6 = s6; o mais depressa posslvel =

depressa). Nestes casos, o comportamento do adv6rbio 6 muito

semelhante aos adjectivos, pelo facto de surgirem num contexto de

expressSo de grau. O pr6prio A. Martinet deixa esta porta aberta (cf.

cap. ll, p. 169) ao admitir que o adv6rbio pode determinar outro
adv6rbio, ainda que haja algumas restrig6es a considerar.

Outra caracteristica que consider6mos fundamental para fornecer
ao adv6rbio o estatuto de classe, prende-se com o facto deste manter a
sua integridade morfol6gica, independentemente do contexto sint6ctico
em que possa ocorrer. O adv6rbio exerce uma determinagSo inter-
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sintagm6tica, logo exerce uma fungSo sint6ctica; mas tamb6m exerce

uma determinagSo intra-sintagm6tica e, embora nao exerga, neste caso,

fungSo, nio deixa de funcionar como unidade de uma classe ao exercer

a sua determinagSo.

Nio se pretendeu resolver todas as quest6es relacionadas com

adv6rbio e a sua fungSo sint6ctica, at6 porque como muito bem

colocou A. L6pez, a ci€ncia n5o 6 outra coisa sen5o,

((...) revisi6n indefinida de opiniones ajenas emitidas
en el intento de captar un material siempre huidizo.>460

O conceito de "material fugidio", dir-se-ia mesmo "escorregadio", parece

especialmente adequado para o estudo do adv6rbio e da fungSo por

este desempenhada.

Existe ainda um longo caminho a percorrer, hip6teses que, apesar

de colocadas, n5o foram exploradas at6 A exaustSo. Os tradicionais
adv6rbios de negagSo e de afirmagSo parecem gozar de um estatuto

especial, que nao se enquadra nas linhas te6ricas por n6s exploradas.

O seu contexto quase sempre implica que se remeta para o nivel da

enunciagSo, afastando-se claramente do dominio frisico. Adv6rbios que

transmitem polaridade tamb6m, de certa forma, adoptam

comportamentos particulares, por n6s n5o explorados. Amplamente

mencionados pelos autores de especialidade, surgem ainda os

adv6rbios pronominais, os quais se revestem de caracteristicas
particulares, J5 J. D. Azevedo tazia refe16ncia a este tipo particular de

adv6rbios (Cf. J. D. Azevedo 1892: 156). Encontramos, tamb6m, os

adv6rbios demonstrativos, relativos e interrogativos (cf. cap. ll, p. 164),

unidades da lfngua que adoptam comportamentos sint6cticos diferentes

dos que analis6mos, mas que ainda assim sio igualmente denominados

como "adv6rbios".

O atributo fr6sico, enquanto entidade pertencente i frase, poder6

ser igualmente, objecto de um estudo mais desenvolvido. Bastante

explorado do ponto de vista semAntico, 6 preciso apurar o

comportamento sint5ctico deste elemento. NEo constitui fungSo, pois

o

o

60 A. L6pez 1983; 327.

352



Estatuto $inti*ctico dos "Adv6rbios": Fungio e CIasse
ConclusSo

n6o estabelece uma ligag6o com o NV, mas neo deixa de pertencer a
frase enquanto esquema sint6ctico global. Constituem estas linhas de

investigagSo passiveis de serem prosseguidas no futuro.

Outro aspecto que tamb6m consideramos de relevo sao as

relag6es que se podem estabelecer entre a mobilidade e a

topicaliza96o. Consideramos que 6 f undamental estabelecer limites

fronteirigos entre os dois, ainda que em muitos casos seja de dificil
disting6o. A mobilidade 6, no entanto, um crit6rio sint6ctico; a

topicalizagSo n6o 6, quanto a n6s, um crit6rio sintdctico, mas

semintico-pragm6tico. Constituem-se como dois crit6rios de 6reas

distintas, cujos objectivos tamb6m n6o podem ser os mesmos, mas gue

certamente interferem um no outro no uso concreto da lingua.

Um fen6meno que tamb6m consider6mos de relevo no apuramento

da Fungdo Circunstancial 6 a capacidade que esta demonstra em se

multiplicar, cruzando-se de perto com fen6menos como a coordenagEo e

a justaposigSo. A subordinagSo 6 um conceito que tamb6m nio se

deve16 deixar de colocar, sendo possivel entre uma Funglo
Circunstancial situada na zona actancial (Funglo Circunstancial
Nuclear) e uma Fungdo Circunstancial situada na zona circunstancial
(Fungdo Circunstancial Perif6rica). Tratando-se de apenas uma

fun96o ela pode (e neste ponto distingue-se das outras fung6es),

estabelecendo com o N0cleo Verbal dois tipos de ligagSo sint6ctica.
Logo, esta particularidade faz com que tenhamos que admitir a hip6tese

de subordinagSo da Funglo Circunstancial Perif€rica em relagEo i
Fungio Circunstancial Nuclear. A nosso ver, todas estas quest6es

constituem outras tantas linhas de investigagSo passlveis de serem

prosseguidas no futuro.

Terminamos por isso o trabalho com uma sensagSo de

insatisfagSo, ainda que com a plena conscidncia de que os objectivos

inicialmente tragados terSo sido cumpridos. A argumentag6o de que

faltarSo alguns pontos passiveis de an6lise 6 de todo relevante e, por

n6s, jamais contestada. No entanto, todas as an6lises sio limitadas
pelo tempo e pelo espago. A investigagSo nunca termina, nunca se d6

por concluida. Talvez seja um vicio, e como qualquer vicio o cuidado 6
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fundamental. Temos que saber quando parar, e este pareceu-nos o
momento de parar, de reflectir e de discutir sobre o que j6 fizemos.

Depois, inevitavelmente, como qualquer bom vicio, a ele voltaremos,
renovados e com novas perguntas e novas d0vidas. Dai que esta

conclusao nio seja total, mas apenas parcial. Uma etapa que agora

termina, mas que em breve dar6 origem a uma nova etapa, a uma

renovagSo. Afinal , Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se
tra nsfo rma (Lavoisier).
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