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Pala vras  iniciais 

Neste trabalho adota-se a perspectiva da Gramática Fun cional (GF) de Dik 
(1989, 1997) para explicar os adverbi ais que se colocam em posição inicial na oração . O 
termo ad verbiais refere-se a constituintes argumentais e não-argu mentais d e natureza 
adverbial , tradicional mente deno minados co mplementos adverbi ais e adjuntos 
adverbiais , respectivamente. No quadro teórico adotado, são chamados de argu mentos 
adverbiais  (AAs ) e satélites (σ) . Objetiva-se co mprovar que, por meio d e regras de 
exp ressão  (em especi al das regras de colocação), a expressão d as funçõ es semânticas e 
sintáticas dos constituintes adverbiais pode ser “ mas carada” pela expressão  de funções 
prag máticas. Co m a fun ção de Tópi co em posição inicial, os adverbi ais, que 
estrutural mente são termos marcados por preposições (sintag mas preposicionais), 
deixam d e apres entá-l a, ocasionando a “ demarcação” da express ão das funções 
semânticas e sintáticas. 

Na seção que se segue, apresenta-s e a an álise de alguns dados que comp rovam 
o mascaramento d e funções sintáticas e s emânticas  devido à expressão da fun ção 
prag mática Tópico, seguida de algu mas  considerações fin ais. 

 
1. A tribuição  de funções  pragmáti cas e regras  de expressão  
 
 Segundo Dik (1989), a todo termo de u ma p redicação1 podem ser atribuídas 
funções semântica, sintática e/ou pragmática, que, quando exp ressas , to mam a forma de 
adposições (pré- ou pós-posiçõ es) ou marcas de caso (ou aind a a co mbinação del as). 
Desse modo, quando um termo tem a função sintática de Suj eito ou de Objeto, a 

                                                                         
* Cintra (CAPES) e Pezatti (PQ/CNPq (Proc.300099/94-0)) são membros do Grupo de Pesquisa em 

Gramática Funcional (GPGF), cadastrado no CNPq e sediado na UNESP/SJRP. 
1 Segundo a GF de Dik (1989), as predicações são formadas por meio da inserção de estruturas de term os 

dentro das posições de argum ento e de satélite dos esquemas de predicado, entendendo-se por termo 
qualquer expressão que pode ser usada para fazer referência a um a entidade ou a entidades em algum 
mundo. 
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exp ressão  dessa função geral mente “mascara” ou “ neutraliza” a exp ressão  da fun ção 
semântica subj acente, con fo rme se v eri fica em japonês:  
 
(1)  a. Agente[Taroo]                        = Taroo ni 
 b. AgenteSujeito [Taroo]            = Taroo ga [*ni ga] 
 c. AgenteSujeitoTópico [Taroo] = Taroo wa  [*ni ga wa , *ga wa] 
 d. Meta [Taroo]                           = Taroo o 
 e. MetaTópico [Taroo]                =  Taroo wa  [*o wa] 

f. AgenteTópico[Taroo]              = Taroo ni wa  
 

Como se pode observar em (1)a.b.c., a marca de Sujeito neutraliza a expressão 
da função  semântica subjacente em (1)b, e a marca de Tópico, em (1)c, mascara a 
exp ressão da função semântica Agente e da função sintática Sujeito. Por outro lado, em 
(1)e, a marca de Tópi co se sobrepõe à da fun ção semântica Met a. Já em (1)f, mantêm-se 
tanto a marca da função semântica Agente quanto a de Tópico em d etri mento da de 
Sujeito. Esse fato é u m exemplo claro de qu e (a) a expressão das  funçõ es prag máticas 
prevalece sobre a exp ressão das funções sintáticas e s emânticas e (b ) as reg ras de 
exp ressão  podem determin ar a forma dos termos . 
 Comp arecem-se agora as ocorrências  do portugu ês e do lati m. 
 
(2) a. Agente [o menino]             = pelo  (por + o) menino 
      b. AgenteSujeito [o menino] = ø o menino 
 
(3) a. Agente [puer-]  = a + abl [puer-]  = a puer-o “pelo menino-abl” 
      b. AgenteSujeito [puer-] = nom [puer-]  = puer “ o menino-nom” 
 
 Tanto em português como em latim, se u m termo t em somente fun ção 
semântica, essa função é expressa na forma do termo, por preposições, na pri meira, e 
por desinência de caso, na s egunda língua. Por outro lado , se o termo tem também u ma 
função sintática, ele to ma a forma mais neutra disponível na língua: ø em po rtuguês, 
caso nominativo em lati m. 
 E m português , as funçõ es prag máticas podem d a mes ma maneira mascarar a 
exp ressão  das funções  sintática e semântica d e u ma expressão lingüística, confo rme as 
seguintes ocorrên cias: 
 
(4) não... tanto é que eu não moro em  Recife  eu  moro  em  Olinda ...  (D2-RE-05) 
(5) O João pisou na grama . 

(6) L1. Olinda  não tem  cultura  própria. 
 L2. Olinda  ninguém mora   (D2-RE-05) 
 
 Tanto em (4) como em (5), os AAs são  estrutural mente termos precedidos  de 
preposição , que expressa a natureza da rel ação semântica existente entre o termo que ela 
introduz e algu m outro constituinte da predi cação. Assi m, em (4 ) e (5), a preposição em 
estabelece uma relação de Locação  entre os argu mentos eu  e R ecife, e eu e Olinda em 
(4); e entre os  argu mentos João  e grama em (6). Nessas  ocorrên cias, os AAs  ocup am 
posições não -marcadas (pós -verb al) e n ão desempenh am nenhu ma função pragmática. 
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 A ocorrência (6), po r seu lado , apresenta algu mas particul aridad es quando 
comp arad a às ant eriores. Em (6), o AA Olinda desempenha a função prag mática 
Tópico2, já que ap resenta a entidad e sobre a qual se fala nesse episódio discursivo e 
ocupa u ma posição marcad a, a inicial na o ração (P1) e, di ferentemente d e (4 ) e (5), 
carece da preposição em. Observa-s e, então , que a expressão da função pragmática se 
sobrepõe à expressão das fun ções sintática e semântica, marcadas pela preposição, 
con forme se observ a, co mparando-s e as o corrências ab aixo: 
 
(7) a. ...eu  moro  em  Olinda ...  (D2-RE-05) 
 b. LocaçãoArgumentoAdverbial [Olinda]   = em Olinda  
 
(8) a. O João pisou na grama . 
 b. LocaçãoArgumentoAdverbial [a grama]  = na (em + a) gra ma 
 
(9) a. L1.             Olinda     não        tem         cultura  própria 
     L2 .             Olinda  ninguém mora   (D2-RE-05)  
  b. LocaçãoArgumentoAdverbialTópico  [Olinda]  = ø Olinda 
 
 Observem-se agora os constituintes em itálico  no texto  abai xo: 
 
(10) L1 dessa vez eu gastei... deixa eu ver... eu peguei.. eu tive que pagar três dias em 

Munique e (  ) não... Paris eu não pago hotel... Paris  eu fico na casa de um a migo... 
apartamento de um amigo... Em Estocolmo  eu fico também no apartamento de um 
amigo... Em Bordeaux eu fico no apartamento de um amigo... em: Portugal às vezes eu 
fico na casa de um amigo... às vezes não... isso depende... mas dessa vez eu paguei os 
três dias em Munique e uns: três dias em Roma... (D2-RJ-355:   ) 

 
Nesse episódio discursivo, L1 está falando sob re sua viagem à Europ a. No 

momento em que L1 diz “ eu tive que pagar três dias em Munique”, L2 o interpela e diz 
“ e em Paris?” (equivalendo a ‘e com relação a Paris ?’)3. Após a interpelação de L2, L1 
diz “ não... Paris eu não p ago hotel...”. Paris, nesse caso, é um Tema4, pois apresenta o 
universo discursivo (quanto a Paris) em relação ao qual é rel evante enunciar a oração 
subseqüente “ eu não pago  hotel”. 

Já na oração s eguinte “ Paris eu fico na casa de u m amigo ...”, o satélite Paris 
desempenha a fun ção prag mática Tópico , já que é a entidade discu rsiva sobre a qual se 
fala, e ocupa a posição própria para constituintes com função prag máti ca, a posição P1. 
Ao receber a função pragmática Tópico, ess e constituinte, que tem a fo rma de u m termo 
preposicionado , perde a preposição em, ou s eja, t em sua fo rma alterad a pelas regras de 

                                                                         
2 Um  constituinte com  função de Tópico, na GF, apresenta a entidade sobre a qual se fala num a dada situação. 

Dessa forma, Tópico é entendido como um conceito discursivo, visto que todo discurso, em seu sentido 
mais am plo, “fala” necessariam ente a respeito de entidades. 

3 Essa interrupção de L2 não aparece na transcrição, m as pode ser percebida com  a audição da gravação do 
inquérito. 

4 Tema especifica um  conjunto de entidades com relação às quais a oração seguinte apresenta alguma 
informação relevante. Segundo Dik (1997), a utilização de construções de Tema atende às seguintes 
estratégias do falante: a) aqui está uma entidade com relação à qual eu vou enunciar uma informação 
relevante, e b) aqui está a inform ação relevante sobre essa entidade. 
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exp ressão , co mprovando, assi m, que a expressão da função prag máti ca Tópico 
prevalece sobre a exp ressão  de funções s emânticas  e sintáticas. 

 
(11)   “ Paris eu fico na casa de um amigo”, 

    LocaçãoSatéliteTópico  [Paris] = ø  P aris 
 
Com relação aos s atélites em Estocolmo, em Bordeau x e em Portugal, todos 

eles desempenham a função pragmática de Organizador de Cenário5 nas orações em 
que aparecem, situando o EsCo em relação às coord enad as de espaço. Note-se contudo 
que, por serem Organizado res de Cenário, os sat élites não p erdem su as preposições, 
con forme se pode observar nas o corrênci as ab ai xo: 

 
(12) a. Em Estocolmo  eu fico também no apartamento de um amigo...  

    LocaçãoSatéliteOrganizadordeCenário [Estocolmo] = em  Estocolmo 
 
b. Em Bordeaux eu fico no apartamento de um amigo...  
   LocaçãoSatéliteOrganizadordeCenário [Bordeaux] = em  Bordeaux 
 
c. em: Portugal às vezes eu fico na casa de um amigo 
    LocaçãoSatéliteOrganizadordeCenário [P ortugal] = em  P ortugal 
 
Pode-se traçar um paralelo entre (1 c) do japonês  e (9) e (11) do  português 

rees critos ab aixo: 
 
(1) c. AgenteSujeitoTópico [Taroo] = Taroo wa  [*ni ga wa , *ga wa] 
 
(9) a. L1.             Olinda     não        tem         cultura  própria 
     L2 .             Olinda  ninguém mora   (D2-RE-05)  

b. LocaçãoArgumentoAdverbialTópico  [Olinda]  = ø Olinda 
 
(11) d.  Paris eu fico na casa de um amigo... 

       LocaçãoSatéliteTópico [P aris] = ø P aris 
 

E m japon ês, o marcador d a função pragmáti ca Tópico (wa)  neutraliza as 
marcas de express ão sintática (ga) e semântica (ni). D e modo semelh ante em po rtuguês, 
ao desempenh arem a função pragmática de Tópico, o argu mento em Olinda e o sat élite 
em Paris submetem-se a dois mecanis mos de expressão por força das regras de 
exp ressão qu e (a) os levam para a posição P1 (posição inicial universal mente relevante, 
usada para propósitos especiais, inclusive a colocação de constituintes com fun ção de 
Tópico, Foco  e Organizador de Cenário);  e (b) n eutralizam as  marcas sintática e 
semântica co m o apag amento da preposi ção em indicadora de rel ação  locativa. Assi m, 
pode-se afirmar que em (9) e (11), as regras de express ão determinam tanto a ord em 
quanto a forma dos adverbiais. 

                                                                         5 Um  constituinte com  função pragmática Organizador de Cenário (Stager), proposta por Hannay (1991) e 
Bolkestein (1998), tem como propósito situar, criar um cenário ou quadro para a ocorrência de um EsCo, 
com  relação às coordenadas de tempo, espaço e circunstância.  
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 De acordo co m o p adrão funcional d e orden ação de constituintes P2, P1 (S) V 
(S) O X, P3, pode-se representar (9) e (11) respectivament e co mo se segue:   
 
(9) L1.             Olinda     não        te m         cultura  própria 
 L2.             Olinda ninguém mora   (D2-RE-05)  
                                 AATóp.    S           V 
                                        
(11) Paris    eu   fico   na casa de um amigo... 
                σ2Tóp.   S     V                  AA 
  
 

Nas ocorrências aci ma, Olinda, como já observado , e Paris são Tópicos Dados, 
ou seja, entidades já introduzidas no discurso sobre as quais se fala. Em (10), a entidade 
Paris é introduzida pela pri meira vez p ela interrup ção de L2 (e em Paris?); por isso, na 
oração seguinte (11), “Paris eu fico na casa de u m amigo ...”, “Paris” constitui a 
entidade sob re a qu al s e fala, já introduzida no discurso.  

Além d as funções prag máticas Tópico e Org anizado r de Cenário , aos 
adverbiais pode-s e atribuir ainda a função Fo co 6. Nesse caso , esse constituinte 
posiciona-se em P1, con forme demonstram  (13) e (14 ) abai xo:  

 
(13) A: Onde mora o João? 
                B: Naquela casa amarela . 
 

(14)  Pra tua casa eu vou, pra dele eu não vou não. 
 

 E m (13), percebe-se nitidamente qu e “ o lugar em qu e Jo ão mora” é a parte 
relativamente mais i mport ante no contexto de interação verbal, já que é o objeto do 
questionamento do fal ante. E m (14), o contraste que se estab elece entre os dois 
adverbiais em negrito dei xa cl aro que o fal ante os considera informaçõ es i mportantes 
que devem ser integradas à informação p rag mática do ouvinte; são deno minados, então, 
Foco  contrastivo p aralelo (Dik, 1989 ). 

De acordo co m o p adrão funcional d e orden ação de constituintes P2, P1 (S) V 
(S) O X, P37, as ocorrên cias (13), (14 ) podem ser representadas  co mo segue: 

 
(13a)  P1    V    S  
              Foco 
 
(14a) P1   S     V  
              Foco 
                                                                         
6 Foco é a parte relativam ente m ais im portante ou saliente num dado contexto de interação verbal, avaliada 

pelo Em issor como essencial para ser integrada à informação pragmática do Destinatário. 
7 Com  base no padrão de ordenação [P2, P1 (V) S (V) O (V) X, P3], proposto por Dik (1989), Pezatti e 

Cam acho (1997) sugerem , para o português do Brasil, o padrão geral de ordenação [P2, P1 (S) V (S) O X, 
P3]. Segundo os autores, o português se enquadrava, no passado, no padrão VSO, conform e com prova a 
existência de estruturas VS rem anescentes. No estágio atual da língua, contudo, o português do Brasil conta 
com  dois padrões de ordenação de constituintes que configuram os esquemas sim plificados P1VSO e 
P1SVO. Desse modo, a gramática do PB requer um padrão de ordenação, conforme o esquema  P2, P1 (S) 
V (S) O X, P3. 
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Convém notar, po r fi m, que em (14 ) a atribuição  da função Fo co a adv erbiais 
marcados po r preposição não acarret a alteração na fo rma do constituinte com o 
apagamento dela, di ferentemente do que acontece co m os adv erbiais com fun ção 
prag mática Tópi co (9, 11). Pode-se afirmar, portanto, que, para a expressão d as funções 
prag máticas Foco e Organizador de Cenário, as regras de expressão determinam a 
ordem, mas n ão afetam a forma do termo adverbial.  

 
Consideraçõ es finais 

A ordem dos constituintes nas expressões lingüísticas superficializadas serve, 
segundo a GF, co mo u m dos meios pelos qu ais relações e funções  prag máti cas pod em 
ser formal mente expressas. A funcionalidade d a ordenação dos constituintes pode ser 
teoricamente demonstrad a pelas regras de exp ressão (em especial as reg ras de 
colocação). Por força dessas  reg ras, os adverbi ais (argumentos e satélites) pod em 
ocupar a margem esquerd a da oração po r des empenharem as funçõ es prag máticas 
Tópico (9 e 11) Organizador de Cenário (12a, b, c) e Foco (13 e 14).  

Com a função Tópico, no ent anto, os adverbiais, que são  estrutural mente 
termos p reposicionados , so frem alteração na forma, u ma v ez que perdem a preposição, 
comp rovando, assim, qu e a expressão da função pragmática Tópico mascara a 
exp ressão de funçõ es semânticas e sintáticas subjacentes .  Em termos mais genéri cos, é 
u m caso nítido de “neutralização ” da expressão d e funçõ es semânticas e sintáticas pela 
prevalên cia da exp ressão de funções prag máticas , rati ficando a máxi ma funcion alista de 
que a pragmática é o  quadro dent ro do qual a semântica e a sintaxe dev em ser 
estudadas.  
 
RESUMO: Sob a perspectiva da Gra mática Funcional d e Dik, este estudo trata da 
atribuição das funções pragmáticas Foco , Organizador d e Cenário e Tópico a 
adverbiais por meio  da colo cação d esses constituintes em P1  (posição inicial da 
oração). 
 
PALAVRAS-CHA VE: Gramática Funcional, Foco, Tópico , ad verbiais. 
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