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ABSTRA CT: Under Di k’s Functional Grammar, the aim of this research is to describe 
the functionality of focus adverbs (exactly, mainly, actually, justly, also, only) and their 
possibilities of co-occurrence with others strategies of focus in Spoken Brazilian 
Portuguese, according  to their s emantic, pragmatic and prosodic informations.  
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0. Palav ras iniciais 
 

O presente trabalho tem por objetivo descrever, de acordo co m a persp ectiva 
funcionalista de Dik (1989 , 1997) e Hengev eld (1997), a funcionalidade dos advérbios 
focalizadores (exatamente, principalmente, justamente, somente, também, etc.) e a sua 
co-ocorrên cia co m outras estratégi as de fo calização, tais co mo a ord em especial de 
constituintes, as construções de clivagem e a proeminên cia prosódica, no português 
falado do Brasil. E m termos g erais , o nosso objetivo é investigar as razões semânticas, 
prag máticas e prosódicas que favorecem o uso dess es mecanismos de focalização na 
atribuição de relevo a det erminados constituintes da oração ou part es do discurso. 
Dentre as questõ es do trabalho, s elecion amos  duas d as quais são  extremamente 
relevant es para o tema: 1) Os adv érbios focalizadores podem ser definidos co mo u m 
instru mento d e fo calização  utilizado p elo fal ante p ara manter a ordem canôni ca dos 
constituintes da oração? 2 ) Os  casos de co-ocorrênci a de estratégias de focalização, 
elencados aci ma, apontam sempre p ara u ma mes ma função prag mática ou n ão? 

 

1. Sobre os advérbios  focalizado res 
 

E m u m trabalho coletivo sobre os advérbios, Ilari et alli (1990 ) e Ilari (1992) 
identificam a fo calização como u ma das muitas funçõ es exercidas por essa classe, 
considerad a extremamente het erogênea (cf. Mack enzie, 2001; Hengeveld, 1997). 

                                                 
* Este trabalho é parte da minha Dissertação de mestrado “Os advérbios focalizadores no 
português falado do Brasil: uma abordagem funcionalista”, orientada pela P rofª Drª Marize M. 
Dall’ Aglio Hattnher, com o apoio da FAPESP  (P roc. 02/12621-5). 
1 Pós-graduando em Estudos Lingüísticos (Análise Lingüística), UNESP/São José do Rio Preto e 
membro do GPGF (Grupo de P esquisa em Gramática Funcional – IBILCE). 
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Advérbios co mo exatamente, justamente e principalment e, que “chamam a at enção p ara 
o papel semântico de uma express ão pró xi ma” (op.cit, p.76) ou “ aplicam a algu m 
constituinte um cari mbo de ‘conferido’, sugerindo que o locutor est á de posse dos 
resultados de algu ma v eri ficação” (id. ibid.) são agrupados ao lado de advérbios que 
indicam inclusão ou  exclusão, co mo tamb ém e só, por “ darem d estaque a u m 
constituinte da sentença”. A ocorrência (1) abaixo  rep resenta u m caso  em qu e o 
advérbio principalmente exerce o papel de elemento focalizador, tomando por escopo 
u m s atélite σ2 com a função semântica de Lugar  (em Altami ra).  

 
(1) mas em alguns dos des enhos das cavernas  principalmente em Alta mira... há uma 

fidelidade... linear à natureza qu e consegue mostrar os  animais:: (EF/RJ/405:395) 
 

Como s e pode obs ervar no exemplo aci ma, o satélite em negrito constitui o 
escopo do advérbio em qu estão. Para o discurso, a expressão “ em Altamira” caracteriza 
u ma informação no va (Chafe, 1976), o que justi fica a atribuição da função prag mática 
foco a esse constituinte. Ao fazer isso, o emissor presu me que o destinatário possui u ma 
parte de in formação correta, mas  também acredita nu ma outra que está in correta. 

Entre os t rabalhos  publicados nos  últi mos anos, co mo Hengev eld (1997), 
Possenti (1992), Pezatti (1998) e Macken zie (2001 ), dest acamos em p articular o 
trabalho realizado por Possenti (1992), que faz u ma interessante interpretação sobre os 
advérbios de in clusão e exclusão  no portugu ês brasileiro; conforme o exemplo (2).  

 
(2) muitas vezes o professor se dá conta de que ele só exigia o processo mental (POA/278: 51) 

 

E m (2), a deli mitação do escopo  é p roblemática, j á que o adv érbio só  tende a 
escopar formal mente o el emento que o segue; no entanto , no exemplo em qu estão , o 
foco escolhido parece ser o “ processo mental”, ou seja, o adv érbio só parece excluir  
tudo aquilo que não for processo mental como argumento do verbo “ exigir”, ao invés de 
excluir tudo o que não seja “exigir o processo mental”. E m outras p alavras, o escopo de 
só não exclui o  verbo exigir, e si m aquilo que é tido co mo s eu argu mento.  

Como se pode observar, a deli mitação de escopo dos advérbios focalizado res 
não é, segundo  Possenti (1992), uma tarefa muito fácil, principal mente qu ando se leva 
consideração apenas a informação sintática. Assi m, acreditamos que, além dos aspectos 
sintáticos, as informações semânticas, prag máticas e prosódicas tamb ém são 
ext remament e import antes para a análise dos advérbios, prin cipalmente no que diz 
respeito às sent enças cuja definição  do escopo é ambígua. 

 

2. Pressupostos teó ricos 
 

Para Dik (1989), a atribuição d e foco a u m constituinte qualquer da oração é o 
que justifi ca, por exemplo, u ma ordenação  especial dos  elementos lingüísticos ou a 
utilização dos adv érbios fo calizadores, u ma v ez que esses mecanis mos constituem dois 
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tipos especiais de estratégias d e foco 2 utilizadas pelo falante p ara pôr em destaqu e u ma 
informação que ele consid era i mportante para ser integrad a à in formação pragmática do 
ouvinte (cf. Braga, 1999 ).  

 Dik (1989, 1997) d estaca que p ara se cheg ar às expressões lingüísticas 
superficiais, são  necessárias regras d e colo cação p ara at ribuírem posiçõ es aos 
constituintes de uma dada estrutura subjacente. Essas regras, segundo o autor, obedecem 
a determin ados princípios restritores das possíveis seqüências dos constituintes. Assi m, 
essa teoria de orden ação postula que cada língua apresenta u m ou mais padrões 
funcionais, segundo o  esqu ema g eral em (3). 

 

(3)  P2, P1 (V) S (V) O (V), P3 3 
 

  A operação d as reg ras d e colocação 4, segundo Dik (1989), ocorre de tal 
man eira que, em pri meiro lugar, são alocados os constituintes que podem ocupar a 
posição P1, tais co mo palavras-Qu , pronomes relativos e conectores subordinativos. Se 
nenhu m constituinte desse tipo estiver presente, então, podem s er colocados em P1 
constituintes com as funções prag máticas de Foco (info rmação de maior saliênci a), 
Tópico (sobre o que se fala) ou Organizador de Cenário (situa o EsCo em rel ação às 
coorden adas de tempo, espaço e circunstância), proposta por Hannay (1991) e 
Bolkestein (1998 ), e investigad a por Cu culo (2002) em seu trabalho sobre o português 
falado do  Brasil. Dess a maneira, o  exemplo (4) abai xo indica um s atélite σ2 de Lugar 
que exerce a fun ção prag mática de Organizador de Cenário, respons ável por situar o 
EsCo no  quadro espacial (de lugar). 

 
(4)  In f esse jantar dançante... é assim vamos (lá)...el es ah...( ...) então depois 

naquele jantar eles sorteiam outros casais...uns:: quatro casais...para 
Organizarem outro...jantar (DID/POA/45:23) 

 
Nessa p erspectiva, para N eves (1994: 109), qualquer abo rdag em funcionalista 

de u ma língua natural, na verdade, tem como qu estão básica d e interesse a veri ficação 
de co mo s e obtém a co muni cação co m essa língua. Isso i mplica consid erar as estruturas 
das exp ressões lingüísticas co mo con figuradoras de funçõ es, sendo  cad a u ma das 
funções vista como u m di ferent e modo  de signi ficação n a oração. É por essa razão que 
autores como Dik (1989), Pezatti (1 998 ) e Ni chol s (1984) assinal am que as 
exp ressões lingüísticas só podem ser devidamente co mp reendidas, quando levad as em 
consideração  as in formações contextual e situacional disponíveis aos interlocuto res no 
momento da interação , já qu e é durante esse processo em que muitas de suas 
propriedad es são codeterminad as.  

                                                 
2 Para Dik (1989), as funções pragmáticas intra-oracionais dizem respeito ao status informacional 
dos constituintes de uma oração em relação à situação comunicativa.    
3 Para P ezatti & Camacho (1997), o padrão geral de ordenação para o P B é esquematizado por: 
P2, P1 (S) V (S) O X, P3 , em que o X é usado para indicar a posição dos satélites adverbiais.  
4 P2 e P3 são as posições reservadas, respectivamente, para Tema (Theme) e Antitema (Tail), e as 
vírgulas indicam pausas entoacionais.  
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3. An álise de alguns dados 
 

No tocante ao prin cípio de ordenação do português , Cu colo (2002) e Pezatti 
(1998) acreditam que as alteraçõ es da ord em canônica dos constituintes da oração 
podem ser explicadas em função de razões prag máticas e semânticas. Tendo trabalhado 
com essas mes mas fun ções , Martín Arista (1994 ) também assinal a que é o componente 
prag mático que d etermina a o rdem em que as estruturas prosódicas e sintáticas se 
sucedem, assi m co mo  a relação que s e est abelece entre as mes mas .  

Nesse s entido, quando u m falante opta, po r exemplo, por alocar u m 
constituinte adverbial  (ou qualquer elemento) no  início da oração , a ord em canônica é 
alterada em favo r d e uma força prag máti ca; no entanto, quando o falante almeja 
focalizar algu ma informação sem alterar demasiadamente a ordem canônica dos 
constituintes da oração, ele parece dar preferência aos  advérbios fo calizadores , p ara 
tentar destacar aquilo que lhe fo r p ragmaticamente relev ante. As o corrênci as (1 ), d ada 
anteriorment e, e (5), abai xo, exempli ficam casos em que os advérbios focalizam, 
respectivamente, u m s atélite σ2 (em Altamira) e u ma expressão  adv erbial  (pra variar).  
 

(5) ... porque a família d ele [do namorado] pra  variar tamBÉM... (DID/RJ/147:837)  
 [porque a família dele]I [pra variar também]I 
 

Comp arado aos exemplos anteriores , (5 ) é diferent e, u ma v ez que a 
proemin ência prosódica i mpressa no advérbio também tem por objetivo marcar, ao 
nosso ver, o  tom irôni co do falante em rel ação ao tópico  da convers a “ a família do 
namo rado”, e não o de intensi ficar a ação focalizadora do mes mo. A esse respeito, 
Moraes (1993) assinala que a função modal  da entoação tem sido u ma das 
características mais apontadas pelos estudiosos nos últimos anos. Além disso, a 
entoação também t em sido estudad a co m base na sua relação com a estrutura sintática 
do enunci ado, con forme apontam Abaurre, G alves & Scarp a (1999 apud  Ten ani, 2002 ). 

Assi m, se a ordem especi al de palavras constitui uma estratégia de focalização 
distinta da dos advérbios, por quais motivos então u m constituinte oracional, mes mo 
tendo sido alocado em u ma posição especial, ainda é focalizado po r meio de u m 
advérbio focalizador? A ocorrên cia abaixo (6) d efine u m caso em que o objeto indireto 
para a gente está posicion ado ant es do objeto di reto, e, aind a assi m, o  mes mo aind a é 
focalizado por meio do  adv érbio exatam ente. Aqui, o exemplo em questão  parece nos 
levar a qu estionar u m pouco  mais a hipótese formulada anteriormente.  

 

(6)  ..então  [os animais] saltando... conseguem transmitir para a g ente eXAtamente 
essa idéia d e movimento... através:: exclusivamente de linhas... (EF/RJ/405:398) 

 

O exemplo abaixo (7) é o que nos faz acreditar ainda mais nos postulados da 
gramática fun cional e no princípio de economia d a linguagem, uma vez que a co-
ocorrência d e estrat égias de fo calização em jogo na oração parece apontar p ara funções 
prag máticas distintas u ma d a outra.  
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(7) L1 bebida alcoólica ...eu gosto MUIto...sabe? e domingo tamb ém eu às vezes 
me dou ao luxo...eh...às vezes a gente põe assim um vinhozinho (só)...a gente 
toma vinho d e a cordo também...com o  tipo de comida... (DID/RJ/328:773) 

 

Nota-se qu e em (7), a oração domingo também eu às vezes m e dou ao luxo 
apres enta o seguinte padrão de ordenação: P1 X S V O, em qu e o satélite de tempo 
domingo alocado na posição inicial da oração (antes do sujeito), constitui uma ord em 
alternativa e marcada para esse elemento, que é tipicamente empreg ado na posição fin al 
da oração . Dessa maneira, além de estar em uma posição especial, o satélite de tempo 
ainda é focalizado por meio do advérbio também, que atribui a esse constituinte a 
função pragmática de foco expansivo. No entanto, di ante do contexto , a ap arente co-
ocorrência de estratégi as de foco é logo descartada, uma vez que o satélite domingo, 
alocado n a posição P1, atende à função pragmática d e Organizador de Cenário, não 
constituindo assi m u m so mató rio de formas  para expressar u ma mes ma fun ção 
prag mática. O foco, no exemplo em quest ão, é marcado apenas pelo adv érbio também .  

 

4. Considerações  finais 
 

Diante do que foi apresentado , parece ser indiscutível que as informações de 
caráter prosódico , semântico e prag máti co sem dúvid a são extremamente i mportantes 
para o estudo dos advérbios fo calizadores no P B, principal mente, naquel es casos em 
que a definição d e escopo é co mplexa. No to cante à prosódia, pud emos veri ficar qu e a 
função exercida p ela ento ação  é d e caráter modal, e não a de intensi ficador da ação 
focalizadora do advérbio.  

Com relação ao pro cesso de fo calização , vale destacar que o uso dos advérbios 
parece ser uma das fo rmas utilizadas pelo falant e para tentar ressaltar u ma determin ada 
informação sem alterar demasi adamente a o rdem canônica dos constituintes da o ração, 
isso porque algu mas o corrências analisadas tiveram a ordem dos seus constituintes 
alterada, mes mo diante da presença d esses advérbios, con forme o exemplo (8).    

Fatos co mo esses parecem mais uma vez co mprovar a tes e de que, na G F, cada 
forma exerce uma função, o que, po r sua vez, inviabiliza a idéia de du as formas 
atenderem a u ma mes ma função prag mática.    
 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é descrever, com base na Gramática Funcional de 
Dik, a funcionalidade dos advérbios focalizadores (exatament e, principalmente, 
justamente, somente, também) e a sua possibilidade co-o corrência com outras 
estratégias de foco no Português Falado do Brasil, levando em consideração as 
informações semânticas , pragmáticas  e prosódicas d esses elem entos.  
 

PALAVRAS-CHA VE: Gramática Funcional; advérbios; el ementos prosódicos; foco; 
escopo.   
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