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RESUMO 

 
 

SINTAXE E PROCESSAMENTO DE ADVÉRBIOS NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Mauro Simões de Sant’Ana 

 
Orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio Rezende Maia 

 
Resumo da tese de doutorado submetida ao Departamento de Linguística da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos 
necessários para obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 
Dentro do quadro teórico do gerativismo, esta tese se propôs a desenvolver um 
estudo sobre o posicionamento sintático e processamento dos advérbios 
seguindo a Hipótese do Especificador (HE). Cinque (1999), Alexiadou (2002) 
e outros contrariam a análise tradicional dos advérbios como adjuntos e 
postulam que os sintagmas adverbiais são inseridos na derivação sintática 
como especificadores de projeções funcionais. A principal evidência empírica 
utilizada por Cinque para justificar a HE é o posicionamento relativo fixo de 
advérbios. Cinque ressalta que a força da HE reside no fato de fornecer uma 
explicação puramente sintática para o fenômeno da restrição posicional dos 
advérbios. De acordo com o autor, em posições de especificador, o advérbio 
naturalmente entra em relação com o núcleo que o projeta para checar traços. 
A hierarquia de núcleos na área funcional da sentença estabelecida pela 
Gramática Universal (GU), consequentemente, gera a hierarquia dos 
advérbios. Para verificar a realidade psicológica da HE e a atuação de fatores 
prosódicos na aceitabilidade dos ordenamentos relativos fixos de advérbios no 
português brasileiro (PB), reportamos nesta tese experimentos de questionário, 
de leitura automonitorada e de produção oral. Os resultados de todos os 
experimentos fortaleceram a HE à medida que indicaram a existência de 
posições fixas para os diversos tipos de advérbios, de ordenamentos relativos 
fixos, além de indicar a atuação de fatores prosódicos na aceitabilidade de 
ordenamentos fixos de advérbios tanto em experimentos de leitura como de 
produção oral. A partir dos resultados dos experimentos investigamos quais 
núcleos funcionais são gramaticalizados através de advérbios no PB, os 
ordenamentos relativos fixos de advérbios existentes no PB e a possibilidade 
de alguns núcleos funcionais projetarem advérbios na camada 
complementizadora da sentença.   
 
Palavras-chave: Teoria gerativa, sintaxe, ordem de palavras, projeto 
cartográfico, advérbios. 

 
Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2010 
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ABSTRACT 

 
 

SINTAXE E PROCESSAMENTO DE ADVÉRBIOS NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
Mauro Simões de Sant’Ana 

 
Orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio Rezende Maia 

 
Abstract da tese de doutorado submetida ao Departamento de Linguística da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos requisitos 
necessários para obtenção do título de Doutor em Lingüística. 

 
This dissertation investigates the syntactic structure and processing of adverbs 
in Brazilian Portuguese (BP) within the theoretical framework of generative 
theories such as the studies of  Cinque (1999) and Alexiadou (2002) which 
postulate the Specifier Hypothesis, proposing that AdvPs are inserted in a 
syntactic derivation as specifiers of functional projections. The main piece of 
evidence presented by Cinque  in favor of the Specifier Hypothesis is the fixed  
relative ordering of adverbs. Cinque argues that the Specifier Hypothesis 
provides a purely syntactic explanation for the positional restriction of 
adverbs. According to this author, adverbs in Spec position establish a natural 
relation with their heads in order to check their features. Universal Grammar 
predicts a head hierarchy in the functional area of the sentence which explains 
nicely the ordering of adverbs.   The present dissertation proposes to assess the 
psychological reality of the Specifier Hypothesis and examines the influence 
of prosodic factors in the acceptability of fixed relative orderings of adverbs in 
Brazilian Portuguese through Self Paced Reading experiments, questionnaires 
and oral production studies. The results of all these  studies support the 
Specifier Hypothesis as they indicate the existence of fixed positions for the 
different types of adverbs and of  fixed relative orderings in BP.  Additionally, 
we argue that prosodic factors influence the acceptability of adverb orderings 
both in reading and  in oral production.  Finally, we investigate which 
functional heads are grammaticalized through adverbs in BP and argue that 
some functional heads project adverbs in the complementizer layer of the 
sentence.  
Key-words: Generative Theory, syntax, Word order, sentence processing, 
cartographic project, adverbs 

 
Rio de Janeiro 

Fevereiro de 2010 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                        vii 
AGRADECIMENTOS 

 
À Grande Graça Universal que me favoreceu conhecer, nesta vida mesmo em 

que estou, o amor verdadeiro e incondicional das e pelas seguintes pessoas: 

 

Minha avó Arlete Vieira, símbolo de paciência, dedicação e receptividade.  

 

Minha mãe, Marilda Simões, sempre carinhosamente pronta a cuidar de mim 

como se eu ainda fosse uma criança. 

 

Meus dois filhos pequenos Miguel Maná e Davi Carvalho, que pelo simples fato 

de existir me fazem experimentar o que é a verdadeira nobreza. É preciso dizer também 

que, mesmo com a pouca idade que possuem, sempre compreenderam as tantas vezes 

que não pude acompanhá-los seja em um passeio no Parque Laje ou na Lagoa, seja em 

uma pescaria ou em uma viagem, porque precisava estudar. 

 

Meus dois filhos grandes Francisco Adeilson e Estrella Corces, que me trazem o 

conhecimento de que os elos de luz são superiores aos elos de sangue. 

 

Mônica Carvalho, mulher mais especial e brilhante que já pude conhecer e que 

por sorte é a mãe de meus filhos. 

 

Meus dois irmãos Sérgio e Leimar, suas respectivas esposas e minha sobrinha 

bebê Bruninha, que chegou para alegrar a festa.  

 

 

A meu amigo, orientador e professor Marcus Maia e a sua linda família repleta 

de mulheres. Preciso dizer que o Marcus foi muito generoso quando aceitou me orientar 

após a aposentadoria do professor Humberto Menezes e que nunca o vi poupando sua 

atenção, dedicação, profissionalismo e sabedoria, nem comigo e nem com os outros 

orientandos.  

 

 



 

 

                                                                                                                            viii 

Ao professor Humberto Menezes, que pacientemente me orientou durante o 

Mestrado e me apontou a linha de pesquisa que segui.  

 

Ao professor João Moraes, que me ajudou a operar o programa praat e fazer as 

análises acústicas.  

 

Aos colegas de curso, que me animaram a continuar estudando, pesquisando e 

me dedicando.  

 

Aos alunos da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Macaé (FAFIMA) 

que participaram dos experimentos de leitura automonitorada e do experimento III de 

produção oral.  

 

Aos amigos Renato Valverde e Elisângela Rodrigues Gomes que participaram 

dos experimentos V e VII de produção oral.  

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

concessão de bolsa de doutorado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                             ix 
 
LISTA DE ABREVIATURAS 

A Adjetivo 
Adv Advérbio 
C Concordância 
CC Camada Complementizadora 
CF Categoria Funcional 
CL Categoria Lexical 
EP Estrutura Profunda 
ES Estrutura Superficial 
FdL Faculdade da Linguagem 
FF Forma Fonológica 
FL Forma Lógica 
F0 Frequencia Fundamental 
GB do inglês Government and Binding 
GU Gramática Universal 
HE Hipótese do Especificador 
HPI Hipótese da Prosódia Implícita 
LCA do inglês Linear Correspondence Axion 
N Nome 
OR Oração Relativa 
P Preposição 
PB Português Brasileiro 
PM Programa Minimalista 
SN Sintagma Nominal 
SV Sintagma Verbal 
T Tempo 
T Traço 
DTC do inglês Derivational Theory of Complexity 
V Verbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                               x 
LISTA DE FIGURAS 

Figura Descrição página 
1 Modelo de gramática proposto pela GB 10 
2 Operações envolvidas no movimento 12 
3 Modelo de gramática proposto pelo PM 13 
4 Categorias Lexicais 29 
5 Categoria Funcional 29 
6 Categoria Funcional Expandida 30 
7 Representações arbóreas de (7b) e (8 a) 32 
8 Camada Complementizadora Expandida 33 
9 Representação arbórea da adjunção 34 
10 Adjunção do advérbio 36 
11 Parametrização da ordem núcleo/complemento 45 
12 Parametrização da posição de adjunto 46 
13 Única configuração permitida pela GU segundo Kayne (1994) 47 
14 Pares de sentenças contendo ordenamentos de advérbios 66 
15 Condições experimentais 69 
16 Versões com conjunto de frases 77 
17 Condições experimentais 90 
18 Condições experimentais 114 
19 Frase de cada condição experimental 115 

 
 
 
LISTA DE TABELAS 

Tabela Descrição página 
1 Índices e tempos de julgamento 71 
2 Variáveis dependentes isoladas 71 
3 Índices e tempos de julgamento 91 
4 Médias de tempo de leitura (ms) 92 
5 Duração de advérbios baixos após sujeito – informante 1 101 
6 Duração de advérbios baixos após sujeito – informante 2 101 
7 Duração de advérbios baixos em início de sentença – 

informante 1 
101 

8 Duração de advérbios baixos em início de sentença – 
informante 2 

102 

9 Duração de advérbios baixos em posição pós-verbal – 
informante 1 

102 

10 Duração de advérbios baixos em posição pós-verbal – 
informante 2 

103 

11 Duração de advérbios baixos em posição final – informante 1 103 
12 Duração de advérbios baixos em posição final – informante 2 103 
13 Duração do advérbio já – informante 1 104 
14 Duração do advérbio já – informante 2 104 
15 Duração de ainda, sempre e recentemente após sujeito – 

informante 1 
105 

16 Duração de ainda, sempre e recentemente após sujeito – 105 



 

 

informante 2 
17 Duração de ainda, sempre e recentemente em início de 

sentença – informante 1 
106 

18 Duração de ainda, sempre e recentemente em início de 
sentença – informante 2 

106 

19 Duração de ainda, sempre e recentemente em posição pós-
verbal – informante 1 

106 

20 Duração de ainda, sempre e recentemente em posição pós-
verbal – informante 2 

106 

21 Duração de ainda, sempre e recentemente em posição final – 
informante 1 

107 

22 Duração de ainda, sempre e recentemente em posição final – 
informante 2 

107 

23 Duração de longamente e tipicamente em posição pós-verbal – 
informante 1 

108 

24 Duração de longamente e tipicamente em posição pós-verbal – 
informante 2 

108 

25 Duração de longamente e tipicamente em início de sentença – 
informante 1 

109 

26 Duração de longamente e tipicamente em início de sentença – 
informante 2 

109 

27 Duração de longamente e tipicamente após  sujeito – 
informante 1 

109 

28 Duração de longamente e tipicamente após sujeito – 
informante 2 

109 

29 Duração de longamente e tipicamente em posição final – 
informante 1 

109 

30 Duração de longamente e tipicamente em posição final – 
informante 2 

109 

31 Duração de rapidamente, novamente e completamente em 
posição final – informante 1 

110 

32 Duração de rapidamente, novamente e completamente em 
posição final – informante 2 

110 

33 Duração de rapidamente e novamente em posição pós-verbal – 
informante 1 

111 

34 Duração de rapidamente e novamente em posição pós-verbal – 
informante 2 

111 

35 Duração de completamente em início de sentença – informante 
1 

112 

36 Duração de completamente em início de sentença – informante 
2 

112 

37 Duração de completamente após sujeito – informante 1 112 
38 Duração de completamente após sujeito – informante 2 112 
39 Duração de completamente em posição pós-verbal – 

informante 1 
112 

40 Duração de completamente em posição pós-verbal – 
informante 2 

112 

41 Índices e tempos de julgamento 117 
42 Duração de possivelmente – informante 1 122 



 

 

43 Duração de possivelmente – informante 2 122 
44 Duração de infelizmente – informante 1 123 
45 Duração de infelizmente – informante 2 123 
46 Duração de dificilmente – informante 1 123 
47 Duração de dificilmente – informante 2 124 

 
  
LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico Descrição página 
1 Médias de tempo de leitura 72 
2 Médias de tempo de leitura 72 
3 Médias de tempo de leitura 73 
4 Médias de tempo de leitura 73 
5 Médias de tempo de leitura 73 
6 Médias de tempo de leitura 74 
7 Médias de tempo de leitura 92 
8 Médias de tempo de leitura 117 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 
 

                        
PÁGINA 

INTRODUÇÃO................................................................................................................ 1 
CAPÍTULO I - O QUADRO TEÓRICO ......................................................................... 7 

1.0- O Gerativismo ................................................................................................... 7 
1.1. A Teoria GB .......................................................................................................... 9 
1.2- O Programa Minimalista ..................................................................................... 10 

1.2.1- O modelo de gramática assumido pelo PM.................................................. 12 
1.3- A lingüística formal e a psicolingüística ............................................................. 14 
1.4- Um mecanismo de processamento da linguagem ............................................... 18 
1.5- A importância da prosódia .................................................................................. 21 
1.6- A prosódica no processamento de agrupamentos de advérbios .......................... 26 

CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA O ESTUDO DO 
ADVÉRBIO ................................................................................................................... 28 

2.0-Introdução ............................................................................................................ 28 
2.1- A estrutura sintática de acordo com a Teoria X-Barra........................................ 28 
2.2- A Hipótese da Adjunção e a estrutura sintática .................................................. 33 

2.2.1-Classificação dos advérbios de acordo com a Hipótese da Adjunção........... 37 
2.2.2- Problemas para a Hipótese da Adjunção...................................................... 40 

2.3- Advérbios como núcleos ..................................................................................... 43 
2.4- A Hipótese do Especificador e a estrutura sintática............................................ 44 

2.4.1- O modelo assimétrico de Kayne .................................................................. 45 
2.4.2- A classificação dos advérbios sob a Hipótese do Especificador.................. 48 

CAPÍTULO III - ADVÉRBIOS COMO ESPERCIFICADORES DE PROJEÇÕES 
FUNCIONAIS................................................................................................................ 54 

3.0 – Introdução.......................................................................................................... 54 
3.1-Fundamentação teórica e empírica....................................................................... 54 
3.2-Uma ordem relativa de advérbios......................................................................... 55 

3.2.1- Uma ordem relativa de advérbios baixos ..................................................... 57 
3.2.2- Uma ordem relativa de advérbios altos ........................................................ 59 

CAPÍTULO IV - A REALIDADE PSICOLÓGICA DA HIPÓTESE DO 
ESPECIFICADOR ......................................................................................................... 63 

4.0- Introdução ........................................................................................................... 63 
4.1- Experimento I – Estudo de Questionário ............................................................ 65 

4.1.1- Metodologia e procedimentos ...................................................................... 65 
4.1.2- Resultados .................................................................................................... 66 
4.1.3- Discussão...................................................................................................... 67 

4.2- Experimento II – Leitura automonitorada........................................................... 68 
4.2.1- Método ......................................................................................................... 69 
4.2.2- Resultados .................................................................................................... 70 
4.2.3- Discussão...................................................................................................... 74 
4.2.4- Conclusão..................................................................................................... 74 

4.3- Experimento III – Produção Oral e Análise Acústica ......................................... 75 
4.3.1- Método ......................................................................................................... 76 
4.3.2- Resultados .................................................................................................... 78 
4.3.3- Discussão...................................................................................................... 88 

4.4- Experimento IV – Leitura automonitorada ......................................................... 89 
4.4.1- Método ......................................................................................................... 90 



 

 

4.4.2- Resultados .................................................................................................... 91 
4.4.3- Discussão...................................................................................................... 92 
4.4.4- Conclusão..................................................................................................... 92 

CAPÍTULO V - O COMPORTAMENTO E HIERARQUIA SINTÁTICA DE 
ADVÉRBIOS NO PB..................................................................................................... 93 

5.0- Introdução ........................................................................................................... 93 
5.1- Metodologia do estudo........................................................................................ 96 
5.2- Sintaxe geral do português .................................................................................. 96 
5.3- Posições sintáticas dos advérbios no português .................................................. 97 
5.4- O posicionamento não-marcado dos tipos de advérbios no português ............... 98 

5.4.1- Os advérbios altos ........................................................................................ 98 
5.4.2- Os advérbios baixos ..................................................................................... 99 
5.4.2.1- Experimento V – Produção oral e análise acústica ................................... 99 
5.4.2.2- Metodologia .............................................................................................. 99 
5.4.2.3- Resultados ............................................................................................... 100 

5.5- Advérbios na CC ............................................................................................... 113 
5.5.1-Experimento VI – leitura automonitorada................................................... 114 
5.5.2-Introdução ................................................................................................... 114 
5.5.3- Método ....................................................................................................... 115 
5.5.4- Resultados .................................................................................................. 116 
5.5.5- Discussão.................................................................................................... 117 
5.5.6- Conclusão................................................................................................... 117 

5.6- A posição dos advérbios de ato de fala dentro da CC....................................... 118 
5.7- Avaliativos, evidenciais e epistêmicos dentro da CC ....................................... 121 

5.7.1- Experimento VII – Produção oral e análise acústica.................................. 121 
5.7.2- Método ....................................................................................................... 121 
5.7.3- Resultados .................................................................................................. 121 

5.8- Posicionamento relativo de advérbios no PB.................................................... 124 
5.8.1- Advérbios que somente ocorrem na ordem estabelecida por Cinque ........ 125 
5.8.2- Advérbios que co-ocorrem em ordenamentos que contrariam a hierarquia de 
Cinque................................................................................................................... 133 
5.8.3- Advérbios que não podem co-ocorrer em agrupamentos no PB................ 136 
5.8.4- Quando o advérbio mais alto qualifica o advérbio mais baixo .................. 139 

5.9- Hierarquia de núcleos funcionais do PB ........................................................... 140 
5.10- Classificação dos advérbios altos e baixos...................................................... 140 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 147 
REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 151 
ANEXOS...................................................................................................................... 155 
 
 

 
 
 
 
  
 



1 

INTRODUÇÃO 
 

O que acontece em nossa mente enquanto estamos falando ou ouvindo? Essa é 

uma questão emergente e foco das principais discussões da lingüística do século XXI. 

Da década de 20 até a década de 50 do século passado, a visão predominante era a de 

que o papel da mente humana nos processos de compreensão e produção de fala era 

bem reduzido. À mente caberia a função subsidiária de replicar os dados primários 

provindos do ambiente. Sob essa visão, traduzida pela ciência ocidental principalmente 

pela teoria do desenvolvimento da linguagem de Skinner (1957)1, os estudos sobre a 

linguagem deveriam enfatizar o estímulo linguístico ao qual o sujeito falante é exposto. 

Após as publicações de Chomsky (1957 e 1959) que juntas determinaram a 

fundamentação inicial da linguística gerativa, os estudos linguísticos tomaram um rumo 

novo. Os pesquisadores consideraram como objeto fundamental de estudo os fenômenos 

subjetivos que possibilitam a comunicação verbal. A linguagem, sob essa visão, passa a 

ser percebida primariamente como um sistema de princípios e regras alojado na mente 

humana. A partir das propostas de Chomsky, a lingüística busca espaço entre as 

chamadas ciências cognitivas2 - um empreendimento multidisciplinar que catalisa 

estudos de diversas áreas como a biologia, a psicologia, a filosofia, neurologia e 

computação. 

 

Outra questão importante à qual a linguística moderna se dedica, relacionada à 

questão acima, é qual o design assumido pela gramática de uma língua natural em nossa 

mente.  O gerativismo, principalmente até a versão conhecida como Teoria da Regência 

e Ligação3, preconiza a existência de uma Gramática Universal guiada por princípios 

bem específicos e rígidos, capazes de gerar as sentenças de todas as línguas. Porém, a 

diversidade das línguas, das formas que elas assumem e suas especificidades sintáticas 

continuam intrigando os pesquisadores. Como uma gramática única alojada na mente 

humana poderia explicar, por exemplo, a existência de línguas tão diferentes como o 

                                                 
1 Psicólogo behaviorista americano para quem a aquisição da linguagem pode ser prevista e controlada 
através de artifícios como imitação e reforço. 
2 Chomsky, a partir de suas primeiras publicações, no início da segunda metade do século XX, começa a 
demonstrar que a linguagem humana possui propriedades formais que podem ser tomadas como 
verdadeiros programas cognitivos. Os estudos linguísticos começam, portanto, a ser deslocados da 
gramática estrutural e da sociologia para a área das ciências naturais. 
3 Muitos autores não consideram ainda o Gerativismo como uma teoria. Na verdade, o que é conhecido 
como a Teoria da Regência e Ligação é um modelo ou versão importante do Gerativismo.  
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português e o japonês? Diante dessa realidade, Chomsky (1981) acena para a 

possibilidade de alguns princípios da Gramática Universal serem maleáveis e adaptáveis 

às condições gramaticais específicas de cada língua. 

 

Entre a postulação de princípios e regras rígidas e gerais e a possibilidade de 

parametrização, itens lexicais como advérbios sempre se inseriram na teoria linguística 

colocando dificuldades às investigações. Em uma mesma língua, o advérbio pode 

assumir diferentes posições e significados dentro de uma sentença. Se compararmos 

diferentes línguas, facilmente percebemos também o comportamento diferente que o 

advérbio pode assumir.  Diante desse quadro, linhas de pesquisa divergentes têm sido 

trilhadas: algumas focalizam a diversidade e a parametrização; outras se esforçam na 

tentativa de descobrir, mesmo diante da diversidade, regras gerais que caracterizem de 

modo integrado o comportamento “rebelde” do advérbio.  

 

Ao se dedicar à análise do comportamento sintático dos advérbios a partir do 

gerativismo, esta tese procura em sua essência enriquecer esse debate entre diversidade 

e unidade. Utilizando os termos de Ernst (2002), conforme a perspectiva de estudo 

assumida, pode-se priorizar uma configuração sintática frouxa – loose-fit-, permitindo, 

desta forma, diversas posições de aposição para um mesmo advérbio na cadeia 

sintagmática; ou uma configuração sintática tensa – tight-fit -, que determina uma 

posição sintática única para cada tipo de advérbio.  

 

Consideramos que, assim como é importante examinar a adequação 

metodológica e o poder de cada perspectiva de análise do advérbio de explicar dados 

linguísticos, igualmente importante também é considerar que a adoção de uma ou outra 

perspectiva revela visões diferentes de design gramatical e posições diferentes no debate 

mencionado acima. As operações gramaticais licenciadas na interface sintaxe-

semântica, por exemplo, sob a perspectiva loose-fit, fornecem várias posições para a 

aposição sintática do advérbio, reguladas prioritariamente pelo escopo semântico que se 

estabelece entre o advérbio e determinados domínios sintáticos, como o sintagma verbal 

ou outras porções maiores da sentença.  Já a perspectiva tight-fit acentua o papel da 

sintaxe, de forma que cada classe de advérbio se insere em uma posição definida na 

sentença por conta de regras sintáticas específicas. Consequentemente, a perspectiva 

tight-fit preconiza uma estrutura sentencial com maior número de posições sintáticas 
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nucleares e projetadas para alojar cada tipo de advérbio, inserindo-se, assim, em outra 

linha de pesquisa também muito importante que procura compreender como seria a 

cartografia da sentença (cf. Pollock, 1989; Rizzi, 1997; Belletti, 1994; Kayne, 1994; 

Cinque, 1999).   

 

Dentro do quadro teórico da Teoria dos Princípios e Parâmetros existem duas 

tendências principais de análise dos advérbios: (i) a teoria baseada no escopo (Haider 

2000; Ernst 2002; Frey 2000) e (ii) a teoria baseada no traço (Travis, 1988; Laenzlinger, 

1996 e 1998; Alexiadou, 1997; Cinque, 1999). A primeira teoria se relaciona à 

perspectiva loose-fit e adota a visão tradicional de que os advérbios são inseridos na 

sintaxe sob a operação de adjunção. A segunda teoria se relaciona à perspectiva tight-fit 

e adota a visão de que elementos com função adverbial devem ser inseridos na sintaxe 

em posições projetadas em que seja possível a checagem de traços com posições 

nucleares. A descrição do comportamento sintático e classificação do advérbio, como 

veremos, podem variar conforme uma ou outra perspectiva é adotada.  

 

Esta tese focalizará a teoria baseada no traço para o licenciamento de advérbios 

na estrutura sentencial da língua portuguesa. Não deixaremos, no entanto, de mencionar 

as principais críticas da teoria baseada no escopo direcionadas à teoria baseada no traço. 

Como dentro da Teoria X-Barra4 as posições projetadas são chamadas de 

especificadores, doravante chamaremos a teoria baseada no traço de Hipótese do 

Especificador (HE).   

 

Através de um estudo formal e baseado em julgamentos de gramaticalidade, 

Guiliano Cinque, um linguista italiano, reúne evidências empíricas para fundamentar a 

hipótese de que os sintagmas adverbiais são inseridos na árvore sintática em posição de 

especificador e não de adjunto, como a análise tradicional vinha propondo. Através da 

coleta de pares mínimos de sentenças em diversas línguas, como o italiano, o francês, o 

inglês, o romeno etc, Cinque (1999) aponta que sintagmas adverbiais coexistentes em 

uma única sentença devem se apresentar em uma única ordem linear para gerar 

sentenças gramaticais. Como a operação de adjunção não impõe restrições ao 

                                                 
4 Um dos módulos da gramática de acordo com a Teoria da Regência e Ligação (cf. Chomsky 1981). 
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comportamento sintático dos advérbios, Cinque considera que somente uma relação 

sintática do tipo Especificador-Núcleo poderia explicar as posições fixas dos advérbios.  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Cinque analisa a Camada Funcional da 

sentença e, comparando diversas línguas, conclui que a formação funcional é 

extremamente rica – aproximadamente quarenta núcleos e projeções funcionais 

possíveis - e não varia em diferentes línguas. Ordenamentos fixos de morfemas e 

advérbios levam Cinque (1999) a propor uma hierarquia dessas projeções funcionais, 

também aparentemente válidas para todas as línguas.   

 

A teoria de Cinque possui a seu favor uma argumentação baseada em quantidade 

diversificada de evidências de várias línguas e uma proposta epistemológica elegante e 

simplificada, uma vez que utiliza apenas o módulo sintático para tratar os advérbios. 

Alexiaudou (2002) e Laenzglinger (1998) fortalecem os argumentos de Cinque e 

colhem mais evidências, principalmente no inglês, italiano e francês. Sant’Ana (2005), 

utilizando um estudo de questionário constatou no português brasileiro as ordens fixas 

de advérbios propostas por Cinque, embora na sintaxe de superfície aparentemente elas 

não sejam sempre respeitadas.  

 

Esta tese se propõe enriquecer metodologicamente as investigações de Cinque, 

Alexiadou, Laenzglinger e Sant’Ana, somando aos julgamentos de gramaticalidade e 

estudo de questionário utilizados por eles, alguns métodos disponíveis em estudos 

psicolingüísticos, como leitura automonitorada e produção oral com análise acústica. A 

intenção é utilizar maior número de ferramentas a fim de tornar mais segura a afirmação 

de que os ordenamentos fixos de advérbios ocorrem entre as línguas e possuem 

realidade psicológica e, consequentemente, tornar ainda mais consistente a HE. 

 

Além do enriquecimento metodológico, a aproximação com a psicolinguística 

pode favorecer de outra forma o estudo teórico empreendido por Cinque. 

Principalmente o paradigma experimental de leitura automonitorada (Self Paced 

Reading – SPR), propicia isolar e esclarecer fenômenos gramaticais que possivelmente 

interferem na aceitação das ordens relativas fixas de advérbios, no momento em que 

esses fenômenos estão sendo processados. Procuramos verificar, através desse 

procedimento experimental, se a prosódia é um desses fenômenos interferentes.   Em 
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um outro experimento de produção oral reportado nesta tese também investigamos 

pistas prosódicas que possam interferir na aceitação das ordens relativas fixas.  

 

Outro objetivo desta tese é utilizar a HE para propor uma classificação dos 

advérbios do português de acordo com as posições de especificador projetadas pelos 

núcleos estabelecidos por Cinque na camada funcional. Como as línguas diferem quanto 

à gramaticalização das informações disponíveis nos núcleos (podem deixar os núcleos 

vazios, disponibilizar morfologia verbal ou advérbios), é preciso investigar quais 

advérbios do português podem ser cartografados em quais núcleos. Tentaremos explicar 

também com base na interferência prosódica e em especificidades sintáticas da língua 

portuguesa algumas evidências que contrariam o ordenamento fixo de advérbios 

estabelecido por Cinque.  

 

Resumindo, defenderemos nesta tese a HE. Procuraremos, no entanto, submetê-

la a novos testes empíricos e avaliaremos a possibilidade de a prosódia ser um fator 

decisivo na aceitabilidade dos ordenamentos relativos fixos.  Além disso, 

apresentaremos uma tipologia de advérbios da língua portuguesa baseada na hierarquia 

de núcleos funcionais estabelecida por Cinque.    

 

* 

 

 

*                                       * 

 

 

 

A tese está organizada da maneira como segue.  No capítulo I, apresentamos o 

quadro teórico geral em que a pesquisa se insere. No capítulo II, apresentamos a 

fundamentação teórica pertinente à análise da sintaxe do advérbio de acordo com a 

teoria baseada no traço ou HE. No capítulo III, apresentamos as principais evidências 

que suportam a HE. Resumidamente, demonstramos o caminho argumentativo 

percorrido por Cinque para afirmar que os advérbios devem ser inseridos na sintaxe em 

posições de especificador de projeções funcionais da sentença. Apresentamos alguns 

dados empíricos fornecidos pelo autor e a hierarquia de advérbios proposta por ele.    
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No capítulo IV, partimos para o exame da realidade psicológica da hipótese do 

especificador. Reportamos primeiramente o estudo de questionário realizado por 

Sant’Ana (2005) e, em seguida, os experimentos de leitura automonitorada e de 

produção acústica desenvolvidos a fim de testar a hipótese do especificador no 

português brasileiro. No último capítulo, descrevemos o comportamento sintático de 

alguns advérbios do português, associando-os aos núcleos funcionais hierarquizados por 

Cinque. Desenvolvemos também a análise das causas, já mencionadas em Sant’Ana 

(2005), que levam o português a apresentar na superfície de algumas sentenças ordens 

relativas de advérbios divergentes das estabelecidas por Cinque. Por fim, nesse capítulo, 

investigamos, através de outro experimento de leitura automonitorada, a possibilidade 

de postular que os advérbios mais altos da escala de Cinque localizem-se na Camada 

Complementizadora da sentença e não na Camada Funcional. 

 

Constatamos, através dos resultados dos experimentos, que os ordenamentos 

relativos fixos de advérbios previstos por Cinque são lidos mais rapidamente e melhor 

aceitos no português brasileiro. Constatamos também que a prosódia exerce papel 

importante para a aceitação desses ordenamentos, tanto em tarefas de leitura silenciosa 

como em tarefas de produção oral. Além disso, os resultados fundamentaram a hipótese 

de que os advérbios mais altos da escala de Cinque devem ser cartografados na Camada 

Complementizadora da sentença. O português brasileiro corrobora, portanto, a HE, 

fornecendo, no entanto, algumas especificidades às generalizações de Cinque.  
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CAPÍTULO I - O QUADRO TEÓRICO 
 

1.0- O Gerativismo 
A partir de livros como The Logical Structure of Linguistic Theory, publicado 

em 1955, Syntactic Structure, publicado em 1957 e Aspects of the Theory of Syntax, 

publicado em 1965, Noam Chomsky se torna o precursor de uma nova teoria linguística 

denominada Gerativismo. O Gerativismo se configurou como uma ruptura em relação à 

visão empirista reinante no pensamento científico norte-americano. No combate ao 

behaviorismo de Skinner (1957), Chomsky (1959) chama atenção especificamente para 

o fenômeno da aquisição da linguagem. Segundo ele, a observação do processo de 

aquisição de uma língua natural revela o descabimento de apontar a experiência 

linguística do falante como fator determinante para a aquisição. 

 

 O principal argumento de Chomsky de combate ao behaviorismo é o princípio 

da pobreza do estímulo. Segundo esse princípio, não há no estímulo informação 

suficientemente plena e organizada para servir a todas exigências necessárias para a 

geração do número infinito de sentenças de uma língua. A ideia base é a de que o 

homem nasce com uma arquitetura cognitiva programada biologicamente para 

possibilitar a geração, de forma ótima, de todas as sentenças previstas pela gramática de 

uma língua.    

 

Lenneberg (1963) também apresenta argumentos decisivos a favor da ideia de 

que o conhecimento linguístico é determinado biologicamente e é específico da espécie 

humana. O autor apresenta quatro critérios5 para diferenciar os fenômenos culturais dos 

fenômenos biológicos. Submetida a esses critérios, a linguagem verbal se revela, de 

forma inequívoca, como um fenômeno natural e não fruto da cultura ou determinada 

pela mera aprendizagem.  

 

Retomando a perspectiva racionalista cartesiana , Chomsky propõe um modelo 

de análise linguística formal e preciso. A partir de hipóteses com poder de 

generalização, o pesquisador parte para a investigação de uma ou várias línguas. O 

                                                 
5 Os critérios são: (i) variabilidade dentro da espécie; (ii) datação para a implantação e desenvolvimento 
da atividade; (iii) predisposição hereditária; (iv) correlações orgânicas específicas. 
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objetivo não é a descrição das idiossincrasias das línguas, mas sim a determinação das 

leis que regem a Faculdade da Linguagem (FdL) e, mais especificamente, a Gramática 

Universal (GU), um componente da cognição humana biologicamente determinado e 

considerado o estágio inicial da FL. A perspectiva assumida pelo Gerativismo 

ultrapassa, portanto, a preocupação com a mera descrição dos dados empíricos. O foco 

da atenção é a explicação das propriedades constitutivas da GU e como ocorre o 

processo da aquisição da linguagem. 

 

Os estudos empreendidos dentro da linha de pesquisa gerativista são 

impulsionados pela preocupação de explicar os princípios gerais que constituem a GU e 

que são responsáveis, consequentemente, pela configuração das gramáticas particulares. 

No entanto, conforme o conjunto das línguas examinadas sob essa nova perspectiva é 

ampliado, inevitáveis variações são encontradas. Muitas hipóteses teóricas precisam ser 

reformuladas para abarcar diferenças entre as línguas, tornando-se, muitas vezes, 

complexas e pouco eficientes6. Chomsky, na segunda metade dos anos 70, estabelece 

que alguns Princípios da GU podem ser parametrizados e são responsáveis por 

variações importantes como a da ordem núcleo – complemento ou da gramaticalidade 

ou não do sujeito nulo, por exemplo, 7. Desta forma, uma sentença se torna agramatical 

em qualquer língua caso viole um dos princípios da GU. Porém, uma sentença que 

aciona um valor paramétrico e não outro pode ser agramatical em uma dada língua, mas 

gramatical em outra. Em outras palavras, as gramáticas particulares são percebidas 

como derivadas da GU. Nenhum sistema particular de regras é adotado, ao contrário do 

que pensavam os estruturalistas8.  

 

Outro foco de atenção dos estudos gerativistas é a pesquisa da localização da 

Faculdade da Linguagem no cérebro.  Uma questão inicial que emerge é a seguinte: a 

faculdade da linguagem constitui um conjunto de regras e operações que se apresentam 

                                                 
6 À medida que dados empíricos de diversas línguas são considerados, muitas regras precisam ser criadas 
ou reformuladas.  
7 Quanto à realização do sujeito, as línguas se dividem entre as que permitem a não realização do sujeito e 
as que exigem o sujeito realizado.  As línguas que não permitem o sujeito nulo, como o inglês, são 
consideradas línguas pro-drop. A explicação geral aceita para esse fato é que o sujeito não pode ser 
recuperado quando a morfologia verbal é fraca. (cf. Haegeman, 1995) 
8 Ferdinand de Saussure (1857/1913) e Leonard Bloomfield (1887/1949) são considerados expoentes da 
linguística moderna. Acreditavam que cada língua deveria ser considerada como um sistema 
independente e estruturado em que as relações entre as entidades lingüísticas eram fundamentais para se 
descrever a própria língua. Ao contrário do gerativismo, a linguística dita como estrutural prioriza os 
dados linguísticos.  
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espalhadas no cérebro ou encapsuladas em módulos especializados9? O modelo formal 

de análise adotado neste trabalho se assenta sobre a visão modular de organização da 

mente humana. De acordo com essa visão (cf. Fodor, 1996; Chomsky, 1998; Gardner, 

1996; Pinker, 2002), os princípios gramaticais internalizados são distribuídos em uma 

série de módulos encapsulados e especializados em determinados tipos de operações. Os 

módulos não compartilham as mesmas operações, mas mantêm entre si relações 

estreitas ou interfaces. Os princípios próprios de outros sistemas conceituais, como a 

audição e a visão, por exemplo, também se apresentam em módulos que se relacionam 

com os módulos da GU. 

 

 

1.1. A Teoria GB 
O que Chomsky prefere denominar de Teoria dos "Princípios e Parâmetros", 

muitos autores denominam de Teoria Government and Binding (GB)10 devido à 

publicação do livro Lectures on Government and Binding (Chomsky, 1981).  

 

Na verdade, a Teoria adquiriu um formato a partir do qual as sentenças das 

línguas naturais puderam ser analisadas. Dentro do quadro da Teoria GB a gramática é 

composta por um conjunto de módulos com funções específicas, mas que ao mesmo 

tempo interagem. Os principais são os seguintes: (i) A Teoria Temática – trata das 

relações semânticas que se estabelecem dentro de uma sentença entre, por exemplo, um 

núcleo e seus argumentos interno e externo (complemento e especificador, 

respectivamente). A Teoria Temática se propõe a estudar também a preservação de 

propriedades semânticas de seleção entre estruturas diversas, como as estruturas ativa e 

passiva. (ii) A Teoria X-Barra - define em representações arbóreas todos os tipos de 

estruturas sentenciais possíveis nas línguas naturais. (iii) A Teoria da Regência - define 

a relação estabelecida entre um núcleo e seus possíveis constituintes selecionados. (iv) 

A Teoria da Ligação – determina as condições que permitem um constituinte estar 

ligado a outro numa sentença. (v) A Teoria do Caso - especifica os Casos que licenciam 

                                                 
9 Fodor (1996) introduz a noção de processos psicológicos verticais e modulares como base para 
comportamentos biológicos coerentes. A teoria da modularidade fundamenta-se na idéia de que a mente é 
formada por módulos independentes e programados biologicamente para o processamento específico de 
informações. 
10 Em português, Teoria da Regência e Ligação. 
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determinados constituintes e as condições e operações sintáticas compatíveis à 

atribuição desses Casos.  

 

Além desses módulos, a GB assume como níveis de representação lingüística: (i) 

a Estrutura Profunda (EP), na qual determinadas operações sintáticas são aplicadas 

durante o processo de derivação de uma sentença; (ii) a Estrutura Superficial (ES), 

resultado final da geração da sentença após a aplicação de operações sintáticas; (iii) a 

Forma Lógica (FL), nível onde os significados são representados11 e (iv) a Forma 

Fonológica (FF), nível onde os sons são representados12. 

 

 

 

 

 

   

Figura 1: Modelo de gramática proposto pela GB 

 

 1.2- O Programa Minimalista 
 No início da década de 1980, Chomsky inicia uma nova fase dentro da Teoria 

Gerativista na qual se propõe a reconsiderar sob o ponto de vista epistemológico os 

vários módulos da gramática (cf. Chomsky 1981). Segundo o autor, talvez seja possível 

que os objetos gramaticais tenham a forma que observamos e não outra imaginável por 

uma necessidade computacional ou limitação da memória. Além disso, há a 

                                                 
11 FL é o nível de interface com os sistemas Conceitual-Intencional. 
12 FF é o nível de interface com os sistemas Articulatório-Perceptual. 
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possibilidade de que a FF e FL, assumidas como níveis de interface do sistema do 

desempenho, determinem condições que devem ser satisfeitas pela FdL. Ou seja, as 

propriedades gramaticais devem ser compreendidas a partir das demandas do sistema do 

desempenho e não arbitrariamente. Se tais hipóteses se confirmarem, a Teoria seguirá 

para um progressivo esvaziamento da GU enquanto construto teórico (cf. Chomsky, 

2004). Ao mesmo tempo, os níveis de representação e as operações postuladas no 

âmbito da Teoria GB tendem a ser simplificados. 

 

O Modelo GB responde ao problema da aquisição da linguagem, uma vez que, 

diante da pobreza dos dados a que a criança é exposta, somente dotando a FdL de uma 

estrutura interna composta por princípios determinados biologicamente pode-se explicar 

como uma criança rapidamente e independentemente do ambiente lingüístico "aprende" 

a falar. Surge, no entanto, um novo conjunto de questões que, na verdade, reflete uma 

necessidade de justificar mais adequadamente a existência de determinadas 

propriedades da FdL.   

 

O Programa Minimalista (PM) explora a hipótese de que a FdL é um sistema 

não redundante e ótimo no sentido de que os fenômenos lingüísticos são 

inevitavelmente realizações da ação de pressões que configuram a gramática para ser 

natural, simples, econômica e elegante.  Segundo Collins (1997), dada uma série de 

operações que formam uma derivação sintática, a condição de economia sugere que o 

comprimento ou o custo da derivação sejam minimizados de alguma forma. Sob essa 

visão, é uma tarefa minimalista reconsiderar as evidências e justificativas, anteriormente 

postuladas no modelo GB, para se estabelecer determinados níveis de representação, 

operações e regras. Afinal, economicamente caracterizada, a linguagem requer um 

modelo explicativo com soluções que envolvam o mínimo de complexidade. É 

importante perceber que com esta atitude o PM pode qualificar as justificativas para a 

eficiência e rapidez na aquisição da linguagem. 

 

Hornstein, Nunes & Grohmann (2001) apontam duas condições de economia: a 

metodológica e a substantiva. A metodológica favorece um enxugamento 

representacional da teoria: quanto menos relações, entidades e módulos forem 

necessários na seleção e computação dos objetos linguísticos, mais adequada será a 

gramática. A substantiva determina que os princípios gramaticais devem obedecer a 
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regras naturais do menor esforço e da parcimônia; ou seja, pequenos passos previnem os 

longos; derivações em que regras simples são aplicadas são as preferidas. Por exemplo, 

entre a opção de derivação de uma estrutura sintática apenas com a operação de 

Concatenar (Merge) e a opção de derivação de uma estrutura sintática com Movimento 

(Move), o sistema computacional deve preferir a primeira opção. O movimento somente 

ocorrerá se apenas por meio de Merge uma propriedade morfológica de X não puder ser 

satisfeita na derivação (cf. Chomsky, 1995: 400), já que movimento é uma operação 

custosa que envolve além do próprio movimento, a construção de uma Cópia via Merge, 

a construção de uma Cadeia e o Apagamento da Cópia.  Kenedy (2007: 26) esquematiza 

da seguinte forma as operações Cópia, Merge, Cadeia, Apagamento: 

 

 

 
 

 

Figura 2: Operações envolvidas no movimento 

 

1.2.1- O modelo de gramática assumido pelo PM 
Comparando o modelo de gramática proposto pela GB e o modelo proposto pelo 

PM, percebe-se que o PM confere maior importância para as operações computacionais. 

A representação se configura à medida que a derivação ocorre.  
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Figura 3: Modelo de gramática proposto pelo PM 

 

Na GB, nada é dito sobre os processos internos de formação das estruturas. Já o 

PM enfatiza o processo de formação das estruturas: traços do Léxico são selecionados 

para a Numeração, já por necessidades de criação de um objeto gramatical legível para 

as interfaces FF e FL13. A operação Selecionar retira da Numeração os traços que 

formarão o objeto gramatical no curso de uma derivação sintática. A montagem do 

objeto gramatical ocorre através da ação das operações Concatenar (Merge) e Mover 

(caso seja necessário). As estruturas geradas no sistema computacional são submetidas a 

Spell Out, que lhes confere uma saída para a FF, onde as estruturas recebem som e outra 

para a FL, onde as estruturas recebem interpretação14. De acordo com o Princípio da 

Interpretação Cheia15, cada representação em FF e FL somente deve conter elementos 

interpretáveis para cada uma dessas interfaces. Como, por exemplo, presumivelmente, 
                                                 
13 Para o objeto resultar em uma estrutura gramatical todos os itens da Numeração devem ser 
selecionados (cf. Cook &Newson, 1996). 
14 Spell-out deve satisfazer as interfaces de maneira ótima para que a derivação seja convergente. Uma 
representação em FF que contenha informações semânticas não converge. Paralelamente, uma 
representação em FL que contenha informações fonéticas também não converge. Essa função de Spell-out 
delimita seu lugar de atuação: se atuar muito cedo na derivação, por exemplo, antes de todos os itens da 
Numeração serem incluídos na derivação, chegariam elementos semânticos na FF ou elementos 
fonológicos na FL. Por outro lado, se spell-out atuasse tardiamente, o resultado seria  uma representação 
não interpretável para FF, já que após spell-out somente ocorrem operações relevantes para o componente 
fonético. 
15 De acordo com Chomsky (1986) o Full Interpretation é um princípio que estipula que toda 
representação bem formada deve conter somente elementos interpretáveis pela FF e FL. 
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os traços gramaticais são irrelevantes tanto para FF quanto para FL, eles devem ser 

checados e eliminados antes de chegar às interfaces. As operações ocorridas antes de 

spell-out manifestam-se na FF, pois estes níveis estão diretamente ligados. Uma 

operação de movimento representada antes de spell-out na figura acima seria visível na 

sintaxe. Por outro lado, as operações ocorridas após spell-out, na FL, não possuem 

manifestação na FF, pois estes níveis estão indiretamente relacionados. Uma operação 

de movimento após spell-out ficaria encoberta na sintaxe. Em outros termos, as 

operações que ocorrem na FF seriam as responsáveis pelas variações entre as línguas, 

enquanto que as operações ocorridas após spell-out e na FL são universais. 

 

1.3- A lingüística formal e a psicolingüística 
Uma preocupação derivada da visão modular é a seguinte: distinguir os módulos 

específicos da GU de módulos de performance encarregados das tarefas de 

compreensão e produção da fala.  

 

Desde suas primeiras publicações, Chomsky já postulava a dicotomia 

Competência X Desempenho. Segundo o autor, a Competência é a GU propriamente 

dita ou conhecimento mental de uma língua particular e o Desempenho é o uso 

atualizado da linguagem em uma situação específica de fala. Em sentido mais estrito, 

Carrol (1999) utiliza o termo Performance para se referir mecanismos psicológicos de 

percepção e compreensão da linguagem. 

 

Da distinção entre Competência e Desempenho nascem duas perspectivas de 

estudo linguístico dentro do gerativismo: a linguística dita teórica ou pura e a linguística 

do desempenho, ou melhor, a psicolinguística. A linguística teórica investiga os 

princípios gerais e as possíveis parametrizações desses princípios tendo como principal 

fonte de evidências empíricas para suas predições julgamentos intuitivos de 

gramaticalidade e aceitabilidade. Parte, portanto, de uma abstração das diversas 

variáveis que entram em jogo em situações concretas de fala, como heterogeneidade 

dialetal, conhecimento de mundo do falante, limitação de memória, distrações etc. As 

investigações psicolinguísticas, por outro lado, procuram explicar como os falantes 

compreendem ou produzem enunciados através de tarefas de interpretação (off-line) ou 

em tempo real (on-line). 
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Segundo Ferreira (2005), dentro das ciências cognitivas, a parceria entre a 

linguística formal e a psicolinguística é a mais antiga. Nasceram juntas a partir da 

revolução chomskyana (cf. Gardner, 1987) , que reintroduziu a mente dentro das teorias 

sobre a linguagem. Durante um tempo, andaram lado a lado. Inicialmente, nos primeiros 

modelos linguísticos de base gerativista, havia uma colaboração entre as duas áreas na 

medida que os linguistas acreditavam que a adequação de suas teorias era medida por 

testes psicolinguísticos.  

 

Nos anos 70, no entanto, a boa convivência entre a linguística formal e a 

psicolinguística é abalada. Os experimentos psicolinguísticos começaram a não 

confirmar preceitos caros à lingüística formal, como a postulação de que havia 

estruturas profundas e estruturas superficiais, derivadas das primeiras por 

transformações sintáticas. Em tese, como dita a Derivational Theory of Complexity 

(DTC) de Miller e associados (cf. Fodor, Bever & Garrett, 1974) a aplicação de regras a 

uma estrutura sintática primária deveria originar uma sentença que demandaria mais 

tempo para ser decodificada. Uma sentença na voz ativa, por exemplo, deveria ser lida 

com maior rapidez que uma sentença na voz passiva, pois esta, de acordo com a (DTC) 

sofreu maior número de transformações, sendo derivada da primeira.  

 

Porém, testes comparando tempos de leitura de sentenças ativas e passivas não 

confirmaram a hipótese. Ao contrário, às vezes as sentenças passivas eram lidas até com 

maior rapidez que as ativas. Quando os psicolinguistas se desiludem com a DTC, 

concluem que muitas das tentativas de relacionar a linguística à psicolinguística 

estavam fadadas ao insucesso, porque a linguística  se relacionava com a investigação 

de estruturas abstratas, enquanto que a psicolinguística estava interessada em algo 

chamado de psicologia real (cf. Ferreira, 2005). 

 

Até os anos 80, os dois campos seguem em caminhos separados. Até que Clifton 

(1981) anuncia a reaproximação, favorecida pelo modelo de gramática Government and 

Binding (Chomsky, 1981). As representações propostas pela GB podiam ser melhor 

capturadas pelos estudos psicolinguísticos. Com o novo tratamento dado ao movimento, 

por exemplo, as sentenças passivas podem ser descritas não como uma forma derivada 

de uma estrutura primitiva, mas a partir de relações estabelecidas entre constituintes 
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movidos e seus respectivos traços. Durante o processamento sintático, o sujeito deve 

identificar o antecedente, guardá-lo em sua memória de trabalho e, em seguida, 

encontrar a lacuna e relacionar os dois. Essa descrição de decodificação da esquerda 

para a direita corresponde ao modelo de processamento sintático top down16 defendido 

pelos psicolinguístas.  

 

No entanto, a mudança do modelo GB para o Programa Minimalista (PM) 

contribuiu para novo afastamento entre os dois campos. Ferreira (2005) aponta duas 

causas atuais de divergências. A primeira de caráter epistemológico: o modelo de 

gramática gerativa adotado pelos principais linguistas teóricos atualmente preconiza que 

os itens lexicais selecionados do Léxico sofrem operações sintáticas e são expurgados 

para os níveis de performance em subpartes menores que a sentença dentro do spell out . 

Este modelo, no entanto, impossibilita a existência de um fenômeno caro constatado por 

vários estudos psicolingüísticos em sentenças estruturalmente ambíguas – a reanálise 

sintática. Uma sentença processada em partes que seguem para spell out, por princípio, 

é imune a erros de análise sintática, conhecidos entre os psicolinguistas por garden 

path17.  

 

Outro motivo de divergência apontado por Ferreira é de caráter metodológico. 

Psicolinguistas criticam a tecnologia adotada pelos linguistas formais para coleta de 

dados. Enquanto outras áreas da ciência cognitiva utilizam técnicas acuradas e 

diversificadas para coleta de evidências empíricas, como tarefas que medem reação dos 

informantes em tempo real ou capturam imagens neuronais, a linguística formal, 

geralmente, fundamenta suas teorias apenas em um método: julgamentos intuitivos de 

gramaticalidade e aceitabilidade.  

 

Os julgamentos de gramaticalidade são alvos de críticas dos psicolinguistas por 

vários motivos. Primeiramente, é um método baseado meramente em interpretações 

                                                 
16 Processamento feito de nódulos mais altos para nódulos mais baixos ou da esquerda para a direita. 
Neste modelo, informações de níveis mais altos influenciam os níveis mais baixos. Por exemplo, o 
parser, ao se deparar com um nódulo verbal prevê uma operação de merge com um possível 
complemento. 
17  Muitas vezes o parser, orientado por princípios que lhe são inerentes e pressionado pela memória de 
curto prazo, pode tomar uma decisão equivocada durante o processamento de uma sentença que 
impossibilita a construção ideal da cadeia sintagmática.  
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intuitivas sobre gramaticalidade ou aceitabilidade de sentenças. Além disso, o sujeito 

que fornece o dado geralmente não é inocente quanto ao aspecto gramatical em questão. 

Muitas vezes é o próprio teórico que decide entre a agramaticalidade ou não, após 

checar com colegas, no método chamado informalmente de ‘Hey Sally’ . 

 

Segundo Kitagawa e Fodor (2006) até mesmo estudiosos envolvidos com as 

questões linguísticas investigadas podem ocasionalmente perder um fato teoricamente 

significante sobre sentenças bem formadas. A sentença abaixo, fornecida pelos autores, 

ilustra o fato de que o conceito de gramaticalidade não é independente de fatores 

contextuais: 

 

(1) Kissinger thinks bananas. 

 

Fornecido o contexto: ‘ What did Nixon have for breakfast today?’, a sentença 

acima pode ser julgada como gramatical.  

 

Ferreira propõe algumas recomendações para reaproximar linguistas e 

psicolinguistas. Uma recomendação tem a ver com os dados que formam a base da 

gramática gerativa. Segundo a autora, seria bom que os julgamentos de gramaticalidade 

não fossem a única fonte para a teorização, como já não é em outras áreas das ciências 

cognitivas em que as técnicas de estudo aplicadas variam entre julgamentos intuitivos, 

tempos de reação para monitorar movimento dos olhos e imagens neuronais. A autora 

frisa que não há nada de errado com o julgamento de gramaticalidade como um tipo de 

dado, mas com a forma como são coletados. Ela recomenda a coleta de um conjunto 

maior de dados com apropriados controles de efeitos de priming 18e outras influências 

que podem contaminar o resultado. Além disso, os itens devem ser apresentados 

randomizados para que o padrão de resposta não seja afetado pela sequência de 

apresentação. Outra recomendação: o sujeito do experimento não deve ser o teórico, 

mas um nativo que não conhece a teoria. A autora também lembra que é preciso 

reintegrar estudos da sintaxe, semântica e fonologia.  
                                                 
18 O efeito de priming ocorre quando um estímulo anterior (prime) facilita o processamento de uma 
informação posterior. É uma ferramenta metodológica muito utilizada em tarefas de decisão lexical em 
que se avalia através de medições de tempo de resposta se um sujeito exposto inconscientemente a uma 
prime processa mais rapidamente uma palavra alvo. Resultados de tarefas de decisão lexical revelam, por 
exemplo,  tempo menor de leitura para palavras alvo do tipo enfermeira após um prime do tipo médico do 
que após um prime do tipo cozinheira.(cf. Shelton & Martin, 1992; Neely, 1991). 
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Derwing & Almeida (2005) afirmam que a realidade psicológica das estruturas 

linguísticas não é algo que possa ser simplesmente assumido ou mesmo estabelecido 

por decreto. Para os autores a única forma de a linguística contar com a credibilidade 

científica é submetendo suas teorias a testes rigorosos com falantes e ouvintes de uma 

língua. 

 

As pesquisas que até então consideram o advérbio como adjuntos ou 

especificadores permaneceram no âmbito da sintaxe formal. Esta tese, à medida que 

procura somar aos julgamentos de gramaticalidade dados fornecidos por experimentos 

psicolinguísticos, torna-se uma tentativa de conciliar esforços da linguística formal e da 

psicolinguística, inserindo-se em um programa de estudo promissor chamado por 

Sprouse (2007) de Sintaxe Experimental.  

 

Derwing & Almeida (2005) dividem os principais métodos de investigação 

utilizados pela psicolinguística em métodos não cronométricos e métodos 

cronométricos. Os métodos não cronométricos ou off-line se baseiam em respostas 

conscientes ou interpretativas dos sujeitos à cerca de fatos linguísticos. Já os métodos 

cronométricos ou on-line se baseiam no tempo de reação inconsciente do sujeito quando 

submetidos a determinadas estruturas linguística.  

 

Nesta tese reportaremos experimentos não cronométricos e cronométricos 

rodados para observar a existência dos ordenamentos fixos relativos de advérbios e o 

posicionamento deles na cartografia da sentença. Os não cronométricos são: (i) estudo 

de questionário (já reportado em Sant’Ana (2005)); (ii) produção oral de sentenças. Os 

cronométricos são os paradigmas experimentais de leitura automonitorada.     

 

1.4- Um mecanismo de processamento da linguagem 
Os principais modelos encarregados de explicar os processos envolvidos no 

desempenho linguístico (Kimball, 1973; Frazier & Fodor, 1978; Frazier & Clifton Jr., 

1996) concordam que existe um mecanismo de processamento linguístico inato 
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encarregado das tarefas de codificação e decodificação da linguagem – o parser19.  

Principalmente através de sentenças estruturalmente ambíguas, os pesquisadores podem 

observar o parser em ação e estabelecer os princípios aos quais ele se submete quando 

escolhe uma e não outra estrutura possível. 

 

As opiniões sobre a natureza do parser são, no entanto, controversas. Na 

literatura encontramos autores que postulam a existência de um parser universal, ou 

seja, regido por princípios que não se alteram, independentemente da língua a que o 

sujeito se submete. Por outro lado, existem autores que acreditam em um parser 

parametrizável, ou seja, regido por leis que mudam de acordo com a língua a que o 

sujeito se submete. 

 

A afirmação fundamental da linguística gerativa de que há uma gramática 

universal inata inspira os primeiros modelos destinados a descrever e avaliar o 

desempenho. Estudando a língua inglesa, Kimball (1973) foi o primeiro a estabelecer 

princípios universais para o parser, baseados principalmente nas limitações da memória 

de curto prazo. Os principais são: (i) closure: um sintagma deve ser fechado logo que 

possível para não sobrecarregar a memória de curto prazo; (ii) two sentences: somente 

constituintes de até duas sentenças podem ser analisados ao mesmo tempo; (iii) fixed 

structure: após um sintagma ser fechado, é custoso para o parser voltar para reanalisá-

lo. Além desses princípios, Kimball estabelece que as sentenças sejam processadas da 

esquerda para a direita ou, se pensarmos em uma representação arbórea, de cima para 

baixa – top down. 

 

Frazier e Fodor (1978) estabelecem um modelo de processamento chamado por 

elas de Sausage Machine Model (máquina de fazer salsichas). Os princípios já 

apresentados por Kimball são refinados e incluídos em dois estágios cumpridos pelo 

parser. No primeiro estágio – Preliminary Phrase Packager - o parser, guiado 

exclusivamente por informações estruturais, constrói constituintes sintáticos intra-

sentenciais ou, utilizando a imagem que deu nome ao modelo, constrói uma salsinha em 

uma cadeia de salsichas. Nesse estágio operam o princípio Minimal Attachment 

                                                 
19 O termo inglês parser é proveniente do latim pars orationis. O parser é definido na literatura 
psicolinguística como um mecanismo inato que entra em ação em tarefas de codificação linguística para 
que objetos linguísticos sejam automaticamente identificados e combinados (cf. Maia, 1998). 
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‘aposição mínima’ – o parser prefere formar estruturas simples, com menos nós 

arbóreos, para satisfazer as limitações da memória de curto prazo - e o princípio late 

closure ‘fechamento tardio’ – o parser pode atrasar o fechamento da ‘salsicha’ para 

apor localmente novos itens, ou seja, para construir um constituinte mais simples.   

 

No segundo estágio, referido como Sentence Structure Supervisor (supervisor de 

estrutura sintática) o parser se encarrega de organizar os constituintes formados no 

primeiro estágio em um constituinte maior até chegar a uma unidade sentencial.  

 

A preferência do parser por constituintes mais simples no primeiro estágio pode 

levá-lo a cometer erros. Nem sempre a estrutura mais simples corresponde à estrutura 

gramaticalmente possível para o segundo estágio. Esses erros do parser são referidos 

como garden-path (Frazier 1979), geralmente capturado quando se analisam 

ambiguidades estruturais ou temporárias. Nos experimento psicolinguísticos com leitura 

automonitorada a demora na leitura de um determinado constituinte pode ser 

interpretado, muitas vezes, como um efeito de garden path. A sentença (2) abaixo, por 

exemplo, apresenta uma estrutura que pode gerar um garden path: 

 

(2) O navio português entrava na baía um navio brasileiro. 

 

O parser encontra uma circunstância muito favorável para fechar o sintagma 

verbal no sintagma preposicional ‘na baía’. Apesar de ser uma medida menos custosa 

para a memória de trabalho fechar logo que possível o sintagma verbal, considerando o 

verbo ‘entrava’ como intransitivo, tal procedimento não garante gramaticalidade à 

sentença, já que o termo subsequente ‘um navio brasileiro’ ficaria sem alojamento na 

estrutura montada. Ou seja, se o parser processar o verbo como intransitivo, certamente 

cairá em um garden path e precisará reanalisar toda a sentença, aumentando o tempo de 

leitura. 

 

Questionamentos sobre a influência de informações não estruturais nas decisões 

do parser levaram Frazier & Clifton (1996) a revisar o modelo Sausache Machine. As 

autoras utilizam o fator tempo para explicar a interferência da semântica e pragmática 

no processamento de sentenças. De acordo com o modelo que ficou conhecido como 

Construal, existem no nível sentencial dois estágios de concatenação dos constituintes. 
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No estágio mais rápido ou primário, ocorrem as concatenações entre núcleo e 

complemento ou argumento interno. Nesse estágio não há tempo para interferência da 

semântica ou da pragmática. O parser é comandado apenas por princípios inerentes, 

como o late closure referido acima. Apenas num estágio secundário de concatenação, 

adjuntos e argumentos externos são inseridos na estrutura.  Nesse estágio, segundo as 

autoras, haveria tempo para a interferência da semântica e da pragmática. 

 

Cuetos & Mitchel (1988), no entanto, colocaram em dúvida a universalidade do 

parser. Os autores reportaram um experimento com leitura automonitorada utilizando 

sentenças do inglês e do espanhol com orações relativas encaixadas e dois sintagmas 

nominais concorrentes para aposição, como a sentença abaixo: 

 

(3) Alguém atirou no empregado da atriz que estava na varanda. 

 

Os resultados do experimento apontaram para diferenças significativas de 

preferência de aposição entre as duas línguas. Enquanto os sujeitos do espanhol 

preferiram aposição da oração relativa ‘que estava na varanda’ ao sintagma nominal 

(SN) mais alto ‘o empregado’, os sujeitos do inglês preferiram aposição da oração 

relativa ao SN mais baixo ‘ a atriz’.  

 

Essas diferenças de aposição apontadas por Cuetos e Mitchel podem ser 

explicadas dentro do modelo Construal. A aposição de uma oração relativa a um SN é 

um tipo de relação sintática estabelecida no estágio secundário do parser e, portanto, 

pode ser influenciada por fatores semânticos e pragmáticos de cada língua. As 

propriedades semânticas e pragmáticas específicas de cada língua que influenciam o 

segundo estágio do parser na aposição das relativas ao sintagma nominal precisam, no 

entanto, ser descritas e avaliadas. 

 

1.5- A importância da prosódia 
Segundo Lehiste (1973), durante o século 20, a prosódia se tornou a parte da 

linguística que mais escolas tentaram incorporar a suas teorias. Uma perspectiva muito 

produtiva de estudo prosódico é a que procura estabelecer correlações entre traços 

acústicos e reações perceptivas ou estratégias sintáticas dos falantes. Sob essa 
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perspectiva se pode investigar a correlação possível entre certos traços supra-segmentais 

como duração e valores de frequência fundamental e determinadas unidades sintáticas e 

fronteiras de constituintes (nos experimentos que reportaremos exploramos essa 

correlação). Pode-se, também, identificar a modalidade de uma sentença (afirmação, 

interrogação, negação) e precisar o sentido de estruturas sintáticas ambíguas através da 

entonação.  

 

Os estudos empreendidos no âmbito da psicolingüística cada vez mais refletem a 

impossibilidade de isolar fatos sintáticos de fenômenos prosódicos. Fodor (2002b) 

apresenta evidências de interferência decisiva da prosódia na aposição de orações 

relativas a SNs complexos e constata que a psicologia não pode escapar da prosódia sob 

pena de edificar teorias com ajuda de artefatos experimentais. Até mesmo o design de 

um experimento de leitura automonitorada deve prever a atuação da prosódia como 

variante dependente a ser controlada, uma vez que a Hipótese da Prosódia Implícita 

(HPI) (Fodor 2000) estabelece que no imput visual um contorno prosódico default é 

projetado implicitamente na leitura silenciosa.  

 

Sob o rótulo de prosódia habita uma série de traços supra-segmentais que podem 

ser estudados sob a perspectiva fisiológica, acústica ou perceptiva. Esses traços são 

usualmente listados como consistindo de pitch, stress e quantidade ou então definidos 

como traços cujo domínio se estende sobre mais de um segmento (Freitas, 1995).    

 

Hirst e di Cristo (2002) afirmam que a entonação é um dos traços mais 

universais da linguagem humana. Segundo os autores, toda língua possui entonação e 

muitas das funções linguísticas e paralinguísticas do sistema entonacional parecem ser 

compartilhadas por línguas de diversas origens. Os autores citam como exemplo o 

contraste altamente produtivo entre a elevação e o abaixamento do pich no final da 

sentença diferenciando questões de asserções.    

 

Pesquisas experimentais (cf. Ohala e Gilberto, 1981; Maidment,1983) revelam 

que falantes são capazes de distinguir línguas apenas na base da prosódia. Resultados 

recentes obtidos mostram que com quatro dias crianças já possuem a habilidade para 

distinguir a prosódia de sua língua nativa de outras línguas. De acordo com Caplan 

(1987), as características prosódicas de uma língua não são provavelmente apenas os 
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primeiros traços fonéticos adquiridos pela criança, mas também os últimos a serem 

perdidos pela afasia. 

 

Para Kitagawa e Fodor (2006) julgamentos de aceitabilidade sobre sentenças 

escritas não são puramente guiados pela sintaxe. Segundo eles, as sentenças estão sob 

influência da prosódia até mesmo quando a prosódia não está presente concretamente no 

estímulo. A conseqüência prática deste fato para a condução das pesquisas sintáticas é a 

de que precisa haver o uso mais difundido de sentenças faladas para se obter julgamento 

mais confiável sobre sentenças bem formadas. Para as autoras, o ideal de apresentação 

de estímulo fornece versão escrita e oral da sentença para minimizar os erros de 

percepção e assegurar julgamento na base da prosódia intencionada. As autoras 

fornecem uma sentença com ambigüidade estrutural desfeita pela prosódia: 

 

(4) Jane took the children to the circus, and her grandparents to the ballgame 

      ‘J. levou a criança para o circo, e seus avós para o jogo de bola’. 

 

Dependendo onde recaiam os acentos prosódicos, a sentença acima pode ter 

duas interpretações: 

 

(a) ... and Jane took her grandparents to the ballgame. Com omissão do 

sujeito e do verbo da segunda oração. 

(b) …and Jane’s grandparents took the children to the ballgame. Com 

omissão do verbo e do objeto da segunda oração.  

 

 De acordo com a HPI, o padrão prosódico default projetado no estímulo pode 

influenciar o curso do processamento da sentença. Portanto, tarefas de leitura em que as 

sentenças são apresentadas sem marcadores prosódicos podem gerar artefatos 

experimentais. Na sentença abaixo, por exemplo, uma vírgula inibe a ambiguidade 

temporária e dilui o efeito do garden path: 

 

(5) Enquanto Maria remendava [,] a meia caiu no seu colo. 

 

 Lourenço-Gomes; Maia & Moraes (2005) conduziram um estudo para verificar 

a preferência de aposição da oração relativa (OR) a um sintagma nominal complexo 
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(uma estrutura do tipo SN1 - de - SN2 - OR) manipulando o tamanho da OR através da 

técnica da produção automonitorada. Análises acústicas realizadas pelos autores 

revelaram aumento significativo da duração da sílaba tônica de SN2 precedida de OR 

longa em comparação à duração da sílaba tônica de SN2 precedida de OR curta. Os 

autores sugeriram que o aumento da duração da sílaba tônica de SN2 precedendo a OR 

longa é a manifestação fonológica de uma quebra prosódica entre o SN2 e a OR, 

construindo uma estrutura do tipo [SN1-de - SN2] [OR]. Ou seja, a OR longa se destaca 

do resto da estrutura, ganhando autonomia e preferindo a aposição alta ao SN1. Por 

outro lado, a menor duração da sílaba tônica de SN2 precedendo a OR curta é a 

manifestação fonológica da ausência de quebra prosódica entre o SN2 e a OR, 

construindo uma estrutura do tipo [SN1] [de-SN2-OR]. Ou seja, a OR curta não ganha 

autonomia fonológica e acaba por se atar localmente ao SN2. Esses achados confirmam 

a tese de Fodor (2002b) para quem o tamanho da OR e as diferentes configurações 

prosódicas resultantes influenciam nas preferências de aposição da OR ao SN 

complexo.  

 

No mesmo estudo, Lourenço-Gomes; Maia & Moraes manipularam também a 

segmentação de sentenças com o mesmo tipo de estrutura vista acima através de tarefa 

de leitura automonitorada. Os autores criaram um design experimental em que as 

sentenças eram apresentadas na tela do computador em fragmentos, induzindo o sujeito 

a projetar, no estímulo, fronteiras prosódicas artificiais que prejudicariam a 

compreensão imediata e global de um fraseamento prosódico natural. Os achados 

contrariaram a suposição de Gilboy & Sopena (1996) para quem não existem pistas para 

fronteiras prosódicas quando a sentença é quebrada em pequenos segmentos. Houve, ao 

contrário, mudança na preferência de aposição da OR vista acima: com a segmentação 

artificial, os sujeitos preferiram atar a OR curta ao SN1 e a OR longa ao SN2. 

Lourenço-Gomes; Maia & Moraes sugerem que a segmentação induzindo fronteiras 

prosódicas artificiais leva o sujeito a projetar no estímulo uma prosódia não-default, o 

que acarreta, consequentemente, mudança na preferência de aposição da OR. Como 

vemos, tudo de acordo com as predições da HPI vista acima.  

 

Magalhães & Maia (2006) também investigaram a interferência da segmentação 

nas decisões sintáticas do parser. Os autores conduziram experimento off-line de leitura 

e produção automonitoradas utilizando sentenças ambíguas com possibilidade de 
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construção de duas estruturas sintáticas idênticas quanto à complexidade de nós. Nessas 

sentenças um adjunto atributo poderia ser aposto a qualquer um dos dois SNs 

antecendentes, como na sentença (6). Porém, o princípio Late Closure prediz que, 

nessas circunstâncias, a aposição local é a preferida.  

 

(6) O pai abraçou o filho suado 

 

Os objetivos específicos do experimento eram verificar, através da análise das 

respostas fornecidas pelos sujeitos e dos tempos gastos na resposta, se a segmentação 

pode enfraquecer o princípio Late Closure e se a correlação entre uso de pistas 

prosódicas e aposição sintática do atributo na leitura em voz alta é reproduzida na 

leitura silenciosa.    As frases foram divididas em quatro versões: (i) com segmentação 

após o verbo; (ii) com segmentação após o SN objeto; (iii) sem segmentação para leitura 

silenciosa; (iv) sem segmentação para leitura em voz alta.   

 

Os resultados foram os seguintes: houve preferência significativa pela aposição 

local (seguindo o Late Closure) tanto na leitura silenciosa como na leitura em voz alta 

quando as frases eram apresentadas sem segmentação. Os poucos sujeitos que 

preferiram aposição alta utilizaram alguma pista prosódica, como pausa silenciosa, 

alongamento da vogal ou entonação específica. Os resultados significativamente 

idênticos na leitura silenciosa sugerem a projeção da prosódia no estímulo, de acordo 

com as predições da HPI.  

 

Quanto às frases apresentadas com segmentação, estes foram os resultados: a 

segmentação após o verbo aumenta significativamente a taxa de aposição local em 

comparação com a taxa de aposição local na leitura silenciosa de sentenças sem 

segmentação. Já a segmentação após o SN objeto diminui significativamente a taxa da 

aposição local em comparação com a taxa de aposição local na leitura silenciosa sem 

segmentação. O experimento comprova, portanto, que o princípio Late Closure pode ser 

enfraquecido com a segmentação e com a consequente indução de uma prosódia não-

default.  

 

A ideia de que as decisões do parser são influenciadas desde cedo pela prosódia 

foi sugerida pelos resultados de experimentos on-line desenvolvidos por Maia (2008). 
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Em tarefas de audição e leitura automonitorada, o autor manipulou sentenças com 

constituintes preposicionados ambíguos (poderiam ser apostos à estrutura da sentença 

como adjunto ou como argumento) para investigar a interferência da prosódia na 

decisão do parser. As sentenças eram apresentadas aos sujeitos com ou sem pausa 

prosódica na tarefa de audição e com ou sem segmentação visual na tarefa de leitura. Os 

resultados apontaram que as pausas prosódicas e as correspondentes segmentações 

visuais diminuem o tempo de leitura do constituinte ambíguo, sugerindo sua 

desambiguização.  

  

1.6- A prosódia no processamento de agrupamentos de advérbios 
Como vimos acima, muitos estudos psicolinguísticos investigam o papel da 

prosódia no processo de desambiguização sentencial. Talvez a grande lição que pode ser 

depreendida desses estudos é a de que a aposição sintática não é um fenômeno 

autônomo no processo de geração de frases bem formadas e bem aceitas. A 

configuração sintática de uma sentença, o alojamento de cada constituinte na 

representação arbórea, depende de traços supra-segmentais.  

 

O tipo sentencial objeto de estudo desta tese não são as sentenças ambíguas. Não 

há, nas frases com sintagmas adverbiais aqui examinados, possibilidades concorrentes 

de aposição. O interesse recai sobre um outro campo de estudo também inserido no 

âmbito da interface sintaxe/prosódia: o papel da prosódia na geração de uma sentença 

gramaticalmente aceitável ou gramatical. 

 

Inicialmente esse interesse poderia limitar a pesquisa ao campo do desempenho. 

No entanto, se considerarmos a informação prosódica concomitante à sintática, ainda 

estaremos nos dedicando ao estudo da competência nesta tese, uma vez que o interesse 

primordial é a investigação e possível reformulação da representação hierárquica da 

camada funcional da sentença proposta por Cinque.  

  

Nos experimentos conduzidos nesta tese, testaremos a hipótese de que o parser 

já conta com informações prosódicas no estágio inicial do processamento sentencial, de 

acordo com Lourenço-Gomes; Maia & Moraes (2005); Magalhães & Maia (2006) e 

Maia (2008). A motivação para essa visão é a seguinte: traços supra-segmentais no nível 
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lexical e/ou sentencial como duração, freqüência fundamental, pausa e alongamento de 

segmentos entram em ação, implicitamente na leitura ou explicitamente na produção 

oral de agrupamentos de advérbios, para torná-los visíveis a seus respectivos núcleos 

licenciadores, fomentando, desta forma, a checagem de traços e consequente 

configuração da hierarquia de advérbios proposta por Cinque em sua HE. 

 

Contrariamente, se tais traços supra-segmentais não estiverem presentes no 

input, através da segmentação no experimento de leitura automonitorada ou através da 

devida manipulação prosódica no experimento de audição, a expectativa é que o índice 

de aceitação dos agrupamentos de advérbios caia significativamente. A possível 

explicação seria que o sujeito não construiria a hierarquia de advérbios proposta por 

Cinque, processando os dois advérbios em um só sintagma e gerando, desta forma, uma 

sentença pouco natural na língua portuguesa, principalmente quando os dois advérbios 

terminam em -mente. Essa expectativa foi confirmada pelos experimentos que 

reportaremos nesta tese, o que impôs a seguinte tarefa: reformular a representação da 

camada funcional fornecida por Cinque de modo que preveja não só fenômenos 

sintáticos, mas também fatores prosódicos operantes na configuração da hierarquia de 

advérbios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA O ESTUDO 
DO ADVÉRBIO 

 

2.0-Introdução 
As pesquisas linguísticas de orientação gerativista, após algumas décadas de 

observação da estrutura sintática de diversas línguas, já contabilizam resultados 

importantes para uma descrição mais adequada dos fatos gramaticais. Um exemplo 

dentro do modelo da Regência e Ligação é a melhor compreensão das estruturas 

passivas com a ajuda das teorias do Caso e Temática. Outro exemplo, já dentro do PM, 

é o apelo para a noção de traço forte ou fraco, importada da fonologia20, para explicar a 

diferença de ordem de palavras apresentada pelas línguas naturais. Quanto aos 

advérbios, eles impõem vários desafios para a teoria linguística, pois levantam questões 

referentes a todos os componentes da gramática e como esses componentes interagem. 

Trabalhos recentes nessa área (Alexiadou, 2002; Cinque, 1999; Costa, 2000, 2003; 

Laenzlinger, 1998; Ernst 1998; dentre outros) oferecem diversas análises sobre a sintaxe 

dos advérbios e ampliam consideravelmente o número de dados empíricos. Porém, 

advérbios ainda continuam sendo um problema para a teoria. Neste capítulo 

apresentaremos algumas questões relativas à arquitetura da gramática subjacentes ao 

estudo da sintaxe do advérbio como adjuntos e como especificadores de projeções 

funcionais a partir da Teoria X-Barra e de posteriores aperfeiçoamentos. 

Apresentaremos também os principais fenômenos gramaticais incidentes sobre a sintaxe 

que precisam ser considerados para a melhor compreensão de questões relativas ao 

posicionamento do advérbio na sentença. Por fim, apresentaremos propostas de alguns 

autores para a classificação de advérbios, relacionando-as à análise da inserção sintática 

desses elementos como adjuntos ou como especificadores.  

 

2.1- A estrutura sintática de acordo com a Teoria X-Barra 
As Categorias Lexical e Funcional basicamente compõem a estrutura oracional. 

A Teoria X-Barra organiza internamente essas categorias da seguinte forma: a Categoria 

Lexical (CL) possui informação semântica e tem como núcleo um item lexical (nome 

(N), verbo (V), adjetivo (A), preposição (P) ou advérbio (Adv)): 

 

                                                 
20 Bloomfield (1933) desenvolve o conceito de fonema como feixe de traços distintivos.  
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Figura 4: Categorias lexicais 

 

A Categoria Funcional (CF) possui informação gramatical e é responsável por 

relações morfossintáticas que garantem gramaticalidade a uma sentença, como a 

concessão de Caso nominativo a um sintagma nominal sujeito. Inicialmente a CF 

proposta por Chomsky (1986) suporta informação de Tempo e Concordância e é 

representada logo acima da CL: 

 

 
  

Figura 5: Categoria Funcional 

                 

Pollock (1989) apresentou uma inovação na teoria gerativa quanto à posição dos 

constituintes da sentença.  Ele afirma que o advérbio ocupa posição fixa na sentença e 

não o verbo. Para explicar as diferenças de superfície entre as línguas quanto ao 
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posicionamento dos constituintes na sentença, o autor propõe subdividir a categoria 

funcional de forma a conter dois nós: um com informação de Concordância (C) e outro 

com informação de Tempo (T): 

 

 

 
                         

Figura 6: Categoria Funcional expandida 

 

O alçamento de elementos verbais para esses nós explicaria diferentes 

posicionamentos do verbo em relação aos advérbios na sintaxe superficial das línguas.  

 

Assumindo que advérbios como often / embrasse ‘geralmente’ são adjungidos na 

CF, Pollock explica porque na estrutura de superfície a posição que um advérbio ocupa 

no francês relativamente ao verbo é oposta a do inglês. Segundo o autor, como o nó C 

no inglês é fraco, nessa língua o verbo não sobe para a CF. No francês ocorre o oposto: 

o nó C é forte e, portanto, o verbo sobe até a CF. O autor apresenta as frases abaixo para 

exemplificar a diferença da ordem advérbio-verbo. Em seguida, apresentamos a 

representação arbórea das frases gramaticais no inglês e no francês para ilustrar o 

fenômeno do alçamento do verbo. O símbolo t (de traço) na representação arbórea 

indica o local em que o sintagma foi gerado e de onde foi movido.  

 

 (7) a- *John kisses often Mary. 

      ‘João beija geralmente Maria’ 

      b- John often kisses Mary. 
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(8) a - Jean embrasse souvent Marie. 

         ‘João beija geralmente Maria’ 

      b- *Jean souvent embrasse Marie. 
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Figura 7: Representações arbóreas de (7 b) e (8 a). 

 

Dentro do quadro do PM, o fenômeno acima é explicado de forma mais técnica: 

no francês os traços verbais em T são fortes e, desta forma, servem como alvos que 

atraem o movimento do verbo para a área da flexão em sintaxe aberta – na FF. No 

inglês, por outro lado, os traços verbais em T sempre são fracos. Como esses traços não 

são visíveis para FF, a checagem pode ser postergada e feita de forma encoberta na FL. 

Na verdade, portanto, assume-se aqui que há movimento de verbo nas duas línguas. A 

diferença está no momento da derivação sintática em que esse movimento ocorre.            

 

Belletti (1994) propõe uma modificação para a análise de Pollock motivada 

primariamente por considerações morfológicas. A autora propôs que C domina T, uma 

vez que morfemas de concordância com sujeito tipicamente aparecem mais longe da 

raiz que morfemas de tempo. Chomsky (1991), baseado na proposta de Belletti, separa a 

Concordância de Sujeito, que fica acima de T, da Concordância de Objeto, que fica 
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abaixo de T. A idéia subjacente aplicada mais tarde em Cinque (1999) é que a existência 

de projeções funcionais que capacitam o movimento do verbo está diretamente 

relacionada ao aparecimento de morfemas flexionais. 

 

Chomsky (1986) propõe ainda uma categoria acima da CF, denominada 

Categoria Complementizadora (CC). Resumidamente, essa categoria marca a força 

ilocucionária da sentença e através de palavras como que, se e QU (quando, quem, o 

que, qual etc), do português, caracteriza se a sentença é do tipo declarativa ou 

interrogativa ou serve como ambiente para focalização e topicalização de 

constituintes21. Além disso, a CC articula a sentença com outras ou com o contexto 

discursivo em que a sentença se insere. Mais tarde Rizzi (1997) expande a CC para 

incluir nela núcleos como Força, Tópico, Foco e Finitude. Veja abaixo a representação 

arbórea com a CC expandida, conforme Rizzi (1997): 

 

 
  
                 Figura 8: Camada Complementizadora expandida.                                                               

                                                 
21 De forma geral é aceita na literatura a ideia de que tópico apresenta uma informação já partilhada pelo 
interlocutor, enquanto foco veicula uma informação não pressuposta (cf. Dik, 1989; Pontes, 1987; Mioto, 
2003). 
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2.2- A Hipótese da Adjunção e a estrutura sintática 
 

 Tradicionalmente, advérbios e outros constituintes com função adverbial são 

vistos como elementos com mobilidade sintática e que adicionam uma informação 

modificadora, que pode ser de diferentes tipos semânticos, ao complexo predicado – 

argumento. Como pode ser visto em (9), o advérbio modifica o evento, especificando-o 

com informações de tempo (9 a), de lugar (9 b) e de modo (9 c). 

 

(9) a - João leu o livro ontem 

      b-  João leu o livro na sala. 

      c- João leu o livro cuidadosamente. 

 

A Teoria X-Barra representa a adjunção atando-a à estrutura já formada pela 

união do núcleo + complemento, como pode ser visualizado na árvore abaixo: 

 

 

 
 

  Figura 9: representação arbórea da adjunção 

   

Sob essa hipótese, adjuntos diferem estruturalmente de complementos porque 

não são irmãos do núcleo X, mas de uma estrutura intermediária X’; por outro lado, 

diferem de especificadores porque não tomam a projeção máxima como complemento 

ou predicado. Outra diferença representacional que difere adjuntos de complementos e 
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especificadores é que os primeiros são apêndices acessórios, não sendo selecionados 

pelo núcleo X. 

  

Essa abordagem, a princípio, fornece uma explicação suficiente para as inúmeras 

evidências, facilmente encontradas ou em uma língua determinada ou entre línguas, que 

apontam a localização variável dos advérbios na estrutura sintática. Em (10 a) abaixo, o 

advérbio aparentemente na posição de início de sentença se associa à modalidade ato de 

fala e revela uma opinião do falante sobre o evento relatado; em (10b), após o sujeito, 

aparentemente possui escopo mais restrito, incidindo sobre ação verbal e revelando que, 

na verdade, o sujeito todos não saiu ileso do acidente, como a princípio se poderia 

pensar.  

 

(10 a) Aparentemente todos saíram ilesos do acidente. 

(10 b) Todos aparentemente saíram ilesos do acidente.  

 

Laenzlinger (1998) oferece dados do francês para ilustrar que o advérbio 

amicalement em (11) pode ocupar várias posições dentro da sentença e o advérbio 

rapidement em (12) pode anteceder advérbio souvent em posição pós-verbal ou pode 

segui-lo em uma posição pré-verbal.  

 

(11) (Amicalement,) Jean (,amicalement,)  a  (amicalement)  salué        

(amicalement)  
      Amigavelmente        J.                                           tem                            cumprimentado   

       le prefesseur  (amicalement). 
      o professor            

 

(12) a- Jean l’a  refait  rapidement souvent   maintenant. 
J. tem-se refeito rapidamente  frequentemente  agora.  

         b- Jean l’a maintenant souvent rapidement refeait.   
 

 

A representação arbórea do adjunto é consistente com o conceito de adjunção: 

uma operação não condicionada por qualquer tipo de parâmetro de direcionalidade. 
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Outra propriedade da adjunção indicada pela sentença (13) abaixo é que ela pode ser 

aplicada à sentença recursivamente.   

 

(13) João saiu repentinamente ontem após o almoço. 

 

 Em outras palavras, sob a abordagem da adjunção se espera que os advérbios 

sejam adjungidos a quantas projeções intermediárias forem necessárias, tanto à esquerda 

como à direita, como na representação abaixo: 

 

 

 
 

 Figura 10: Adjunção de advérbio 

 

Segundo a hipótese da adjunção, o conteúdo modificado pelo advérbio é o fator 

determinante para marcar a posição na sentença em que ele será adjungido. Por isso, há 

advérbios adjungidos ainda dentro do Sintagma Verbal (SV), à direita, – os chamados 

advérbios circunstanciais como os vistos acima em (9) e há advérbios que são 

adjungidos logo acima do SV, à esquerda, os chamados advérbios sentenciais ligados ao 

evento, como em (14) abaixo, em que o advérbio carinhosamente modifica o evento de 

servir o bolo.  

 

(14) João carinhosamente serve o bolo. 
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Estudos mais recentes, como o de Ernst (2000), trabalham com a CF estendida e 

propõem mais posições para adjunção de advérbio dentro da CF, para dar conta de 

advérbios mais altos, como os ligados às noções de aspecto e os que se relacionam à 

modalidade ato de fala.  Em (14), por exemplo, o advérbio repetidamente tem sentido 

ambíguo, pois pode estar associado à experiência do falante sobre a ação que ele 

presencia ou pode estar associado ao aspecto repetitivo. Nas seções 2.2.1 e 2.4.2 

apresentaremos as principais classificações de advérbios presentes na literatura.  

 

(15) Repetidamente João toca o tambor. 

 

Laenzlinger (1998) fornece exemplo de ambigüidade de escopo de advérbios no 

francês. Em (16) o advérbio repetitivo de nouveau ‘novamente’ na posição pós-verbal 

modifica o advérbio de modo gentiment, ‘gentilmente’ mas pode ou não modificar o 

advérbio de frequência souvent.  

 

(16) Jean  l’a     souvent       gentiment    fait   de nouveau.  
       J.     tem  frequentemente     gentilmente     feito  novamente. 

 

Os dados acima favorecem a teoria baseada no escopo da distribuição do 

advérbio (Ernst, 2002; Haider, 2000; Frey, 2000), que apela para múltipla adjunção e 

possibilidade de aposição à direita de advérbios. Resumidamente, uma sintaxe frouxa 

(loose-fit) fornece várias possibilidades de posicionamento para o advérbio. Sua 

aposição em uma posição específica como elemento adjungido é ditado por princípios 

semânticos, tais como o escopo.  

 

2.2.1-Classificação dos advérbios de acordo com a Hipótese da Adjunção 
  

Os diversos tipos de advérbios são tradicionalmente diferenciados sob o critério 

semântico.22 Dentro da teoria gerativista, Jackendoff (1972) já observava a correlação 

entre as posições dos advérbios e as interpretações que eles assumiam nas sentenças. 

Segundo o autor, o próprio advérbio especifica lexicalmente a regra de interpretação a 

que pode estar associado, de forma que nenhuma informação sintática precisa ser 
                                                 
22 Ernst (2001), por exemplo, considera fundamental a atribuição de escopo para a descrição da 
distribuição dos advérbios na sentença e, consequentemente, sua classificação.  
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acionada em adição à informação semântica.  Jackendoff (1972) fornece a seguinte 

classificação: (i) advérbios de modo; (ii) advérbios orientados pelo sujeito; (iii) 

advérbios orientados pelo falante.  

 

Propostas mais recentes dentro da Teoria dos Princípios e Parâmetros (Ernst, 

1993; Travis, 1988; Larson, 1988; Rochette, 1991; Shaer, 1998; Alexiadou, 2002; 

dentre outros) adotam a afirmação básica de Jackendoff procurando conferir uma base 

semântica mais precisa para as propriedades posicionais dos advérbios.  Advérbios 

especificam o tipo semântico de seus argumentos e somente podem combinar com um 

objeto sintático com o tipo semântico apropriado. Há, portanto, uma correlação entre 

posições na sentença e tipos semânticos. Sob essa visão, um dado advérbio pode ocupar 

diferentes posições na sentença e se ordenar de diferentes formas com outros advérbios, 

contanto que suas exigências semânticas sejam satisfeitas. 

 

Segundo Alexiadou (2002), uma primeira classificação de orientação semântica 

dos advérbios os divide em operadores de predicado e operadores de sentença. Esta 

divisão grosseiramente corresponderia à distinção entre advérbios de SV e advérbios de 

sentença (cf. Jackendoff, 1972). Porém essa classificação dos advérbios em 

modificadores de SV e de sentença não é suficiente. Existem domínios sintáticos mais 

específicos na estrutura da sentença que são modificados por também específicos 

advérbios. Determinados advérbios modificam V, outros modificam o SV, outros 

modificam domínios maiores que SV mais menores que S e, finalmente, outros 

modificam domínios tão grandes quanto S. Abaixo fornecemos outras classificações um 

pouco mais detalhadas. 

 

• McConnell – Ginet (1982) distingue três tipos de advérbios: 

 

(i) advérbios internos ao SV: operam no verbo antes dele se juntar com seus 

argumentos. Esses advérbios são geralmente circunstanciais, como os de tempo, lugar e 

modo. 

 

(ii) advérbios externos ao SV: operam no argumento externo que toma o SV 

como complemento. Os advérbios orientados pelo sujeito pertenceriam a essa subclasse. 
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(iii) advérbios sentenciais: operam na sentença. São os advérbios modais e 

pragmáticos, como os de ato de fala e avaliativos.  

 

• Laenzlinger (1998) propõe a seguinte classificação: 

 

(i) Advérbios sentenciais: 

(a) Advérbios pragmáticos - avaliativos: felizmente; conjuntivos: porém; 

formais: precisamente; orientados pelo locutor: francamente. 

(b) Advérbios modais - avaliativos: felizmente; ato de fala: francamente; 

evidenciais: confiantemente. 

(c) Advérbios de domínio: logicamente. 

(d) Advérbios de modalidade – epistêmico: provavelmente; irrealista/realista: 

talvez; necessidade: necessariamente; possibilidade: possivelmente; volição: de boa 

vontade; obrigação: inevitavelmente; habilidade/permissão: inteligentemente. 

(e) Advérbios de tempo – recentemente. 

(f) Advérbios de aspecto (I) – habituais: habitualmente; repetitivo: 

repetidamente; freqüentativo: frequentemente; acelerativo: rapidamente; perfectivo: 

sempre; continuativo: ainda; retrospectivo: exatamente. 

 

(ii) Advérbios de SV: 

(a) Advérbios de Aspecto (II) – aproximativos: quase; completivo: 

completamente. 

(b) Advérbios circunstanciais (modo, instrumento, resultado...) – orientados pelo 

verbo: corretamente; orientados pelo objeto: inteiramente. 

  

• Ernst (1998) propõe a seguinte classificação: 

 

(i) advérbios orientados pelo locutor (advérbios sentenciais): 

(a) Advérbio de ato de fala - francamente, honestamente, simplesmente. 

(b) Advérbios modais - provavelmente, talvez, certamente. 

(c) Advérbios de evidência - claramente, aparentemente. 
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(ii) advérbios de SV: 

(a) Advérbios orientados pelo agente - polidamente, estupidamente. 

(b) Advérbios de atitude mental - alegremente. 

(c) Advérbios de modo - ruidosamente, firmemente. 

 

Ernst denomina de “Adjuntos Funcionais” o advérbio de negação: não; 

advérbios de grau como completamente; advérbios de foco: até, também; advérbios de 

frequência como  ocasionalmente; advérbios iterativos: outra vez, repetidamente. 

 

• Neves (2000) propõe a seguinte classificação para os advérbios modalizadores 

de sentença: 

 

(i) Deonticos – necessariamente; 

(ii) Epistêmicos – afirmativos: certamente; relativos: provavelmente; 

delimitadores: basicamente; afetivos: felizmente. 

 

Resumindo, as pesquisas nesta área colhem os seguintes resultados: a) Certos 

advérbios (os internos ao SV, na terminologia de McConnell – Ginet (1982)) não são 

facilmente diferenciados dos complementos verbais.  b) O tipo semântico de certos 

advérbios se correlaciona com a parte da estrutura que eles modificam ou sobre a qual 

eles tomam escopo. c) Certos advérbios recebem uma diferente interpretação 

dependendo da posição em que eles aparecem na sentença. 

 

2.2.2- Problemas para a Hipótese da Adjunção 
A hipótese da adjunção sozinha dificilmente pode explicar a distribuição dos 

advérbios. Seria preciso um princípio de escopo independente para capturar o efeito de 

ordenamento fixo relativo de advérbios. Além disso, seria necessário um mecanismo 

separado para regular a distribuição restrita apresentada por alguns advérbios na 

sentença.  

 

Sportiche (1988), notando este problema, propõe o Princípio da Projeção 

Adjunta: 
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(17) Princípio da Projeção Adjunta 

 

Se algum tipo semântico X modifica algum tipo semântico Y, e se X e Y são 

semanticamente realizados como A e B, A é projetado como adjacente ou a B ou ao 

núcleo de B. 

 

A princípio (17) captura o mapeamento semântico entre adjuntos e suas 

respectivas projeções funcionais, mas não explica as relações semânticas envolvidas. 

“Adjacente” em (17) significa ser irmã do constituinte que modifica, formando uma 

estrutura adjungida. (18 d) seria, desta forma, corretamente previsto como agramatical 

por (17), já que probably não pode ser irmã de CF ou F: 

 

(18) a- Probably George has read the book. (irmã de CF) 

       b- George probably has read the book. (irmã de F) 

       c- George has probably read the book. (irmã de F) 

       d- *George has read probably the book. (dentro de SV). 

            ‘G.   tem lido provavelmente o livro’. 

 

Porém, (17) permite incorretamente (19) e (20), já que (17) não regula a direção 

da adjunção: 

 

(19) * George read the book evidently. (possivelmente adjungido à direita de F 

ou CF) 

(20) *George read completely the book (possivelmente adjungido à direita de 

SV) 

 

A hipótese da adjunção apresenta mais problemas. O fato da interpretação do 

advérbio depender da posição estrutural que ocupa contraria a visão de que advérbios 

são transportáveis, isto é, que podem aparecer em várias posições na sentença sem 

diferenças de significado. Ao contrário, sugere que há uma interdependência entre 

posição sintática e tipo de advérbio. As sentenças em (21) indicam que a leitura do 

advérbio amavelmente no domínio à esquerda não é preservada na posição de fim de 

sentença. Em (21 a) amavelmente possui uma leitura de orientado pelo sujeito, podendo 

ser parafraseado como ‘Foi uma atitude amável de Maria distribuir os doces’. Em (21 b) 
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o mesmo advérbio possui uma leitura de modo, podendo ser parafraseado como ‘Maria 

praticou a ação de distribuir os doces de forma amável’. 

(21) a - Maria amavelmente distribuiu os doces. 

       b- Maria distribuiu os doces amavelmente. 

 

Se a adjunção fosse simétrica, todos os advérbios posicionados na periferia 

esquerda da sentença poderiam ser encontrados também na periferia direita sem 

ocorrência de agramaticalidade ou alteração de leitura.  

 

Além disso, no português há advérbios como bem que não podem aparecer em 

determinadas posições na sentença.  

 

(22) a - Maria dançou bem para o público.       

       * b - Maria dançou para o público bem. 

 

(22b) pode se tornar gramatical se o advérbio bem em fim de sentença estiver 

focalizado.  Mas tal restrição não é prevista pela Hipótese da Adjunção.  

 

Não se espera também, sob a Hipótese da Adjunção, a ocorrência de 

ordenamentos fixos de advérbios. Porém, dados do português como (23) abaixo 

indicam, por exemplo, que a ordem frequentemente > apressadamente é permitida, mas 

não a ordem invertida: 

 

(23) a - Frequentemente João entra apressadamente na sala. 

        b- *Apressadamente João entra frequentemente na sala.  

 

Evidências como essas acima fundamentam os principais argumentos de alguns 

autores (Cinque, 1999; Alexiadou, 2002; Laenzlinger, 1998) a favor da ideia de que os 

advérbios não ocupam posições de adjuntos na sentença, mas sim de especificadores de 

projeções funcionais. 

  

Quanto às classificações vistas acima, elas não são precisas quando 

consideramos a hipótese de expansão da camada flexional, proposta por Pollock (1989). 

Teoricamente não explicam o fato de tipos específicos de advérbios serem sensíveis a 
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tipos específicos de domínios sintáticos dentro da CF. Empiricamente as classificações 

também podem ser contestadas, uma vez que advérbios de uma mesma classe podem 

co-ocorrer em determinadas sentenças, como em (24), em que os advérbios 

honestamente e simplesmente são considerados orientados pelo falante. 

 

(24) Honestamente simplesmente não vou ao casamento. 

2.3- Advérbios como núcleos 
(25) abaixo mostra que o advérbio fearfully ‘medrosamente’ não pode tomar o 

complemento PP of Bill como complemento, ao contrário do adjetivo fearful: 

 

(25) a- Fearful of Bill 

      b- *Fearfully of Bill 

 

Baseado nessa observação de Jackendoff (1977) sobre a inabilidade de advérbios 

tomarem complemento, Travis (1988) argumenta que advérbios não podem projetar 

uma categoria frasal, ou seja, eles permanecem simplesmente como núcleos.  

 

Devido a esse status de núcleo, Travis afirma que a condição de licenciamento 

para advérbios deve ser diferente da condição de licenciamento para projeções máximas 

(marcadores temáticos de argumentos e predicadores de elementos em estrutura de 

predicação). A autora propõe a condição de licenciamento Traço de Núcleo para 

advérbios e afirma que esta condição captura a distribuição dos advérbios. De acordo 

com essa condição, advérbios devem ser governados. Por exemplo, o advérbio 

epistêmico é licenciado pelo traço eventivo de F somente quando governa F. O advérbio 

de modo, por sua vez, é licenciado somente quando governa V. Com isso em mente, (26 

b) abaixo é agramatical já que o epistêmico evidently ‘evidentemente’ na posição em 

que está não pode governar F. Por outro lado, (27a) é agramatical já que o advérbio de 

modo completely ‘completamente’ não pode governar V na posição em que está. 

 

(26) a- Evidently George read the book. 

          ‘evidentemente G. lê o livro’. 

        b- *George read the book evidently (sem entonação prosódica). 
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(27) a- *Completely George read the book. 

          ‘Completamente G. lê o livro’. 

        b- George read the book completely. 

 

As diferenças de significado de alguns advérbios, dependendo da posição 

sentencial em que se encontram, também seguem da condição de licenciamento Traço 

de Núcleo. Um advérbio seria orientado pelo sujeito ou eventivo quando governa F, que 

suporta Concordância e traço eventivo, enquanto teria interpretação de modo quando 

governa V, que suporta o traço modo. Os advérbios cleverly ‘ inteligentemente’ em (28) 

e quickly ‘rapidamente’ em (29) governam F. Cleverly é licenciado pelo traço 

Concordância de F e possui a leitura orientada pelo sujeito. Quickly é licenciado pelo 

traço eventivo de F e possui a leitura eventiva. Por outro lado, o segundo advérbio em 

cada sentença abaixo – stupidly ‘estupidamente’ e slowly ‘lentamente’-, governam V e, 

por isso, possuem interpretação de modo. 

 

(28) John cleverly has been answering their questions stupidly. 

      ‘J. Espertamente tem respondido suas questões estupidamente’. 

(29) John quickly will be arrested slowly by the Police.  

       ‘J.  rapidamente foi detido lentamente pelo policial’. 

 

2.4- A Hipótese do Especificador e a estrutura sintática 
Conceitualmente a teoria baseada no traço ou HE também se assenta na proposta 

de uma CF expandida com nós de Concordância e Tempo, além de outros nós como 

Modalidade, Aspecto, Negação, Voz, etc. Porém, diferente do que a Hipótese da 

Adjunção postula, os advérbios são inseridos na sintaxe como projeções de núcleos da 

CF e não como adjuntos deles. Essa diferença representacional é importante para 

explicar através da checagem de traços entre Especificador e Núcleo o porquê de haver 

ordenamentos relativos fixos de advérbios, principal argumento empírico dos 

proponentes da HE. Segundo a HE, cada advérbio ocupa na sintaxe uma posição 

rigidamente estabelecida como consequência do ordenamento rígido de núcleos 

funcionais. 
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De acordo com essa visão, a estrutura sentencial é rígida e a aparente mobilidade 

dos advérbios na superfície da sentença é o resultado de operações sintáticas que podem 

incidir sobre a estrutura subjacente da sentença. Além disso, as diferenças de 

interpretação vistas acima quando um advérbio modifica um domínio sintático ou outro 

podem ser explicadas em termos de diferenças de traços checados entre o especificador 

ocupado pelo advérbio e o núcleo. Em outras palavras, são advérbios diferentes, 

licenciados por núcleos funcionais diferentes, apesar de possuírem a mesma forma.  

 

A HE adota o modelo de sintaxe assimétrica de Kayne (1994) para restringir a 

possibilidade de haver adjunção à direita da sentença. Cinque (1999) utiliza o modelo de 

Kayne para explicar em termos de movimento a ocorrência de advérbios baixos, como 

os circunstanciais. Como o modelo assimétrico de Kayne é importante para a HE, 

abaixo o apresentaremos resumidamente.  

 

2.4.1- O modelo assimétrico de Kayne 
A teoria dos Princípios e Parâmetros explica a flexibilidade entre as línguas de 

apresentar diferentes ordens de constituintes (por exemplo, a ordem SVO do português 

e a ordem SOV do japonês) como uma propriedade da GU de permitir que uma mesma 

representação hierárquica seja associada a mais de uma ordem linear.  A apresentação 

do complemento antes ou depois do núcleo seria apenas efeitos diferentes fornecidos 

por uma mesma estrutura que funciona como um móbile. 

 

 
  

Figura 11: Parametrização da ordem núcleo/complemento 
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A mesma flexibilidade naturalmente também se aplica à variação de 

posicionamento dos adjuntos numa mesma língua e entre línguas diferentes. De acordo 

com a Teoria dos Princípios e Parâmetros, como vimos acima, a adjunção é licenciada 

tanto à direita quanto à esquerda do núcleo. 

 

 

 

  
 

Figura 12: Parametrização da posição de adjunção 

 

A proposta assimétrica de Kayne (1994) representa uma restrição a esse modelo, 

pois impõe uma relação um para um entre ordem linear e estrutura hierárquica. De 

acordo o Axioma da Correspondência Linear (LCA)23 estabelecido por Kayne, se duas 

sentenças diferem quanto à ordem linear, elas devem diferir também quanto à estrutura 

hierárquica que apresentam. 

 

O ordenamento linear assimétrico dos constituintes é o resultado de uma 

operação de C-Comando24 manipulada por Kayne para que seja, além de transitiva, 

também assimétrica: 

 
                                                 
23 Do inglês Linear Correspondence Axiom: Sejam X, Y não-terminais e x, y terminais, tal que X domina 
x e Y domina y. Se X c-comanda asssimetricamente Y, então X precede Y. 
 
24 Em uma representação arbórea estabelecida pela teoria X-Barra, um nó A c-comanda um nó B se e 
somente se: (i) A não domina B e B não domina A e (ii) o primeiro nó que domina A também domina B 
(cf. Haegeman, 1995).              
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(30) X assimetricamente c-comanda Y se e somente se X c-comanda Y e Y não 

c-comanda X. 

  

Uma conseqüência importante da aplicação de (30) para o estudo do 

posicionamento dos advérbios é que especificadores e elementos adjungidos devem 

sempre anteceder a estrutura a que eles são irmãos, enquanto o complemento deve 

seguir o núcleo a que está associado, como pode ser ilustrado na figura abaixo: 

                   
 

 
    

  
Figura 13: Única configuração permitida pela GU segundo Kayne (1994) 

 

A proposta de Kayne, portanto, exclui a possibilidade de adjunção à direita, já 

que após o núcleo somente há posição estrutural para complementos. Além disso, já que 

a ordem imposta pelo c-comando assimétrico é núcleo – complemento, as estruturas que 

apresentam a ordem inversa são, na verdade, derivações resultantes da aplicação da 

operação de movimento de complemento. 

 

Como não há relação de checagem de traços entre o adjunto e o núcleo, a única 

possibilidade, utilizando o modelo de Kayne, para explicar o ordenamento fixo relativo 

de advérbios é estabelecer que advérbios são inseridos na sintaxe como especificadores.  

 

Representacionalmente, a checagem de traços entre núcleo e especificador 

explica de forma mais elegante e econômica (não há necessidade de lançar mão de 

conceitos semânticos como escopo) a existência de ordenamentos fixos de advérbios: 
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nós rigidamente ordenados na CF projetam especificadores também rigidamente 

ordenados e ocupados por itens adverbiais.  

 

Consequentemente, a mobilidade sintática do advérbio amicalement visto acima 

em (11) e as diferenças de interpretação do advérbio amavelmente vistos acima em  (17) 

podem ser explicadas pelo HE. Laenzlinger (1998) e Cinque (1999) afirmam que dados 

como esses são, na verdade, aparentes contra exemplos que podem ser explicados de 

duas formas: (i) alguns advérbios podem ser gerados em diferentes posições na 

sentença. Ou seja, a forma dos advérbios é a mesma, no entanto, em cada posição base 

em que é gerado cada advérbio se associa a um núcleo funcional diferente e, portanto, 

deve ser considerado como pertencendo a uma classe diferente da do outro similar 

fonologicamente. (ii) alguns constituintes localizados à direita dos advérbios podem  ser 

movidos, em diversas línguas e por variados motivos,  para a esquerda da sentença. 

Nesse caso, apesar de na estrutura superficial da sentença o advérbio aparecer em 

diferentes posições, na verdade a posição base em que foi gerado é a mesma.  

 

2.4.2- A classificação dos advérbios sob a Hipótese do Especificador 
A partir da HE, espera-se que para pelo menos alguns pares de advérbios A e B, 

A seja incapaz de preceder B, apesar do fato de que o tipo de output semântico de B seja 

compatível com o tipo de input de A. Segundo essa visão o que determina a 

interpretação do advérbio é o seu ponto de inserção na estrutura e a distribuição 

adverbial é regulada pela sensibilidade dos diferentes tipos de advérbios aos traços 

contidos nos núcleos previstos na CF que os projetam. Sob a HE, como vimos, existem 

restrições gerais impostas pela representação estrutural assimétrica assumida e 

restrições mais específicas referentes à checagem de traços entre o especificador e o 

núcleo. Estas últimas interferem decisivamente na posição, interpretação e na 

classificação dos advérbios. 

  

Cinque (1999) define na estrutura das sentenças “zonas” particulares onde são 

inseridos os advérbios: (i) uma zona mais alta ou CC onde distinções relacionadas ao 

tipo de sentença e estrutura informacional são representadas; (ii) uma zona CF onde 

operadores avaliativos, evidenciais e epistêmicos implicam a existência de uma 

proposição; (iii) uma zona SV onde constituintes de tempo, aspecto, modalização e voz 
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dominam o núcleo do evento representado pelo verbo lexical, seus argumentos e 

adicionais adjuntos participantes. Em (21) reproduzimos a escala apresentada em 

Cinque (1999: p 106) em que o autor relaciona advérbios a núcleos funcionais.  A escala 

segue dos advérbios considerados mais altos para os mais baixos dentro da CF. Em 

seguida, apresentamos as definições de cada núcleo constante na hierarquia e exemplos 

do português. 

 

(31) Hierarquia universal de núcleos e especificadores ocupados por advérbios: 

 

[frankly /  Mood ato de fala [fortunately / Mood avaliativo [allegedly / Mood evidencial 

[probably / Mod epistêmico [once /  T(passado) [then /  T(futuro) [perhaps /  Mood irrealista 

[necessarily / Mod necessidade [possibly / Mod possibilidade [usually / Asp habitual [again / Asp 

repetitivo [often / Asp freqüência (1) [intentionally / Mod volição  [quickly / Asp acelerativo (1) 

[already /  T(anterior) [no longer / Asp terminativo [still / Asp continuativo [always /  Asp 

perfeito(?) [just / Asp retrospectivo [soon Asp aproximativo [briefly / Asp durativo 

[characteristically(?) /Asp genérico/progressivo [almost  / Asp prospectivo [completely / 

Asp(singular) completivo (1) [tutto / Asp (plural) completivo [well / Voz [ fast ~early /  Asp acelerativo (2) 

[again / Asp repetitivo (2) [often / Asp freqüentativo (2) [completely ‘ / Asp(singular)completivo (2) 

 

 

Modalidade de ato de fala - marca a força ilocucionária da sentença e, 

geralmente, é de natureza gramatical, sendo codificada pelas línguas nos verbos por 

meio de afixos. Os sufixos que expressam a modalidade ato de fala são os mais externos 

em relação ao radical. Cinque toma este fato como evidência para situar o núcleo 

modalidade ato de fala no espaço mais alto dentro da CF. Advérbios do português como 

francamente, honestamente e sinceramente podem ser apostos na posição de 

especificador projetada por este núcleo. 

 

Modalidade avaliativa – indica a avaliação do falante (positiva, negativa etc) 

sobre o estado de coisa descrito na proposição, não afetando a condição de verdade da 

proposição. Advérbios do português como (in) felizmente, lamentavelmente, 

surpreendentemente, estranhamente, inesperadamente podem ser apostos na posição de 

especificador projetada por  este núcleo. 
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Modalidade evidencial – indica a evidência auditiva, sensorial, revelativa (um 

sonho), experiencial etc que o falante tem sobre sua asserção.  Advérbios do português 

que podem ser apostos na posição de especificador projetada por este núcleo são 

supostamente, claramente, evidentemente, obviamente etc. 

 

Modais epistêmicos – expressam o grau de confiança do falante sobre a verdade 

da proposição. Advérbios do português que podem ser apostos na posição de 

especificador projetada por este núcleo são provavelmente, presumivelmente, 

supostamente. 

 

T(passado) e T(futuro) – Expressa a anterioridade ou posteridade de um evento 

em relação a outro expresso ou não na sentença. Advérbios do português que podem ser 

apostos na posição de especificador projetada por este núcleo são depois e antes. 

 

Modalidade irrealista - esta modalidade indica que o falante não sabe se a 

proposição é verdadeira ou pensa que o destinatário não sabe. O advérbio talvez pode 

ocupar a posição de especificador projetada por este núcleo. 

 

Modais aléticos – referem-se às verdades necessárias (proposições que são 

verdadeiras em todos os mundos possíveis) e às verdades possíveis (proposições que 

não são necessariamente falsas, sendo verdadeiras em pelo menos um mundo possível). 

Os advérbios do português (des) necessariamente e possivelmente podem ocupar a 

posição de especificador projetada por este núcleo. 

 

Aspecto habitual – descreve uma situação que é característica de um certo 

período de tempo. Diferencia-se do aspecto iterativo ou frequentativo, que indica a mera 

repetição de uma situação. Os advérbios do português que podem ocupar a posição de 

especificador projetada por este núcleo são usualmente, habitualmente, geralmente, 

regularmente etc. 

 

Aspectos repetitivo/freqüentativo (1) – apesar de os termos frequentativo, 

iterativo e repetitivo serem usados como sinônimos, algumas línguas parecem fazer 

distinção (através de diferentes sufixos) no que pode ser referido como uma repetição 

em uma ocasião ou em diferentes ocasiões. De acordo com Cinque (1999), quando a 
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distinção é acionada na morfologia, a língua também disponibiliza advérbios diferentes 

para cada tipo de informação referente à repetição. E o fato deles poderem co-ocorrer é 

uma evidência de que pertencem a classes diferentes. No inglês pode aparecer a ordem 

again>often. No português a ordem novamente > de novo é de baixa produtividade. 

 

Modal de volição – associa-se aos advérbios orientados pelo sujeito. Cinque 

denomina os modais de volição, e outros modais associados à orientação do sujeito 

(modais de obrigação e habilidade), como modais de raiz (root modals), por serem os 

modais mais próximos ao radical do item lexical. O português parece não disponibilizar 

advérbios que se relacionem a esse núcleo. 

 

Aspecto acelerativo (1) – o aspecto de advérbios relacionados a este núcleo 

pode tomar escopo sobre o evento ou sobre processos dependendo da posição que eles 

ocupem na estrutura da sentença. Cinque assume que o aspecto acelerativo corresponde 

à posição de escopo mais baixa. À posição de escopo mais alta corresponderia o aspecto 

repetitivo e frequentativo.  O advérbio do português que pode ocupar a posição de 

especificador projetada por este núcleo é rapidamente. 

 

T(anterior) – prioridade temporal ou precedência em relação a um tempo 

tomado como referência. Em um período composto, força uma leitura de prioridade para 

o evento expresso na sentença em que é encontrado. O advérbio já pode ser projetado 

por este núcleo. 

 

Aspecto continuativo – indica a duração de um evento que se inicia em um 

tempo anterior ao ato de fala. O advérbio do português que pode ocupar a posição de 

especificador projetada por este núcleo é ainda. 

 

Aspecto perfectivo / imperfectivo - Cinque reconhece que a relação entre 

advérbios e este núcleo ainda precisa ser verificada. No português um candidato a 

ocupar a posição de especificador projetada por este núcleo seria o advérbio sempre. 

 

Aspectos retrospectivo e aproximativo – o aspecto retrospectivo se relaciona à 

noção de um evento que ocorre um pouco antes de alguma referência de tempo e o 

aspecto aproximativo à noção de um evento que segue imediatamente outro. Cinque não 
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considera claro se são dois valores do mesmo núcleo aspectual. Na carência de 

evidências decisivas, o autor deixa a questão aberta. Os advérbios do português que 

podem ocupar a posição de especificador projetada por este núcleo são respectivamente 

recentemente,  ultimamente e imediatamente , subitamente. 

 

Aspecto durativo – caracteriza uma ação que dura por um certo período de 

tempo. Os Advérbios longamente e brevemente podem ocupar a posição de 

especificador projetada por este núcleo. 

 

Aspecto genérico / progressivo – refere-se a uma propriedade inerente (de um 

objeto) que pode já ter sido manifestada ou não. (p.ex.: Este carro anda 280 km por 

hora). Para Cinque não há uma classe de advérbios que claramente corresponda a este 

núcleo aspectual. Os candidatos no inglês seriam characteristically, inherently, 

typically, e outros. Por correspondência, no português os advérbios caracteristicamente, 

inerentemente e tipicamente seriam projetados por este núcleo.   

 

Aspecto prospectivo – marca um ponto imediatamente antes do início de um 

evento. Os advérbios do português que podem ocupar a posição de especificador 

projetada por este núcleo são quase e imediatamente. 

 

Aspecto completivo – indica que um objeto foi totalmente afetado por uma ação 

ou por uma característica. O advérbio que pode ocupar a posição de especificador 

projetada por este núcleo é completamente. 

 

Voz - Cinque sugere que a classe de advérbio relacionada a este núcleo ocupa a 

posição de especificador de VoiceP, embora a relação entre os dois não seja evidente. 

Há pistas em algumas línguas da relação morfológica entre advérbios de modo e a voz 

passiva. No português não há advérbio que possa ocupar a posição de especificador 

projetada por este núcleo. 

 

Aspecto acelerativo (2) – segundo Cinque, no inglês quicly e rapidly podem 

aparecer em duas diferentes posições, com diferentes interpretações. Já o sinônimo fast 

só pode ocorrer na mais baixa das duas posições. Tal fato motiva o autor a estabelecer 

mais esse núcleo. No português não há essa diferença. 
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Aspecto completivo (2) – segundo Cinque, no inglês completely pode aparecer 

em duas diferentes posições, com diferentes interpretações, o que motiva o autor a 

estabelecer mais este núcleo. No português, não há essa diferença.   
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CAPÍTULO III - ADVÉRBIOS COMO ESPECIFICADORES DE 
PROJEÇÕES FUNCIONAIS 

 

3.0 – Introdução  
Cinque (1999) enfrenta a questão de como os advérbios integram a estrutura da 

sentença. Ele rejeita a visão de que advérbios são apêndices acessórios - como a noção 

de adjunto sugere - e postula que ocupam posições de especificador, constituindo, 

portanto, parte integral da sentença. Ao contrário de Jackendoff (1972), Cinque (1999) 

postula que advérbios ocupam posições apenas na CF da sentença. Abaixo 

apresentamos os principais argumentos utilizados por Cinque para fundamentar sua 

proposta. Apresentamos também a hierarquia de advérbios baixos e altos estabelecidos 

por ele. 

 

3.1-Fundamentação teórica e empírica 
Cinque (2002) argumenta a favor da hipótese de que os advérbios pertencem à 

CF da sentença apresentando três evidências. A primeira vem da morfologia: o autor 

observa que, entre as diversas línguas naturais, o número e tipo de diferentes classes de 

advérbios e suas ordens relativas parecem ser exatamente o número, tipo e ordem 

relativa dos morfemas. Cinque apresenta as sentenças em (32) para ilustrar que, assim 

como morfemas de aspecto habitual são mais altos que morfemas de aspecto 

completivo, advérbios habituais como usually ‘usualmente’são mais altos que advérbios 

completivos, como completely ‘completamente’.   

 

(32)  a- John usually completely ignores his guests 

       ‘J. usualmente completamente ignora seus hóspedes’ 

        b-*John completely usually ignores his guests 

  

A segunda evidência oferecida por Cinque a favor da natureza funcional dos 

advérbios vem do estudo das línguas dos sinais. Nas línguas dos sinais a informação 

lexical transmitida pelos verbos e constituintes nominais é expressa manualmente. Por 

outro lado, a informação funcional caracteristicamente apresenta ou uma marcação 

manual ou não manual. O autor considera pertinente a coincidência de que tanto na 

Língua de Sinal Americano como na Língua de Sinal Italiano o advérbio apresenta ou 
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uma marcação manual ou uma outra não-manual, assim como as outras informações 

funcionais de negação, concordância, aspecto etc. 

 

A terceira evidência vem do estudo da aquisição da linguagem. Cinque cita o 

trabalho de Schlyter (2001) em que o estudo longitudinal em um grupo de crianças 

bilíngues conclui que em estágios iniciais somente há evidências de advérbios baixos, 

como os aspectuais. Somente em estágios mais tardios aparecem advérbios 

especificando categorias funcionais mais altas, como os de tempo e modalidade. Cinque 

considera que tais resultados advogam a favor da hipótese do advérbio como 

especificador de projeções funcionais, uma vez que a emergência de advérbios na 

aquisição da linguagem está associada à emergência dos núcleos funcionais a que eles 

pertencem.  

 

Alexiadou (1997) também aproxima as classes de advérbios a específicas 

projeções funcionais. Por exemplo, a morfologia do grego motiva uma projeção 

aspectual para traço perfectivo versus traço imperfectivo. Esses traços interagem com 

advérbios tais como sinisthos ‘usualmente’ e djo fores ‘outra vez’. O primeiro é 

possível com a forma imperfectiva, mas não com a perfectiva, enquanto o último mostra 

a restrição reversa. Alexiadou também mostra que a ordem relativa dos advérbios se 

aparelha com a ordem relativa dos morfemas: sufixos indicando modalidade estão mais 

longe da raiz que os morfemas indicando aspecto; paralelamente, advérbios aspectuais 

obrigatoriamente aparecem mais abaixo na representação que os advérbios epistêmicos, 

que são sensíveis à modalidade da sentença. 

 

Alexiadou explicita esses fatos conectando os advérbios unicamente à categoria 

funcional. Dessa forma, advérbios epistêmicos no especificador de MoodP precedem 

advérbios aspectuais no especificador de AspP.   

 

3.2-Uma ordem relativa de advérbios 
As restrições quanto ao ordenamento relativo de advérbios podem ser explicadas 

sob a HE considerando que elas seguem do ordenamento relativo fixo de núcleos 

funcionais através da relação de concordância entre especificador/núcleo. Cada advérbio 

em posição de especificador é uma projeção de um núcleo funcional. E, uma vez que a 
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ordem de núcleos funcionais numa sentença é rigidamente ordenada pela GU, o mesmo 

pode ser pensado para a ordem relativa dos advérbios. Além disso, a visão assimétrica 

de Kayne da estrutura sintática fornece um modelo frasal que naturalmente explica o 

comportamento também assimétrico dos advérbios. 

 

A seguir apresentaremos com mais detalhes o principal argumento empírico 

utilizado em Cinque (1999) para se postular que advérbios ocupam posições de 

especificador.    

  

A partir da análise de Pollock (1989), segundo a qual advérbios ocupam 

posições fixas e os verbos possuem a propriedade de poder sofrer movimento, Cinque 

desenvolve seu argumento mostrando que há uma posição de núcleo imediatamente à 

esquerda e uma posição de núcleo imediatamente à direita de cada advérbio na CF. 

Portanto, se advérbios fossem adjungidos a projeções máximas, não seria esperado 

necessariamente que o núcleo aparecesse entre qualquer dois advérbios.  

 

O argumento pode ser esquematizado da seguinte forma: dados dois elementos 

de categoria similar A e B, observa-se uma ordem imutável onde A sempre precede B. 

Se um terceiro elemento C for considerado, as únicas ordens encontradas serão C – A – 

B,  A – C – B ou A – B – C. Todas as outras ordens são agramaticais. Cinque trata os 

elementos A e B como advérbios ocupando posições fixas na arquitetura frasal, e trata o 

elemento C como um núcleo verbal (incluindo verbos finitos, auxiliares e particípios) se 

movendo para posições de pouso acima ou entre os elementos A e B. A impossibilidade 

das ordens B – C – A, B – A - C ou C – B – A segue diretamente da estrutura frasal, 

como já foi apontado acima. 

 

Para preencher seu esquema, Cinque (1999: 45) utiliza o particípio passado ativo 

italiano rimesso, que pode preceder ou seguir cada advérbio na sequência reproduzida 

aqui em (33).  

 

 (33) a - Da allora, non hanno rimesso di solito mica più sempre completamente 

tutto bene in ordine. 

        b- Da allora, non hanno di solito rimesso mica più sempre completamente 

tutto bene in ordine. 
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       c- Da allora, non hanno di solito mica rimesso più sempre completamente 

tutto bene in ordine. 

      d- Da allora, non hanno di solito mica più rimesso sempre completamente 

tutto bene in ordine. 

     e- Da allora, non hanno di solito mica più sempre rimesso completamente 

tutto bene in ordine. 

     f- Da allora, non hanno di solito mica più sempre completamente rimesso 

tutto bene in ordine. 

      ‘Desde então, não tem usualmente não mais sempre completamente posto 

tudo bem em ordem’ 

  

Porém, independentemente da posição de um advérbio em relação ao particípio, 

a sua ordem em relação aos outros advérbios na seqüência é fixa, como mostra (34).  

 

(34) a-* Da allora, non hanno rimesso di solito più mica sempre completamente 

tutto bene in ordine. 

 

       b- * Da allora, non hanno di solito sempre rimesso mica più completamente 

tutto bene in ordine. 

       c- * Da allora, non hanno di solito sempre completamente mica più rimesso 

tutto bene in ordine. 

  

Portanto, a ordem de A (mica) é fixada em relação a B (più), mesmo quando eles 

não são adjacentes, mas a ordem de C (mangiato) relativa a esses dois itens é livre.   

 

A seguir apresentaremos com mais detalhes a ordem relativa entre advérbios 

estabelecida para o italiano em Cinque (1999) tanto para os advérbios considerados 

baixos – de SV-, quanto para os considerados altos - sentenciais. 

  

3.2.1- Uma ordem relativa de advérbios baixos 
Cinque localiza o que chama advérbios baixos no italiano aqueles que podem 

ocorrer na sentença delimitados à esquerda pela posição mais alta que um particípio 

passado ativo pode ocupar e à direita por um complemento (ou o sujeito) do particípio 
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passado. Segundo o autor, quando se considera a ordem relativa de determinadas classes 

de advérbios que podem co-ocorrer nesse espaço, percebe-se o posicionamento rígido 

de cada advérbio em relação aos outros no italiano. Apresentamos a seguir, 

resumidamente, a escala de advérbios baixos do italiano presente em Cinque (1999: 4-

11).                                                                                                                                       

 

Habitual > Negação 

 

(35) a - Alle due, Gianni non ha solitamente mica mangiato, ancora. 

            ‘Às duas, G. usualmente não comeu ainda’ 

        b- *Alle due, Gianni non ha mica solitamente mangiato, ancora. 

 

Negação > tempo anterior 

 

(36)  a- Non hanno mica già chiamato, che io sappia. 

            ‘Eles já não telefonaram, que eu saiba’ 

        b- *Non hanno già mica chiamato, che io sappia. 

 

Tempo anterior > aspecto terminativo 

 

(37) a - All’epoca non possedeva già più nulla. 

           ‘No momento ele já não possui mais nada’ 

        b-*All’epoca non possedeva più già nulla. 

 

Aspecto terminativo > aspecto perfectivo/imperfectivo 

 

(38) a - Da allora, non ha più sempre vinto. 

           ‘Desde então ele não tem mais ganho’ 

        b- *Da allora, non ha sempre più vinto. 

 

Aspecto terminativo > aspecto completivo 

 

(39) a - Gianni ha sempre completamente perso la testa per lei. 

           ‘G. tem sempre completamente perdido sua mente por ela’ 
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       b- *Gianni ha completamente sempre perso la testa per lei. 

 

3.2.2- Uma ordem relativa de advérbios altos 
Os advérbios altos, na terminologia empregada por Cinque, correspondem aos 

advérbios sentenciais de Jackendoff.  Abaixo apresentamos as hierarquias de advérbios 

sentenciais válidas para todas as línguas, de acordo com Cinque (1999:33): 

 

Speech act > evaluative 

 

(40) a- Honestly I am unfortunately unable to help you. 

           ‘Honestamente estou infelizmente incapaz ajudar você’ 

        b- *Unfortunately I am honestly unable to help you. 

 

Evaluative>Evidential 

 

(41) a- Fortunately, he had evidently had his own opinion of the matter. 

         ‘Felizmente, ele teve evidentemente sua própria opinião sobre o assunto. 

      b-*Evidently, he had fortunately had his own opinion of the matter. 

 

Evidential > Epistemic 

 

(42) a- Clearly John probably will quicky learn French perfectly. 

        ‘Claramente J. Provavelmente rapidamente aprenderá francês 

perfeitamente’. 

       b- *Probably John clearly will quickly learn French perfectly. 

 

Epistemic > Past tense 

(43) a- Probably he once had a better opinion of us. 

           ‘Provavelmente ele uma vez teve uma melhor opinião sobre nós’ 

       b- * Once he probably had a better opinion of us. 
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Past tense > certainly 

 

(44) a- He was then certainly at home. 

           ‘Ele estava então certamente em casa’ 

       b- *He was certainly then at home. 

 

Jackendoff (1972) já sugeria que advérbios orientados pelo sujeito seguem 

advérbios orientados pelo falante. A possibilidade, porém, de alguns advérbios 

orientados pelo falante poderem co-ocorrer sugere que esta classe de advérbios não é 

homogenia. Cinque fragmenta os orientados pelo falante de Jackendoff em várias 

classes distintas de advérbios: (i) advérbios de domínio (legally, politicaly); (ii) 

advérbios pragmáticos (frankly, sincerely, honestly); (iii) advérbios avaliativos (luckily, 

fortunately, happily); (iv) advérbios modais (probably, presumably); (v) perhaps. 

 

Todos estes tipos de advérbios precedem os orientados pelo sujeito. Mas Cinque 

demonstra que o advérbio forse ‘talvez’ segue os advérbios modais como probabilmente 

‘ provavelmente’: 

 

(45) a - Gianni accetterà forse saggiamente il vostro aiuto. 

            ‘G. aceitará talvez sabiamente sua ajuda’ 

       b- *Gianni accetterà saggiamente forse il vostro aiuto     

(46) a - Gianni sarà probabilmente forse ancora in grado di aiutarci. 

           ‘ G. provavelmente talvez ainda será capaz de nos ajudar’ 

       b- *Gianni sara forse probabilmente ancora in grado di aiutarci. 

 

Os advérbios modais, por sua vez, seguem os avaliativos como (s) 

fortunatamente, per (s) fortuna, purtroppo: 

 

(47) a - Gianni ha per fortuna probabilmente accettato. 

           ‘G.  tem afortunadamente provavelmente aceito’ 

       b- *Gianni ha probabilmente per fortuna accettato. 

 

Os avaliativos, por sua vez, seguem os advérbios pragmáticos como 

francamente: 
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(48) a - Francamente ho purtroppo una pessima opinione di voi. 

   ‘Francamente eu tenho infelizmente uma péssima opinião sua’ 

       b- *Purtroppo ho francamente una pessima opinione di voi. 

 

Advérbios temporais como ora e allora aparecem sempre antes de forse e dos 

advérbios orientados pelos sujeitos, sugerindo que são gerados à esquerda destes 

advérbios.  

 

Por outro lado, aparentemente, os advérbios temporais possuem uma distribuição 

livre, pois podem aparecer seguindo ou precedendo advérbios modais, avaliativos e 

pragmáticos. De acordo com Cinque, na verdade, os advérbios temporais são gerados à 

direita destes advérbios. Podem aparecer, porém, em uma posição de tópico à esquerda 

de todos estes advérbios: 

 

(49) a - Gianni ha ora saggiamente ceduto. 

            ‘G. tem agora sabiamente se rendido’ 

        b- *Gianni há saggiamente ora ceduto. 

 

(50) a - Gianni è ora forse partito. 

           ‘G. agora talvez saia’ 

       b- *?Gianni è forse ora partito. 

 

(51) a - Probabilmente ora ci ascolterà. 

           ‘Provavelmente agora nos escutará’ 

       b- Ora probabilmente ci ascolterà.  

 

(52) a - Fortunatamente ora sei con noi. 

           ‘Felizmente agora você está conosco’ 

       b- Ora fortunatamente sei con noi. 

 

(53) a - Francamente ora mi hai stufato. 

           ‘Francamente agora você me aborreceu’ 

        b- Ora francamente mi hai stufato. 
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A seqüência (54) expressa a ordem relativa de advérbios altos do italiano: 

 

(54) francamente > fortunatamente > evidentemente > probabilmente > ora > 

forse >intelligente. 
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CAPÍTULO IV - A REALIDADE PSICOLÓGICA DA HIPÓTESE 
DO ESPECIFICADOR 

 

4.0- Introdução 
Cinque (1999) apresenta um largo corpus com dados colhidos em mais de 500 

línguas para exemplificar os ordenamentos fixos de advérbios. Como vimos, a única 

metodologia empregada pelo autor para confirmar a gramaticalidade ou 

agramaticalidade dos ordenamentos é o julgamento de gramaticalidade. 

 
As principais críticas dirigidas à hipótese do especificador (Bobaljik, 1999; 

Costa, 2000, 2003; Ernst, 2000, 2002) questionam a aceitabilidade dos agrupamentos de 

advérbios. São questões: como testificar se um ordenamento relativo é considerado 

agramatical ou não, num tipo de estudo teórico como o empreendido por Cinque? Na 

realidade lingüística do falante os ordenamentos de advérbios estão representados de 

acordo com a hierarquia preconizada por Cinque? Essas questões parecem ser razoáveis 

e instigam uma resposta, que atualmente pode ser fornecida sem muita dificuldade, 

tendo em vista os avanços obtidos pelos métodos de investigação psicolinguísticos. 

 

 Neste sentido, os estudos psicolinguísticos reportados neste capítulo objetivam 

verificar através de medidas off-line e on-line a aceitação explícita e implícita por 

leitores de língua portuguesa dos ordenamentos fixos de advérbios propostos por 

Cinque (1999), Alexiadou (2002) e Laenzlinger (1998). 

 

No estudo de questionário realizado por Sant’Ana (2005) e resumido na seção 

5.2 foram utilizados advérbios terminados em –mente e outros advérbios como agora e 

talvez. Nos experimentos de leitura automonitorada e produção oral decidimos utilizar 

apenas advérbios terminados em –mente. Essa decisão possui a seguinte justificativa: 

desejávamos uniformizar o material sob investigação e construir blocos de segmentos 

mais ou menos do mesmo tamanho para facilitar as comparações de tempo de leitura.   

 

Além de manipular a variável independente Ordenamento de Advérbios, 

resolvemos manipular também possíveis efeitos da projeção da prosódia na leitura 

silenciosa, de acordo com as predições da Hipótese da Prosódia Implícita (HPI) (Fodor, 

2002). A iniciativa de manipular a prosódia ganhou força devido aos resultados já 
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obtidos por outros estudos com leitura automonitorada em PB (cf. Maia, 2008 

Magalhães e Maia, 2006) que apontam efeitos do contorno prosódico nas decisões do 

parser. Para que esse efeito fosse capturado, decidimos apresentar os advérbios sem 

nenhum material interveniente (sujeito, verbo principal, auxiliar ou complemento), 

mesmo sendo essa uma construção pouco natural na língua portuguesa. 

 

No experimento de leitura automonitorada procuramos manipular o efeito da 

prosódia na aceitabilidade dos agrupamentos de advérbios através da segmentação das 

sentenças apresentadas aos sujeitos. Em uma condição experimental, por exemplo, 

apresentamos os advérbios do agrupamento ao mesmo tempo na tela do computador; 

em outra condição, apresentamos os advérbios em telas distintas seguidas. A hipótese a 

ser testada é que a apresentação dos advérbios do agrupamento em telas diferentes 

facilita a projeção de uma prosódia implícita na leitura, uma vez que nesse design a 

fronteira entre os dois advérbios ficaria em maior evidência, aumentando a percepção de 

que cada um pertence a um núcleo funcional diferente e afastando a percepção de que 

estariam coordenados em um sintagma único, de organização pouco comum nas línguas 

e de tamanho muito grande. 

 

Como os resultados do experimento sugerem, há um efeito principal 

significativo de ordenamento que favorece a hierarquia de sintagmas adverbiais 

proposta por Cinque. Os resultados sugerem também que a projeção da prosódia 

implícita é facilitada quando os advérbios do agrupamento são apresentados em telas 

diferentes.  

 

Esse último resultado fomentou a idéia do experimento de produção oral. Como 

a aceitabilidade dos ordenamentos foi maior quando os advérbios foram apresentados 

em telas diferentes, sugerindo a projeção de uma prosódia implícita no agrupamento, 

consideramos adequado confirmar, através de um estudo de produção oral com análise 

acústica, se os sujeitos realizam explicitamente alguma estratégia prosódica facilitadora 

da aceitabilidade dos ordenamentos.  

 

Os resultados das análises acústicas foram consistentes com a idéia da projeção 

da prosódia implícita na leitura silenciosa dos advérbios apresentados separadamente.  

Os sujeitos tipicamente revelaram a preferência por uma realização prosódica do 
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agrupamento de advérbios indicadora de que realizam uma pausa, entre o primeiro e o 

segundo advérbio. Com evidências suficientes para afirmarmos que a prosódia tem 

função na aceitabilidade dos agrupamentos de advérbios, realizamos mais um 

experimento de leitura automonitorada em que materiais sintáticos foram colocados 

entre os advérbios de agrupamentos que obedeciam e desobedeciam à ordem de 

advérbios estabelecida por Cinque. A ideia agora era expor aos sujeitos participantes do 

experimento sentenças mais naturais da língua portuguesa para investigar se nessa 

circunstância os ordenamentos propostos por Cinque continuavam sendo melhor 

aceitos. Os resultados seguiram nessa direção. Abaixo apresentamos com mais detalhes 

cada um dos experimentos.  

 

 4.1- Experimento I – Estudo de Questionário 
O objetivo deste experimento é testar na língua portuguesa, através de uma 

tarefa off-line, a aceitabilidade da seguinte parte da hierarquia de advérbios estabelecida 

por Cinque: Ato de fala > Avaliativo > Evidencial > Irrealista > Tempo. 

 

4.1.1- Metodologia e procedimentos 
Submetemos as 10 sentenças abaixo, em cinco pares, ao julgamento de 

aceitabilidade de 20 falantes nativos graduandos do curso de Letras de uma faculdade 

particular do Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro25. Todas as sentenças 

possuem agrupamentos de advérbios. Em cada par, uma sentença obedece à hierarquia 

de Cinque e outra não. Para cada par, os sujeitos foram instruídos a julgar qual 

ordenamento consideravam aceitável, marcando um X no fim da sentença escolhida. Os 

sujeitos poderiam também marcar as duas sentenças do par, caso julgassem as duas 

aceitáveis ou não marcar nenhuma sentença, caso julgassem as duas inaceitáveis. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Macaé (FAFIMA) 
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a- Francamente felizmente João serviu o bolo.  

b- Felizmente francamente João serviu o bolo. 

a- Sinceramente surpreendentemente João serviu o bolo. 

b- Surpreendentemente sinceramente João serviu o bolo. 

a- Felizmente provavelmente João servirá o bolo. 

b- Provavelmente Felizmente João servirá o bolo. 

a- Provavelmente talvez João servirá o bolo. 

b-Talvez provavelmente João servirá o bolo. 

a- Provavelmente agora João servirá o bolo. 

b- Agora provavelmente João servirá o bolo. 

  

Figuras 14- Pares de sentenças contendo ordenamentos de advérbios. 

 

4.1.2- Resultados 
De acordo com Cinque, a modalidade ato de fala marca a força ilocucionária da 

sentença e é o núcleo mais alto da CF. Correspondentemente, os advérbios pragmáticos 

ou ilocucionários, como francamente e sinceramente ficam à esquerda de advérbios 

avaliativos quando entram em uma ordem relativa. Aparentemente, no português as 

duas ordens são aceitas. Apenas dois sujeitos consideraram agramatical a ordem que 

contraria a hierarquia de Cinque e a oposta. 

  

(55) a - Francamente felizmente João serviu o bolo.  

        b- Felizmente francamente João serviu o bolo. 

 

           (56) a - Sinceramente surpreendentemente João serviu o bolo. 

        b- Surpreendentemente sinceramente João serviu o bolo.      
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Os advérbios evidenciais como provavelmente, de acordo com Cinque,  seguem 

os avaliativos como felizmente. De acordo com o julgamento de todos os sujeitos, tanto 

a ordem francamente>felizmente quanto a ordem felizmente>francamente são 

gramaticais.   

 

           (57) a - Felizmente provavelmente João servirá o bolo. 

       b- Provavelmente Felizmente João servirá o bolo. 

 

A ocorrência do advérbio irrealista talvez após ou seguindo o evidencial 

provavelmente foi julgada agramatical por todos os sujeitos, contrariando a ordem fixa 

estabelecida acima por Cinque.  

 

(58) a - *Provavelmente talvez João servirá o bolo. 

       b- *Talvez provavelmente João servirá o bolo. 

 

Finalmente, 17 sujeitos preferiram, de acordo com a ordem fixa estabelecida por 

Cinque, a ocorrência do advérbio de tempo agora seguindo o evidencial e também a 

ordem inversa. Apenas três sujeitos rejeitaram ambas as ordens. 

 

(59) a - Provavelmente agora João servirá o bolo. 

        b- Agora provavelmente João servirá o bolo. 

 

4.1.3- Discussão 
Os resultados sugerem que a parte da hierarquia de advérbios testada neste 

experimento aparentemente não pode ser sustentada com dados do PB. Vejamos, 

portanto, por que as transgressões do PB à hierarquia de Cinque podem ser consideradas 

aparentes contra exemplos de acordo com os próprios argumentos de Cinque (1999). 

 

Primeiramente, a rejeição da ordem provavelmente> talvez pode ser explicada 

da seguinte forma: no português o item lexical talvez possui um traço semântico que o 

inclui entre os evidenciais. Desta forma, pertencendo à mesma classe, provavelmente e 

talvez não podem co-ocorrer.  
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Os resultados revelaram também que determinados advérbios podem preceder 

ou seguir outros advérbios, como vimos acima em (55), (56) e (57). Porém, em cada 

posição eles se associam a uma leitura diferente: são advérbios diferentes, gerados em 

lugares diferentes, apesar de possuírem a mesma forma.  Por exemplo, Francamente em 

(55 a) é considerado um advérbio orientado pelo sujeito, em vez de orientado pelo 

falante. Já Felizmente em (55 b) também é considerado um advérbio  orientado pelo 

sujeito, em vez de avaliativo. 

 

Finalmente, a grande aceitação da ordem agora>provavelmente, que contraria a 

hierarquia estabelecida por Cinque, também pode ser considerada um aparente contra-

exemplo. A explicação fornecida por Cinque para casos como esse é que agora 

precedendo o evidencial se encontra em posição de tópico. Ou seja: na verdade, por 

razões discursivas, houve um movimento do advérbio agora para a esquerda do 

advérbio provavelmente e não propriamente o rompimento da ordem relativa fixa. 

  

4.2- Experimento II – Leitura automonitorada 
Este experimento foi elaborado a partir do programa Psyscope26 no Laboratório 

de Psicolinguística Experimental da UFRJ (LAPEX). Objetiva verificar se sentenças 

com dois sintagmas adverbiais com ordem relativa obedecendo à hierarquia estabelecida 

por Cinque são mais aceitas e lidas mais rapidamente pelos sujeitos. Além disso, o 

experimento testa se há diferença significativa de tempo de leitura quando cada 

sintagma adverbial do agrupamento é apresentado em segmentos diferentes ou no 

mesmo segmento. De acordo com a HPI, efeitos de prosódia implícita na leitura 

silenciosa facilitariam a leitura dos advérbios do agrupamento apresentados em 

segmentos diferentes.     

 

A tarefa experimental foi a leitura automonitorada. As variáveis independentes27 

foram o ordenamento dos sintagmas adverbiais dentro do agrupamento e a segmentação 

dos advérbios dentro do agrupamento. As variáveis dependentes foram os tempos de 

leitura dos agrupamentos, dos segmentos em que as frases foram divididas e o 

julgamento de aceitabilidade. Cruzando as duas variáveis independentes, assumimos, 
                                                 
26 Um software desenvolvido por pesquisadores da Carnegie Mellon University, EUA. O programa 
permite a projeção, monitoramento e análise de experimentos psicolinguísticos.  
27 Independentes em relação ao julgamento ou tempo de leitura dos sujeitos participantes do experimento. 
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portanto, a hipótese de que a condição em que os sintagmas adverbiais são apresentados 

obedecendo à hierarquia de Cinque (C+) e em segmentos separados(S) = (C+ S) será 

lida mais rapidamente e será mais aceita pelos sujeitos. Imediatamente, a condição (C+), 

mas com os sintagmas adverbiais apresentados em um único segmento(J) = (C+J) será a 

lida mais rapidamente e será mais aceita pelos sujeitos. As condições (C-S) e (C-J) 

serão, nesta seqüência, as condições lidas mais lentamente e pouco aceitas ou rejeitadas 

pelos sujeitos. Na figura 15, ilustramos cada condição referida acima. As barras indicam 

os limites dos segmentos. O conjunto das frases está no anexo I. 

  
Condição 1- C+S 

João/ usualmente /novamente /come a carne. 
 

Condição 2- C+J 
João/ usualmente novamente/ come a carne. 

 
Condição 3- C-S 

João/ novamente/usualmente/ come a carne. 
 

Condição 4- C-J 
João/ novamente usualmente/come a carne. 

 
 

Figura 15- Condições experimentais. 
 
 

 

4.2.1- Método 
 
Participantes 

Um total de 28 adultos com idade média de 22 anos, cursando nível superior em 

faculdade particular no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, participaram de 

forma voluntária do estudo. 

 

Material e procedimentos 

 

Os sujeitos realizaram o experimento individualmente em sala destinada à leitura 

dentro da biblioteca da faculdade. As sessões duravam em média 5 minutos. O 

experimentador apresentava oralmente as instruções, que também podiam ser lidas na 

tela do computador. Em seguida, os sujeitos realizavam uma prática para verificar se 

tinham assimilado as instruções e para se familiarizarem com as teclas de comando. 
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Finalizada a prática, o experimentador se retirava da sala. Após a apresentação de todas 

as sentenças, uma tela indicava o fim do experimento. Durante o experimento, os 

sujeitos liam frases apresentadas em três ou quatro partes (dependendo da condição a 

que se relaciona a frase) que surgiam na tela pressionando-se o botão ESPAÇO do 

teclado do computador. No fim dos segmentos surgiam três pontos de interrogação. 

Nesse momento, de acordo com as instruções, o sujeito deveria julgar a aceitabilidade 

da frase, pressionando uma tecla azul, localizada no local correspondente à tecla S, caso 

julgasse a frase boa; ou pressionando uma tecla vermelha, localizada no local 

correspondente à tecla L, caso julgasse a frase ruim. Em seguida, acionando novamente 

a tecla ESPAÇO, outro segmento de outra frase já aparecia na tela. 

 

Foram elaboradas quatro versões com conjunto de frases que manipulavam as 

variáveis dependentes testadas. Cada versão continha 16 frases pertinentes para o 

experimento dispersas aleatoriamente entre 36 frases distratoras. O desenho do tipo 

“quadrado latino” permitia a distribuição dos materiais das quatro versões de forma que 

cada sujeito tinha acesso a apenas uma condição experimental para cada frase, embora 

todos os participantes tivessem acesso a todas as condições. Cada versão foi respondida 

por sete sujeitos. 

  

4.2.2- Resultados 
Os tempos de julgamento e o índice de julgamento para cada condição do 

experimento estão indicadas na tabela 1. Os números favorecerem a hipótese de Cinque: 

As condições C+S e C+J possuem um índice maior de aceitação que as condições C-S e 

C-.Além disso, os tempos de julgamento também confirmam a hipótese de Cinque, uma 

vez que para aceitar o ordenamento C+S e C+J os sujeitos levaram menor tempo que 

para aceitar as condições C- S e C-J e para rejeitar as condições C+S e C+J levaram 

mais tempo que para rejeitar as condições C-S e C-J. As médias foram submetidas ao 

teste t28 e as diferenças entre as variáveis contínuas mostraram-se significativas. Além 

disso, foram encontradas diferenças significativas quando submetemos os índices de 

julgamento das condições C+S e C-J ao teste chi-square29. 

 
 

                                                 
28 O teste t de student é um teste estatístico usado para medir variáveis contínuas, como tempo. 
29 Teste estatístico utilizado para medir variáveis não contínuas, como respostas sim ou não.  
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Tabela 1- índices e tempos de julgamento 

Condições Índices de julgamento Tempos de julgamento (ms) 
C+S Sim: 78/ Não: 39 Sim: 1.564 / Não: 2.360 
C-S Sim: 59 / Não: 54 Sim: 2.494 / Não: 1.557 
C+J Sim: 63 / Não: 49 Sim: 1.766 / Não: 1.464 
C-J Sim: 66 / Não: 46 Sim: 2.390 / Não: 1.890 

 
 
A tabela 2 apresenta as variáveis dependentes do experimento isoladas (C+ / C-; 

S / J). Novamente os números favorecem a hipótese de Cinque e apontam a preferência 

pela apresentação separada dos advérbios do agrupamento. As médias também foram 

submetidas ao teste t. Para a variável segmentação isoladamente não encontramos 

nenhuma diferença significativa. Para a variável ordenamento isoladamente 

encontramos diferença significativa apenas para o índice de julgamento. 

 
Tabela 2- variáveis dependentes isoladas 

Condições 
isoladas 

Índices de julgamento Tempos de julgamento (ms) 

C+ Sim: 141 / Não: 88 Sim: 1.654 / Não: 1.861 
C- Sim: 125 / Não: 100 Sim: 2.439 / Não: 1.710 
S Sim: 137 / Não: 93 Sim: 1.964 / Não: 1.894 
J Sim: 129 / Não: 95 Sim: 2.085 / Não: 1.670 

 

A medida on-line apresenta os seguintes resultados. Há efeito principal 

significativo do ordenamento de advérbios: encontramos diferenças significativas de 

tempo de leitura entre o segmento 3 da condição C+S e o segmento 3 da condição C-S 

(t(3.239);df.229; p=0014). Da mesma forma, encontramos diferenças significativas de 

tempo de leitura entre o segmento 2 de C+J e o segmento 2 da condição C-J 

(t(2.294);df=222; p=0227). Isolar a condição ordenamento mostrou-se também 

pertinente: encontramos diferenças significativas de tempo de leitura entre soma dos 

segmentos 2 e 3 da condição C+S e o segmento 2 da condição C+J e a soma dos 

segmentos 2 e 3 da condição C-S e o segmento 2 da condição C-J (t(5.182);df=682; 

p<0,0001).   

  

Há também efeito principal significativo da segmentação: encontramos 

diferenças significativas de tempo de leitura entre os segmentos 2 e 3 da condição C+S 

e o segmento 2 da condição C+J (t(7.374);df=344; p<0.0001). Encontramos também 

diferenças significativas entre os segmentos 2 e 3 na condição C-S e o segmento 2 na 
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condição C-J (t(5.806);df=336; p<0.0001). Ao contrário dos dados off-line, encontramos 

diferenças significativas quando a variável segmentação foi considerada isoladamente 

(t(3.458);df=247; p<0. 0001). As médias de tempo de leitura de cada condição citada 

acima estão indicadas nos gráficos que seguem. 

 
 
 
                   Médias dos tempos de leitura 
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gráfico 3
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gráfico 6
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 4.2.3- Discussão 
 
Os resultados sustentam a hipótese de Cinque (1999) de que há um ordenamento 

fixo relativo de advérbios. Apesar de na hora do julgamento o efeito ordenamento 

esmaecer (na medida off-line não houve diferença significativa entre as condições C+ e 

C - ), na hora da leitura o efeito ocorre: a condição C+ é lida mais rapidamente. 

  

Quando a variante ordenamento é cruzada com a variante segmentação, a 

hipótese de Cinque ganha mais força quando os advérbios do agrupamento são 

apresentados separados. Esse resultado fortalece a idéia de que o modo como a sentença 

é segmentada influencia nos tempos de leitura porque há uma segmentação que favorece 

a projeção prosódica na leitura silenciosa. Possivelmente a separação dos advérbios na 

tela do computador individualiza a entonação de cada um, facilitando a identificação da 

hierarquia preconizada por Cinque. 

 

Por outro lado, o efeito segmentação isolado do efeito ordenamento não revelou 

resultados significativos nas medidas off-line e on-line.  Esse resultado sugere que a 

segmentação deve estar associada à condição gramatical para que os efeitos da projeção 

prosódica influenciem na leitura. 

 

 4.2.4- Conclusão 
O experimento de leitura automonitorada reportado acima apresenta efeito 

principal significativo de ordenamento e segmentação para o processamento de 
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sentenças com agrupamentos de advérbios. Agrupamentos que obedeciam à ordem fixa 

proposta por Cinque e eram apresentados em forma fragmentada na tela do computador 

foram lidos mais rapidamente. Este resultado corrobora a hipótese do especificador à 

medida que ordenamentos fixos de advérbios não são compatíveis com a visão de que 

advérbios são adjuntos. O resultado também corrobora a hipótese da projeção de uma 

prosódia implícita em atividades de leitura silenciosa, à medida que a fragmentação do 

agrupamento entre o primeiro e o segundo advérbio sugere uma pausa que facilita a 

recuperação pelo leitor de um contorno prosódico capaz de indicar com maior nitidez a 

que projeção funcional pertence cada advérbio. 

 

4.3- Experimento III – Produção Oral e Análise Acústica 
Este experimento objetiva verificar se sentenças com dois sintagmas adverbiais 

com ordem relativa obedecendo à hierarquia estabelecida por Cinque são produzidos 

pelos sujeitos com marcação prosódica facilitadora de uma pausa ou quebra prosódica 

entre o primeiro e o segundo advérbio do agrupamento. Essa pausa ou quebra prosódica 

é esperada se considerarmos os resultados do experimento de leitura automonitorada 

reportado acima. Como vimos, quando os advérbios foram apresentados separadamente 

na tela do computador os sujeitos leram o agrupamento de advérbios mais rapidamente. 

Interpretamos esse resultado como possível efeito da projeção de uma prosódia 

implícita com papel de facilitação da aceitabilidade do agrupamento.  A ideia, portanto, 

é verificar, neste segundo experimento, se na produção oral há a concretização 

prosódica deste mesmo efeito.  

  

A tarefa experimental foi a produção oral de sentenças com agrupamentos de 

advérbios de acordo com a ordem fixa relativa estabelecida por Cinque (1999) e de 

agrupamentos com essa ordem invertida.  Assumimos a hipótese de que os sujeitos 

utilizam estratégias prosódicas para criar uma pausa entre os advérbios dos 

agrupamentos. Uma vez que os agrupamentos que não obedecem à ordem relativa fixa 

de Cinque são teoricamente agramaticais, espera-se que os sujeitos se esforcem mais 

para torná-los aceitáveis e, consequentemente, acentuem as estratégias prosódicas para 

criar pausa durante a produção oral desses agrupamentos.  Para efeito de comparação, 

apresentamos para os sujeitos também uma sentença com apenas um dos advérbios do 

agrupamento. A hipótese é que as estratégias prosódicas esmaeçam sobre a região do 
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advérbio quando não seguido por outro advérbio, uma vez que os sujeitos, nesses casos, 

não precisam usar a prosódia para tornar a sentença mais aceitável.  

 

  4.3.1- Método 
Participantes 

 

Um total de 20 adultos com idade média de 22 anos, cursando nível superior em 

faculdade particular no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, participaram de 

forma voluntária do estudo. 

 

Material e procedimentos 

 

Os sujeitos realizaram o experimento individualmente em sala destinada à leitura 

dentro da biblioteca da faculdade. As sessões duravam em média 2 minutos. O 

experimentador apresentava oralmente as instruções. Em seguida, os sujeitos realizavam 

uma prática que consistia em ler as frases silenciosamente apresentadas em folha de 

papel A4. Durante o experimento os sujeitos liam em voz alta as frases apresentadas 

sem segmentação. As frases foram gravadas. 

 

Foram elaboradas quatro versões, cada uma com quatro frases. Cada versão 

continha uma sentença com sujeito, o agrupamentos de advérbios, um verbo transitivo 

direto e seu complemento. Em duas versões (versões 1 e 2) o agrupamento obedecia à 

ordem relativa estabelecida por Cinque e em outras duas (versões 3 e 4) a ordem era 

invertida. Cada versão continha também uma sentença com sujeito, apenas um advérbio, 

verbo transitivo e complemento. As outras duas frases restantes, consideradas 

distratoras, não apresentavam advérbio algum. Em cada versão, o advérbio da sentença 

sem agrupamento era diferente dos advérbios que compunham a sentença com 

agrupamento, mas igual a um dos advérbios do agrupamento de outra versão. O objetivo 

desse procedimento era não expor o mesmo sujeito ao mesmo advérbio em duas 

sentenças, porém possibilitar a comparação da produção do advérbio isolado com o 

mesmo advérbio em outra condição acompanhado de outro advérbio. 
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Versão 1:  
 
• João recentemente cantou a música. 
• João usualmente novamente come a carne. 
• João cantou a música. 
• João come muito. 
 
Versão 2: 
 
• João usualmente come a carne. 
• João recentemente brevemente cantou a música.  
• João come a carne. 
• João cantou a música. 
 
Versão 3: 
 
• João brevemente cantou a música. 
• João novamente usualmente come a carne. 
• João cantou a música. 
• João come a carne. 
 
Versão 4: 
 
• João novamente come a carne. 
• João brevemente recentemente cantou a música. 
• João cantou a música. 
• João come muito. 
 
 
Figura 16: versões com conjunto de frases 
 
 
Cada versão foi lida por cinco sujeitos. Submetemos o material gravado à análise 

acústica utilizando o programa Praat30. Medimos valores de freqüência fundamental 

(F0) das sílabas pré-tônicas e tônicas dos advérbios das sentenças com agrupamento e 

sem agrupamentos para investigar se ocorre maior ênfase nos advérbios que compõem 

os agrupamentos. Segundo Freitas (1995), a ênfase ou a maior duração em sílabas 

tônica ou pré-tônica servem para indicar ruptura entre palavras. No nosso experimento, 

a maior ênfase na sílaba pré-tônica ou tônica do primeiro advérbio do agrupamento 

indicaria a pausa entre os advérbios. 

 

                                                 
30 Programa de computador desenvolvido para o estudo do som através de equações, fórmulas e cálculos. 
Analisa o som como onda, focando em parâmetros como frequencia, duração, decibéis etc. Também 
permite manipular sons, modificando sua altura e duração. 
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 4.3.2- Resultados 
As análises acústicas foram parcialmente ao encontro da hipótese testada. 

Comparando a realização prosódica do advérbio isolado na sentença com o mesmo 

advérbio no início de um agrupamento, os sujeitos realizaram esse último com maior 

ênfase, focalizando ou a sílaba pré-tônica ou a sílaba tônica (os valores de F0 foram 

significativamente maiores). Comparando o advérbio finalizando o agrupamento com o 

mesmo advérbio iniciando o agrupamento, também os sujeito realizaram esse último 

com maior ênfase. Não houve diferença significativa de ênfase quando comparamos o 

primeiro advérbio de um agrupamento que obedecia à ordem fixa de Cinque com o 

primeiro advérbio de um agrupamento que não obedecia a essa ordem. É preciso, no 

entanto, ressaltar que essa comparação somente pôde ser possível entre advérbios 

diferentes. 

 

Abaixo selecionamos contornos de pitch de advérbios realizados por alguns 

sujeitos. Localizamos em cada contorno as sílabas e indicamos valores de F0 (máximo, 

mínimo e média).  (60) e (61) apresentam o advérbio recentemente iniciando um 

agrupamento e isolado em uma sentença, respectivamente: 
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(60) 
 

 
                       /  re /         cen               /     te      /     men                 /    te              / 
 
Valores de F0: 
• cen: máximo; 422; mínimo: 267; média: 330;  
• men: máximo: 359; mínimo: 224; média: 271 
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(61) 
 

 
              /   re    /      cen                    /   te     /       men                    /     te          / 
 
Valores de F0: 
• cen: máximo: 171; mínimo: 141; média: 166 
• men: máximo: 171; mínimo: 142; média: 155 
 
 
O próximo par de contornos de pitch apresenta o advérbio brevemente iniciando 

um agrupamento e isolado em uma sentença, respectivamente: 
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(62) 
 
 

 
              /        bre             /    ve              /       men                        /      te           / 
  
Valores de F0: 
 
bre: máximo: 224; mínimo: 220; média; 222 
men: máximo: 198; mínimo: 175; média: 185 
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(63) 

 
               /      bre                 /      ve      /       men                    /    te             / 
 
Valores de F0: 
 
bre: máximo: 201; mínimo: 173; média: 185 
men: máximo: 195; mínimo: 171; média: 181 
 

O próximo par de contornos de pitch apresenta o advérbio novamente iniciando 

um agrupamento e isolado em uma sentença, respectivamente: 
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(64) 

 
              /     no                       /    va         /                   men                /     te       / 
 
Valores de F0: 
• no: máximo: 283; mínimo; 241; média: 253 
• men: máximo: 259; mínimo: 218; média: 231 
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(65) 

 
                 /   no          /    va     /        men                    /            te                        / 
  
Valores de F0: 
• no: máximo: 249; mínimo; 243; média: 246 
• men: máximo: 254; mínimo: 222; média: 232 
 
O próximo par de contornos de pitch apresenta o advérbio usualmente iniciando 

um agrupamento e isolado em uma sentença, respectivamente. Para medir os valores de 

F0 decidimos unir a vogal inicial do advérbio (alguns sujeito não a realizaram e outros a 

realizaram muito discretamente) à sílaba seguinte.  
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(66) 

 
                /  usu               /     al     /     men                                  /        te              / 
 
Valores de F0: 
• usu: máximo: 233; mínimo: 216; média: 226 
• men: máximo: 225; mínimo: 201;média: 210 
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(67) 

 
                /           usu                    /     al        /    men                    /     te            / 
 
Valores de F0: 
• usu: máximo: 170; mínimo: 128; média: 151 
• men: máximo: 121; mínimo: 102; média: 109 
 
 
O próximo par de contornos de pitch apresenta o advérbio brevemente realizado 

no fim de um agrupamento (68) e no início de outro agrupamento, já reportado em (62) 

e repetido aqui em (69). 
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(68) 

 
               /       bre                  /     ve    /           men                          /      te          / 
 
Valores de F0: 
• bre: máximo: 152; mínimo: 129; média: 145 
• men: máximo: 157; mínimo; 128; média: 141 
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(69) 
 
 
 

 
 
              /        bre             /    ve              /       men                        /      te           / 
  
Valores de F0: 
• bre: máximo: 224; mínimo: 220; média; 222 
• men: máximo: 198; mínimo: 175; média: 185 
 
 
 

4.3.3- Discussão 
As análises acústicas corroboraram o efeito facilitador da segmentação de 

advérbios verificado no experimento de leitura automonitorada. Como vimos, os 

sujeitos liam mais rapidamente sentenças com advérbios apresentados isolados na tela 

do computador. Interpretamos esse resultado como sugerindo que a segmentação do 

agrupamento facilita a projeção implícita de uma pausa prosódica entre os advérbios e, 

consequentemente, aumenta a aceitabilidade da construção. Paralelamente, os sujeitos 

desse segundo experimento preferiram focalizar ou a sílaba pré-tônica ou a sílaba tônica 

do primeiro advérbio, indicando a projeção explícita da mesma pausa facilitadora da 

aceitabilidade entre os advérbios. Por outro lado, não verificamos maior ênfase, como 

Time (s)
0 0.776984

P i
t ch  
(

H z 
)

75 

500 
0.388492

   brevemente 
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esperávamos, no primeiro advérbio do agrupamento que não respeitava a ordem 

estabelecida por Cinque. 

 

4.4- Experimento IV – Leitura automonitorada 
No português, construções com dois advérbios seguidos são pouco naturais, 

principalmente terminados em –mente. No entanto, decidimos realizar os dois últimos 

experimentos reportados acima com essa construção para facilitar a investigação da 

interferência da prosódia na aceitabilidade dos agrupamentos. Como o efeito prosódico 

já foi constatado nos dois experimentos, planejamos realizar este terceiro experimento 

de leitura automonitorada em que os agrupamentos de advérbios são separados por 

materiais intervenientes como sujeito, verbo e até complemento. Este experimento foi 

elaborado a partir do programa Psyscope no LAPEX. O objetivo é novamente comparar 

a aceitabilidade e o tempo de leitura de sentenças quando elas possuem um 

agrupamento de advérbios que obedece à ordem estabelecida por Cinque e quando não 

obedece a essa ordem. Porém, ao contrário dos experimentos anteriores, os materiais 

intervenientes entre os advérbios favorecem a apresentação de sentenças mais naturais 

aos participantes do experimento.   

 

A tarefa experimental foi a leitura automonitorada. A variável independente foi 

o tipo de ordem relativa entre os advérbios. As variáveis dependentes foram os tempos 

de leitura das sentenças, o julgamento de aceitabilidade no final da leitura e o tempo 

gasto para a realização do julgamento.  

 

Mediante os resultados dos experimentos anteriores, assumimos a hipótese de 

que a ordem relativa de advérbios obedecendo a Cinque (C+) será lida mais 

rapidamente e melhor aceita que a ordem relativa de advérbios desobedecendo a Cinque 

(C-).Na figura 17 ilustramos cada condição referida acima. O conjunto das frases está 

no anexo II.  
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(C+) 

João recentemente conversou longamente com o filho. 
 
 

(C-) 
João longamente conversou recentemente com o filho. 

 
  

Figura 17- Condições experimentais. 
 
 

4.4.1- Método 
 
Participantes 

Um total de 48 adultos com idade média de 22 anos, cursando nível superior em 

faculdade particular no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, participaram de 

forma voluntária do estudo31. 

 

Material e procedimentos 

 

Os sujeitos realizaram o experimento individualmente em sala destinada à leitura 

dentro da biblioteca da faculdade. O experimentador apresentava oralmente as 

instruções, que também podiam ser lidas na tela do computador. Em seguida, os sujeitos 

realizavam uma prática para verificar se tinham assimilado as instruções e para se 

familiarizarem com as teclas de comando. Finalizada a prática, o experimentador se 

retirava da sala. Após a apresentação de todas as sentenças, uma tela indicava o fim do 

experimento. Durante o experimento, cada vez que os sujeitos apertavam a tecla 

ESPAÇO tinham acesso a uma frase do experimento. As frases alvo foram entremeadas 

com frases distratoras a fim de evitar que os sujeitos percebessem a estrutura sintática 

pertinente ao experimento. Após ler cada frase os sujeitos apertavam novamente a tecla 

ESPAÇO. Nesse momento apareciam três pontos de interrogação na tela do 

computador. De acordo com as instruções, nesse momento eles deveriam julgar a 

aceitabilidade da frase, pressionando uma tecla azul, no local correspondente à tecla S, 

caso julgassem a frase boa; ou pressionando uma tecla vermelha, localizada no local 

                                                 
31 Os participantes deste experimento não participaram dos anteriores. A idéia é evitar que os sujeitos 
gastem tempo com leitura interpretativa das frases durante a tarefa.  
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correspondente à tecla L, caso julgassem a frase ruim. Em seguida, acionando 

novamente a tecla ESPAÇO, outra frase já aparecia na tela. 

 

Foram elaboradas duas versões com conjunto de frases que manipulavam a 

variável independente testada. Cada versão continha quatro frases pertinentes ao 

experimento dispersas aleatoriamente entre 18 frases distratoras. O desenho do tipo 

“quadrado latino” permitia a distribuição dos materiais das duas versões de forma que 

cada sujeito tinha acesso a apenas uma condição experimental para cada frase. Ou seja, 

o sujeito que tinha acesso a uma frase C+, por exemplo, não tinha acesso a essa mesma 

frase na versão C-. Cada versão foi respondida por 24 sujeitos. 

 

4.4.2- Resultados 
Os tempos de julgamento e o índice de julgamento para cada condição do 

experimento estão indicadas na tabela 3. A condição C+ possui um índice maior de 

aceitação que a condição C-. Os números foram submetidos ao teste chi-square e a 

diferença entre SIM e NÃO para a condição C+ mostrou-se estatisticamente relevante 

(X²= 25,6; p= 0,0001). As médias de tempo que os sujeitos levaram para julgar 

positivas as condições C+ e C - foram submetidas ao teste t. A diferença numérica que 

indica menor tempo para julgar a condição C+ não se mostrou, porém, estatisticamente 

relevante: (t(130) df = 1,36, p=0,17 ns32).   

 
Tabela 3- índices e tempos de julgamento 
Condições Índices de julgamento Tempos de julgamento (ms) 
C+ Sim: 54/ Não: 26 Sim: 1.078 / Não: 1.285 
C- Sim: 26 / Não: 73 Sim: 1.282 / Não: 979 

 
A tabela 4 abaixo apresenta as médias de tempo de leitura para as condições C+ 

e C-. O gráfico 7, em seguida, ilustra a diferença. Os números apontam menor tempo 

gasto pelos sujeitos para a leitura das frases do tipo C+  que para as frases do tipo C-. 

As médias foram submetidas ao teste t. A diferença entre os tempos de leitura mostrou-

se significativa estatisticamente: (t=(2.89); df= 198; p=0. 0043).   

 
 
 
 

                                                 
32 ns: não significativo. 
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Tabela 4- médias de tempo de leitura (ms) 
Condições Tempo de leitura (ms) 
C+ 4.248 
C- 5.066 

 
                                                Gráfico 7 
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 4.4.3- Discussão 
 
A variável independente ordenamento revelou resultados numéricos e 

estatísticos que indicam que os sujeitos demoram menos tempo para ler sentenças em 

que os agrupamentos de advérbios obedecem à ordem estabelecida por Cinque 

(condição C+). Os resultados revelaram também a melhor aceitação dos sujeitos pelas 

sentenças C +, embora o tempo gasto para julgar aceitável a condição C+ não foi 

diferente estatisticamente do tempo gasto para julgar a condição C-  aceitável.  

 

4.4.4- Conclusão 
O experimento de leitura automonitorada reportado acima apresenta efeito 

principal significativo de ordenamento para o processamento de sentenças com 

agrupamentos de advérbios com materiais intervenientes. Os resultados deste 

experimento, em que os sujeitos foram expostos a dados mais naturais da língua 

portuguesa, reforçam, portanto, os resultados do experimento II e sustentam a hipótese 

de Cinque sobre a existência de ordenamentos relativos fixos de advérbios. Como os 

ordenamentos fixos são incompatíveis com a hipótese da adjunção, este experimento, 

consequentemente, reforça também a hipótese do especificador.  
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CAPÍTULO V - O COMPORTAMENTO E HIERARQUIA 
SINTÁTICA DE ADVÉRBIOS NO PB 

 

5.0- Introdução 
A língua portuguesa disponibiliza para os advérbios diversas posições nas 

sentenças. Como observa Jackendoff (1972), Alexiadou (1997), Cinque (1999), 

Laenzlinger (1996) e (1998), Oliveira (1996), Gonzaga (1997), dentre outros, os 

advérbios podem ocupar a posição inicial da sentença, a posição pré-verbal e pós-verbal 

e a posição pós-complemento ou final. Em sentenças com locução verbal, os advérbios 

podem ainda ocupar a posição entre o verbo auxiliar e o principal. Um mesmo advérbio, 

muitas vezes, pode ocupar duas ou mais posições acima referenciadas. Esta aparente 

liberdade sintática sugere um indício empírico desfavorável à hipótese defendida por 

Cinque de que os advérbios devem ocupar posições fixas dentro da camada funcional da 

sentença.  

 

A língua portuguesa também desafia a ordem relativa fixa de advérbios 

estabelecida por Cinque. Como já pudemos perceber a partir do experimento I, em 

algumas sentenças mais de uma ordem de advérbio é permitida. Cinque, por exemplo, 

estabelece que os advérbios de Ato de Fala devem preceder os Avaliativos, como em 

(72 a) abaixo. No entanto, na sentença (72b) o advérbio felizmente pode preceder o 

advérbio francamente em uma sentença também gramatical: 

 

(72) a - Francamente, felizmente João serviu o bolo. 

        b- Felizmente, francamente João serviu o bolo. 

 

Um dos objetivos deste capítulo é verificar se esses dados do português 

realmente geram problemas para a hipótese do especificador. Cinque (1999) 

desconsidera a possibilidade de um mesmo advérbio ser gerado em uma ou outra 

posição independentemente. Para casos como o visto acima, o autor afirma que, na 

verdade, a mudança de posição acarreta mudança de significado. Como podemos 

perceber, em (72 b) não podemos realmente afirmar que o advérbio francamente 

continua a possuir a leitura de ato de fala, como em (72 a), mas sim orientada para o 

sujeito: ‘em atitude franca, João serviu o bolo’. Para Cinque a diferença semântica 
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evidencia que, na verdade, trata-se de advérbios diferentes, associados a núcleos 

funcionais diferentes, embora com a mesma forma fonológica. 

 

Além disso, Cinque defende a idéia de que se um mesmo advérbio parece ter a 

mesma interpretação em duas posições aparentemente distintas, é porque, na verdade, 

ele ocupa a mesma posição e algo se move sobre ele. Seguindo essa linha de raciocínio, 

em (73 a) o advérbio avaliativo visivelmente em posição inicial estaria em sua posição 

de base. Já em (73 b), o mesmo advérbio visivelmente se encontraria em uma posição 

derivada, graças ao alçamento do sujeito João para uma das posições de pouso na 

camada funcional para o SN que, segundo Cinque (1999:108), podem entremear os 

diversos núcleos funcionais que projetam  advérbios. Nesse caso, como veremos neste 

capítulo, a realização prosódica do advérbio pode ser de grande valia para a 

determinação de qual é a posição base e qual é a posição derivada.  

 

(73) a-Visivelmente João está cansado. 

        b- João visivelmente está cansado. 

           

Outra explicação fornecida por Cinque (1999) para explicar a aparente liberdade 

de posicionamento dos advérbios é a derivação de formas de superfície por movimento-

A-Barra33 (movimento QU, especificamente) do advérbio, dentro de um constituinte 

maior, para a camada complementizadora, como acontece com o advérbio elegantly na 

sentença abaixo do inglês: 

 

(74) How elegantly do you think he was dressed? 

 

De acordo com o Cinque, quando possível, o movimento WH permite a aparente 

subversão da ordem relativa de advérbios. O autor cita o exemplo da ordem relativa dos 

advérbios già ‘já’ e male ‘mal’no italiano. Em sentenças primitivas già deve preceder 

male, como em (75a). Mas em uma sentença derivada por movimento, a ordem pode ser 

invertida, como em (75b). O autor ressalta que già continua tomando escopo sobre 

male, mesmo a sua direita, o que sugere que é a posição do traço-wh que importa na 

relação de escopo.  

                                                 
33 Em sentenças interrogativas ou relativas pode haver movimento de constituintes para posições não 
argumentais (não relacionada à subcategorização verbal), como o movimento-QU. 
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(75) a -Tratta già male Il suo assistente. 

        b- Quanto male tratta già Il suo assistente? 

     

Porém, no português, esse tipo de movimento do advérbio parece gerar, no 

mínimo, sentenças pouco aceitáveis. Em (76b) abaixo, por exemplo, o advérbio de 

aspecto acelerativo (II) foi movido de sua posição de fim de sentença para uma posição 

à esquerda do advérbio de aspecto perfeito/imperfeito para dentro da CC numa 

construção interrogativa pouco plausível: 

 

(76) a - João sempre come o bolo rapidamente. 

       b-?*Por que rapidamente João sempre come o bolo? 

 

Necessidades discursivas podem também, de acordo com Cinque, provocar a 

possibilidade de formas de superfície derivadas por movimento que aparentemente 

contrariam o ordenamento fixo de advérbios. Um advérbio mais baixo na hierarquia de 

advérbios estabelecida por Cinque pode aparecer à esquerda de outro mais alto quando 

sofre movimento para ser focalizado. Nesse caso a marcação prosódica será 

determinante para a aceitabilidade do agrupamento. A aceitabilidade de (76b) acima 

aumentaria sensivelmente se rapidamente estivesse focalizado, o que sugere que 

rapidamente não foi movido dentro de um constituinte maior para CC, como o exemplo 

fornecido por Cinque reproduzido acima em (75). Em (77) abaixo também o advérbio 

de Tempo (anterior) já aparece à esquerda do advérbio repetitivo novamente focalizado, 

em uma sentença que pode ser considerada gramatical, apesar de aparentemente não 

respeitar um dos  ordenamentos fixos estabelecido por Cinque. 

 

(77) João já NOVAMENTE comeu o bolo. 

 

Através da descrição do comportamento sintático de alguns advérbios da língua 

portuguesa, verificaremos a aplicabilidade das explicações fornecidas por Cinque para 

dar conta de dados que desafiam a hipótese do especificador.  

 

Por razões metodológicas, seguiremos a ordem de núcleos funcionais 

estabelecida por Cinque para testar quais núcleos, no português, projetam um 

especificador gramaticalizado com um item adverbial e se os advérbios que porventura 
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forem associados a esses núcleos ocupam a mesma posição e entram nos mesmos 

ordenamentos relativos fixos de advérbios preconizados por Cinque. Os passos tomados 

para o estudo são: (i) garimpar a hierarquia de núcleos funcionais que projetam 

advérbios do português; (ii) investigar se a hierarquia de advérbios do português segue a 

hierarquia de Cinque completamente ou se mostra alguma discrepância. 

 

Os resultados dos experimentos II e III sugeriram a interferência da prosódia na 

aceitabilidade dos agrupamentos de advérbios. Neste capítulo, portanto, analisaremos 

também a interferência da prosódia (especificamente da duração), seja no auxílio à 

alocação de advérbios nas posições de especificador projetadas por núcleos funcionais 

associados por Cinque ou a um núcleo funcional a que, a princípio, o advérbio não é 

associado, já que, como vimos, no estudo de Cinque a prosódia não é considerada. 

Esperamos que, através dessa análise, possamos visualizar, dentro da hierarquia 

universal estabelecida por Cinque, a hierarquia específica de núcleos funcionais 

gramaticalizada pelo português. 

 

 5.1- Metodologia do estudo 
Alguns dados apresentados aqui são baseados em julgamentos de 

gramaticalidade de falantes nativos da língua portuguesa. Em casos de dúvidas sobre a 

posição de base de determinados advérbios ou sobre a gramaticalidade ou aceitabilidade 

de alguma sentença, recorremos aos seguintes experimentos psicolingüísticos: leitura 

automonitorada e produção oral.    

 

 5.2- Alguns aspectos da sintaxe geral do português 
A língua portuguesa apresenta alguns traços tipológicos importantes para a 

consideração da sintaxe do advérbio. A ordem canônica do português é a SVO. O 

Objeto Direto (OD) antecede o Objeto Indireto (OI) nos casos não marcados. Mas se o 

OI é focalizado pode aparecer antes do OD. É possível também o OD ocorrer após o OI 

quando focalizado. Dentro da camada funcional da sentença há posições de pouso para 

o verbo, para o SN sujeito e o SN objeto que se movimentam de dentro do SV, de 

acordo com a hipótese do sujeito interno ao SV (cf. Chomsky, 1995), em sintaxe aberta. 

Essas posições de pouso, de acordo com Cinque, estão entremeadas entre os núcleos 

funcionais que projetam os advérbios, o que garante a possibilidade de vários advérbios, 
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inclusive os mais altos, ocorrerem após o SN sujeito, após o verbo e até após o SN 

objeto. Na sentença (78), por exemplo, o advérbio rapidamente pode aparecer sem 

mudança de leitura, mas com alguma alteração prosódica, antes ou após o sujeito João. 

Pode, também aparecer com mudança de leitura, entre o verbo auxiliar e principal e no 

fim da sentença. Por outro lado, o advérbio completamente em (79) revela um 

comportamento sintático mais restrito – não pode aparecer imediatamente após o SN 

sujeito: 

 

(78) a - Rapidamente João apareceu desarrumado. 

       b- João rapidamente apareceu desarrumado. 

       c- João apareceu rapidamente desarrumado. 

       d- João apareceu desarrumado rapidamente. 

 

(79) a - João apareceu completamente desarrumado. 

       b- *João completamente apareceu desarrumado. 

 

O português não é uma língua de sujeito obrigatório, embora haja pesquisas que 

revelam um processo de empobrecimento da morfologia do português e, 

conseqüentemente, um enfraquecimento desse parâmetro (cf. Negrão & Muller, 1996 e 

Duarte, 1995). Por esse motivo, em todos os exemplos que fornecemos e nas sentenças 

alvos dos experimentos preferimos explicitar o sujeito.   

 

 5.3- Posições sintáticas dos advérbios no português 
Os resultados dos experimentos reportados nesta tese nos levam a seguir a idéia 

de que a sintaxe oferece posições fixas para cada classe de advérbio. Nesta seção, 

portanto, vários advérbios agrupados em classes serão examinados em várias posições 

em sentenças do português para que possamos estabelecer qual a posição em que cada 

um é gerado (Doravante utilizaremos o termo ‘posição não-marcada’ para nos referir à 

posição de base).  Subsequentemente, será comparada a posição de cada tipo de 

advérbio em relação a outros para se estabelecer a hierarquia relativa fixa do português.  
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5.4- O posicionamento não-marcado dos tipos de advérbios no português 
 

5.4.1- Os advérbios altos 
As classes de advérbios seguintes, chamados por Cinque de altos, são mais 

naturalmente posicionadas no início da sentença: ato de fala, avaliativo, evidencial, 

epistêmico, de tempo, modal aléticos de necessidade. Veja os exemplos abaixo em (80) 

 

(80) a - Francamente, João não deveria sair à noite. 

      b- felizmente João comeu a carne. 

      c- Evidentemente João assinou o documento. 

      d- Supostamente João comeu a carne. 

      e- Então João comerá a carne. 

      f- Necessariamente João comerá a carne. 

 

Dos advérbios mencionados, o de ato de fala, o avaliativo e o evidencial não 

podem mudar de posição sem marcação prosódica. Se forem gerados em posição abaixo 

da posição de pouso do SN sujeito, serão associados a outro núcleo funcional mais 

baixo e, conseqüentemente, terão a interpretação modificada para orientado pelo sujeito.  

Por exemplo, os advérbios francamente, felizmente e claramente nas sentenças acima 

qualificariam a atitude do sujeito da oração em relação ao evento e não mais o 

posicionamento do sujeito falante, caso aparecessem após o SN João sem marcação 

prosódica indicativa de focalização.   

 

Os advérbios avaliativos, evidenciais, epistêmicos e alético de necessidade 

podem aparecer em posição marcada, focalizados, após o SN sujeito, após o verbo, após 

o SN (OD) e em final de sentença34.     

 

(81) a - João FELIZMENTE entrou na casa nova. 

       b-João entrou FELIZMENTE na casa nova. 

       c- João entrou na casa nova FELIZMENTE. 

       d- João EVIDENTEMENTE servirá o bolo. 

       e- João servirá EVIDENTEMENTE o bolo. 
                                                 
34 Nesses casos, a marcação prosódica pode servir como sinalizadora de movimento de materiais da 
sentença sobre o advérbio. 
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       f- João servirá o bolo EVIDENTEMENTE. 

       g- João SUPOSTAMENTE comeu o bolo. 

       h- João comeu SUPOSTAMENTE o bolo. 

       i- João comeu o bolo SUPOSTAMENTE. 

       j- João NECESSARIAMENTE comeu o bolo. 

       l- João comeu NECESSARIAMENTE o bolo. 

      m- João comeu o bolo NECESSARIAMENTE. 

 

Em posição marcada os advérbios de tempo agora e então recebem focalização 

contrastiva: 

 

 (82) a - João, AGORA, comeu o bolo. 

        b- João comeu, AGORA, o bolo. 

        c- João comeu o bolo, AGORA. 

        d- João, ENTÃO, comerá o bolo. 

        e- João comerá, ENTÃO, o bolo. 

        f- João comerá o bolo, ENTÃO. 

 
 

5.4.2- Os advérbios baixos 
 

5.4.2.1- Experimento V – Produção oral e análise acústica 
Os advérbios baixos de Cinque ocorrem no meio da sentença nas diversas 

línguas examinadas pelo autor. No entanto, no português, a posição não-marcada desses 

tipos de advérbios muitas vezes é difícil de precisar. Diante dessa dificuldade de análise, 

decidimos realizar um experimento piloto de produção de sentenças com advérbios 

baixos.  

 5.4.2.2- Metodologia 
As sentenças produzidas por dois falantes – um homem e uma mulher35 - foram 

gravadas e submetidas à análise acústica com o auxílio do programa praat. Medimos a 

duração total, da sílaba inicial e da sílaba tônica de cada advérbio, com exceção dos 

                                                 
35 Renato Valverde, professor de teatro; Elisângela Rodrigues Gomes, professora da Secretaria Estadual 
de Educação do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Macaé. 
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advérbios de uma ou duas sílabas como já, ainda e sempre, os quais foram submetidos 

apenas à medição total. 

 

Decidimos realizar especificamente a medição da duração porque a maior 

duração de um item lexical, de sua sílaba inicial e/ou sua sílaba tônica podem ser bons 

indícios de que ele esteja focalizado ou que após dele há uma pausa. No caso dos 

advérbios que analisaremos a focalização ou pausa posterior pode indicar o 

deslocamento do advérbio de sua posição de base. De forma geral os resultados foram 

ao encontro do que se espera ser a posição não marcada dos advérbios. As exceções 

totais (quando tanto todo o advérbio, como suas sílabas iniciais e tônicas contrariam a 

regra) e parciais (quanto ou o advérbio todo ou a sílaba inicial ou a sílaba tônica 

contrariam a regra) foram marcadas em vermelho nas tabelas. Como se trata de um 

experimento piloto, posteriormente mais dados de mais sujeitos devem ser acrescidos 

aos que iremos apresentar para que nossas conclusões sejam melhor fundamentadas. 

 

5.4.2.3- Resultados 
Iniciamos o experimento medindo a duração das três classes de advérbios mais 

altos entre os baixos – o habitual, o repetitivo (I), o freqüentativo (I) e o acelerativo (I). 

Aparentemente, advérbios como usualmente, novamente, frequentemente e rapidamente 

podem aparecer naturalmente no início da sentença ou logo após o SN sujeito. As frases 

abaixo foram lidas pelos sujeitos: 

 

(83) a - Usualmente João come carne. 

       b- João usualmente come carne. 

       c- Novamente João comeu carne. 

       d- João novamente comeu carne. 

       e- Frequentemente João come carne. 

       f- João frequentemente come carne. 

       g- Rapidamente João abriu a porta. 

       h- João rapidamente abriu a porta. 

      

As medidas da duração desses advérbios nos dois contextos, portanto, são 

importantes para afirmarmos com maior propriedade qual é a posição não marcada 
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deles. Os resultados revelaram, em quase todos os eventos, menor duração tanto na 

produção de todo o advérbio, como também na produção das sílabas iniciais e tônicas 

de usualmente, novamente e rapidamente na posição pós-sujeito. As exceções foram as 

seguintes: uma exceção parcial para o advérbio usualmente e outra para o advérbio 

freqüentemente (ambas do informante 2). Interpretamos a menor duração como indício 

de que, nessa posição, os advérbios se encontram na posição não-marcada.  Veja nas 

tabelas abaixo as medidas da duração dos advérbios: 

 

Tabela 5 - Duração de advérbios baixos após sujeito – Informante 1 

Após SN sujeito Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.668115 0.198713 0.245830 

Novamente 0.608737 0.133116  0.227715 

Rapidamente 0.799688 0.236619 0.288495 

Frequentemente 0.790290 0.152661 0.224146 

 

Tabela 6- Duração de advérbios baixos após sujeito – Informante 2 

Após SN sujeito Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.825889 0.306414 0.222847 

Novamente 0.677442 0.194671 0.219523 

Rapidamente 0.701404 0.250911 0.180141 

Frequentemente 0.943222 0.277116 0.234262 

 

 

Tabela 7- Duração de advérbios baixos em início de sentença – Informante 1 

Início de sentença Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.696452 0.204616 0.249850 

Novamente 0.785449 0.220364 0.335965 

Rapidamente 0.791572 0.249247 0.310954 

Frequentemente 0.898986 0.160240 0.357271 
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Tabela 8- Duração de advérbios baixos em início de sentença – Informante 2 

Início de sentença Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.776335 0.249943 0.304692 

Novamente 1.007584 0.251792 0.321305 

Rapidamente 0.789720 0.282079 0.244566 

Frequentemente 0.888756 0.220734 0.272511 

 

Em posições pós-verbal e final as medidas da duração desses mesmos advérbios 

sobem consideravelmente quando comparadas às medidas da duração nas posições 

inicial e pós SN sujeito vistas acima. Houve apenas uma exceção parcial para o 

advérbio frequentemente em posição pós-verbal (do informante 2).  A maior duração é 

indicativa da existência de uma pausa após o advérbio em posição pós-verbal e 

focalização do advérbio em posição final. Esses dois fenômenos prosódicos revelam que 

essas também não são posições de base desses advérbios. Abaixo apresentamos as 

frases lidas pelos sujeitos e, em seguida, os resultados das medições dos advérbios: 

 

(84) a - João come usualmente a carne. 

       b- João come a carne usualmente. 

       c- João comeu novamente a carne. 

       d- João comeu a carne novamente. 

       e- João comeu rapidamente a carne. 

       f- João comeu a carne rapidamente. 

 

 

Tabela 9- Duração de advérbios baixos em posição pós-verbal – Informante 1 

 Após verbo Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.721766 0.212205 0.251618 

Novamente 0.819781 0.220031 0.238881 

Rapidamente 0.811863 0.278861 0.253873 

Frequentemente 0.889966 0.280571 0.288755 
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Tabela 10- Duração de advérbios baixos em posição pós-verbal – Informante 2 

Após verbo Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 0.787086 0.265881 0.246179 

Novamente 0.836711 0.239160 0.259623 

Rapidamente 0.738174 0.213335 0.220681 

Frequentemente 0.7890676 0.162142 0.242428 

 

Tabela 11- Duração de advérbios baixos em posição final – Informante 1 

Fim de frase Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 1.040227 0.265532 0.386373 

Novamente 0.86338 0.220557 0.369281 

Rapidamente 0.882868 0.232939 0.352216 

Frequentemente 0.964538 0.289870 0.406912 

 

Tabela 12- Duração de advérbios baixos em posição final – Informante 2 

Fim de frase Duração total Duração da sílaba 

inicial 

Duração da sílaba 

tônica 

Usualmente 1.092879 0.328398 0.311643 

Novamente 0.884922 0.233361 0.357109 

Rapidamente 1.169061 0.360251 0.328275 

Frequentemente 1.084291 0.219420 0.362389 

 

Em seguida medimos a duração do advérbio de tempo anterior já em posição 

após sujeito, pós-verbal e final. A posição após sujeito foi a que apresentou menor 

duração. Esse resultado nos levou a considerar a posição após sujeito como a posição 

não-marcada desse advérbio. Já em posição inicial torna a sentença agramatical (10b 

abaixo). Nas posições pós-verbal e final já foi produzido com duração maior sugestiva 

de focalização. As frases (a) (c) e (d) abaixo foram produzidas pelos sujeitos. Em 
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seguida apresentamos o quadro com as medidas da duração do advérbio já em posição 

após sujeito, pós-verbal e final..36 

 

(85) a - João já abriu a porta. 

       b- *Já João abriu a porta. 

       c- João abriu JÁ a porta. 

       d- João abriu a porta JÁ. 

 

Tabela 13- Duração do advérbio já – Informante 1 

Posições Após sujeito Pós-verbal final 

Já 0.224589 0.481372 0.589514 

  

Tabela 14- Duração do advérbio já – Informante 2 

Posições Após sujeito Pós-verbal final 

Já 0.188388 0.281941 0.651455 

 

Quanto aos advérbios continuativos, os perfeito/imperfeito e os retrospectivos 

/aproximativos as análises revelaram que a posição após sujeito é a realizada com 

menor duração. Veja as sentenças abaixo gravadas pelos sujeitos e, em seguida, o 

quadro com as medições dos advérbios. 

 

(86) a - João ainda come carne. 

        b- João sempre come carne. 

        c- João recentemente comeu carne. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Quando já estiver em posição final, é possível que o complemento receba a focalização: (i)João abriu a 
PORTA já. 
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Tabela 15- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição após sujeito – 

informante 1 

Posição após 

sujeito 

Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.457015 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.512621 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.791358 0.129816 0.224449 

 

 

Tabela 16- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição após sujeito – 

informante 2 

Posição após 

sujeito 

Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.334058 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.542666 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.891455 0.123032 0.259748 

 

 

Nas posições inicial e pós-verbal são produzidos com maior duração, sugerindo 

realização prosódica indicativa de focalização.37 As exceções foram as seguintes: uma 

exceção total para o advérbio recentemente em posição inicial e uma exceção parcial 

para o advérbio sempre (ambos do informante 2).   

 

(87) a - Ainda João come carne. 

        b-João come ainda carne 

        c-Sempre João come carne. 

        d- João come sempre carne. 

        e- Recentemente João comeu carne. 

         f- João comeu recentemente carne. 

      

                                                 
37 Há a possibilidade do SN sujeito receber a focalização numa leitura contrastiva: 

(i) Ainda JOÃO come carne. 
(ii) Sempre JOÃO come carne. 
(iii) Recentemente JOÃO comeu carne. 
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Tabela 17- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição inicial - 

Informante 1. 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda  0.724504 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre  0.597203 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.926918 0.125054 0.370890 

 

 

Tabela 18- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição inicial - 

Informante 2 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.488271 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.491831 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.697164 0.110768 0.242624 

 

Tabela 19- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição pós-verbal - 

Informante 1. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.470187 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.558912 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.913008 0.213011 0.263924 

 

 

Tabela 20- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição pós-verbal – 

Informante 2. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.413300 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.535689 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.906335 0.148206 0.264449 
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Na posição final, também são produzidos com maior duração38.   Veja abaixo as 

frases gravadas pelos sujeitos e, em seguida, os quadros com os resultados das 

medições: 

 

(88) a - João come carne ainda. 

        b- João come carne sempre 

        c- João comeu carne recentemente. 

 

Tabela 21- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição final - Informante 

1. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.732691 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.846569 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 0.892714 0.151917 0.414693 

 

Tabela 22- Duração de ainda, sempre e recentemente em posição final - Informante 

2. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Ainda 0.871455 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sempre 0.601831 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

Recentemente 1.121215 0.296634 0.324880 

 

Em seguida medimos a duração dos advérbios durativos e genérico/progressivo. 

Na posição pós-verbal são produzidos com menor duração. Estabelecemos, portanto, 

que esta é a posição não marcada desses advérbios.39   

 

(89) a - João conversou longamente com o filho. 

        b- Este carro corre tipicamente 160Km/h. 

 

                                                 
38 Há a possibilidade do SN objeto receber a focalização numa leitura contrastiva: 

(i) João come CARNE ainda. 
(ii) João come CARNE sempre. 
(iii) João come CARNE recentemente. 

39 As posições de pouco do SN sujeito e do verbo estariam, portanto, acima desses advérbios na CF. 
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Tabela 23- Duração de longamente e tipicamente em posição pós-verbal - 

Informante 1. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.703429 0.220000 0.240490 

Tipicamente 0.842406 0.092746 0.258300 

 

Tabela 24- Duração de longamente e tipicamente em posição pós-verbal - 

Informante 2. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.775979 0.252208  0.222466 

Tipicamente 0.698018 0.169045  0.197975 

 

Em posição inicial, após sujeito e final esses advérbios foram produzidos com 

maior duração, indicativa de focalização40.  As exceções foram as seguintes: duas 

exceções parciais para o advérbio tipicamente em posição inicial (uma do informante 1 

e outra do informante 2); uma exceção parcial para o advérbio tipicamente em posição 

inicial (apenas do informante 2); uma exceção total para o advérbio longamente em 

posição após sujeito (apenas informante 2) e uma exceção parcial para o advérbio 

tipicamente em posição final (apenas informante 2). Veja abaixo as frases gravadas e os 

quadros de medições: 

 

(90) a - Longamente, João conversou com o filho. 

       b- João longamente conversou com o filho. 

       c- João conversou com o filho longamente. 

       d- Tipicamente este carro corre 160Km/h. 

       e- Este carro tipicamente corre 160Km/h. 

       f- Este carro corre 160Km/h tipicamente. 

 

 

 

 
                                                 
40 Quando esses advérbios estão em posição final, o complemento antecedente pode receber focalização 
indicativa de leitura contrastiva: 

(i) João conversou COM O FILHO longamente. 
(ii) Este carro corre 160KM/H tipicamente 
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Tabela 25- Duração de longamente e tipicamente em posição inicial - Informante 1. 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.847746 0.279893 0.377078 

Tipicamente 0.893882 0.112414 0.348086 

 

Tabela 26- Duração de longamente e tipicamente em posição inicial Informante 2. 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.791232 0.229045 0.197975 

Tipicamente 0.732976 0.173054  0.220251 

 

Tabela 27- Duração de longamente e tipicamente em posição após sujeito 

Informante 1. 

Posição pós-sujeito Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.779730 0.288615 0.254140 

Tipicamente 0.853455 0.184556 0.267899 

 

Tabela 28- Duração de longamente e tipicamente em posição após sujeito 

Informante 2. 

Posição pós-sujeito Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 0.695857 0.183178 0.190723 

Tipicamente 0.797682 0.147098 0.245122 

 

Tabela 29- Duração de longamente e tipicamente em posição final - Informante 1. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 1.009435 0.295649 0.378022 

Tipicamente 0.869118 0.170780 0.354482 

 

Tabela 30- Duração de longamente e tipicamente em posição final - Informante 2. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Longamente 1.205086 0.331881 0.319622 

Tipicamente 1.025677 0.154561 0.365543 
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O completivo (I) da hierarquia de Cinque, que afeta todo o evento verbal, não 

ocorre no português. O freqüentativo (II), que deve afetar somente o processo, também 

não ocorre no português.   

 

(91) a-*João comeu completamente a carne. (afetando o evento) 

       b-*João comeu a carne completamente. (afetando o evento) 

       c-*João come a carne frequentemente, (afetando o processo) 

 

Finalmente, os demais advérbios baixos – acelerativo (II) e repetitivo (II) e 

completivo (II) são produzidos com menor duração em fim de sentença, o que indica ser 

essa a posição não-marcada desses advérbios no português41.  Veja abaixo as frases 

gravadas pelos sujeitos e os quadros com as medições: 

 

(92) a - João comeu a carne rapidamente 

        b- João comeu a carne novamente. 

        c- João comeu a carne completamente. 

  

Tabela 31- Duração de rapidamente, novamente e completamente em posição final - 

Informante 1. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

 Rapidamente 0.729410 0.247800 0.226212 

Novamente 0.751675 0.273406 0.236439 

 Completamente 1.200671 0.185916 0.379692 

 

Tabela 32- Duração de rapidamente, novamente e completamente em posição final - 

Informante 2. 

Posição final Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Rapidamente 0.803441 0.213834 0.250089 

Novamente 0.793217 0.278805 0.257890 

Completamente 1.009825 0.234908 0.307851 

 

                                                 
41 As posições de pouso do SN sujeito, do verbo e do SN objeto estariam acima dos advérbios 
acelerativo(II), repetitivo(II) e completivo(II) dentro do IP. 
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As posições inicial e após sujeito não são licenciadas para o acelerativo(II) e 

repetitivo(II) , mesmo em caso de focalização, pois nessas posições mudam de classe e 

se tornam respectivamente acelerativo(I) e repetitivo(II). Eles podem, no entanto, 

aparecer após o verbo. Nessa posição, foram produzidos com maior duração. As 

exceções foram as seguintes: uma exceção parcial para o advérbio rapidamente e outra 

para o advérbio novamente (ambas do informante 2). As frases (93e) e (93f) abaixo 

foram produzidas pelos sujeitos:   

 

(93) a-*Rapidamente João comeu a carne. (afetando o processo) 

       b-*João rapidamente comeu a carne. (afetando o processo) 

       c-*Novamente João comeu a carne. (afetando o processo) 

       d-*João novamente comeu a carne. (afetando o processo) 

        e- João comeu rapidamente a carne. 

        f- João comeu novamente a carne. 

  

Tabela 33- Duração de rapidamente e novamente em posição pós-verbal - 

Informante 1. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Rapidamente 0.997280 0.290145 0.329003 

Novamente 0.893552 0.314235 0.375676 

 

Tabela 34- Duração de rapidamente e novamente em posição pós-verbal- 

Informante 2. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Rapidamente 0.918733 0.300912 0.278711 

Novamente 0.888151 0.251112 0.356671 

 

Como no português não há o completivo(I), como afirmamos, o advérbio 

completamente pode aparecer no início da sentença, após o sujeito e após o verbo. 

Nessas posições foram produzidos com duração maior que na posição de fim de 

sentença42.  As exceções foram: em posição inicial, duas exceções parciais (uma do 

                                                 
42 Quando o advérbio completamente aparece após o verbo, o SN objeto pode também aparecer 
focalizado, com leitura contrastiva: 
(i) João comeu completamente A CARNE. 
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informante 1 e outra do informante 2); em posição após sujeito, uma exceção parcial (do 

informante 1) e em posição pós-verbal uma exceção parcial (do informante 1). 

 

(94) a - Completamente João comeu a carne. 

       b-João completamente comeu a carne. 

       c- João comeu completamente a carne. 

  

Tabela 35- Duração de completamente em posição inicial - Informante 1. 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.317164 0.252322 0.353562 

 

Tabela 36- Duração de completamente em posição inicial - Informante 2. 

Posição inicial Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.342441 0.200897 0.391847 

 

Tabela 37- Duração de completamente em posição após sujeito - Informante 1. 

Posição pós-sujeito Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.259254 0.203855 0.415352 

 

Tabela 38- Duração de completamente em posição após sujeito - Informante 2. 

Posição pós-sujeito Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.388131 0.236710 0.468814 

 

Tabela 39- Duração de completamente em posição pós-verbal - Informante 1. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.315707 0.264328 0.339391 

 

Tabela 40- Duração de completamente em posição pós-verbal -  Informante 2. 

Posição pós-verbal Duração total Sílaba inicial Sílaba tônica 

Completamente 1.265490 0.274109 0.389915 
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5.5- Advérbios na CC 
A classe de advérbio considerado por Cinque como mais à esquerda da CF é a 

projetada pelo núcleo ato de fala. Advérbios da língua portuguesa que estariam 

associados a este núcleo são francamente, honestamente, realmente, particularmente, 

absolutamente. 

 

No entanto, no português, marcando a força ilocucionária da sentença (sem 

nenhum vestígio de avaliação ou evidência do falante sobre o processo verbal), esses 

advérbios devem ser separados do resto da sentença por uma pausa prosódica: 

 

(95) a - Francamente, João deveria servir o bolo. 

       b- Honestamente, João deveria servir o bolo. 

       c- Realmente, João deveria servir o bolo. 

       d- Particularmente, João deveria servir o bolo. 

 

A ocorrência desses advérbios na porção mais à esquerda das sentenças e a 

indicação de impossibilidade de anteposição a eles de constituintes sintáticos 

notadamente habitantes da camada complementizadora, como foco, tópico e clivado 

(veja como em (96) abaixo, por exemplo, a topicalização acarreta mudança de leitura de 

francamente) levou-nos a lidar com a hipótese de que, na verdade, advérbios de ato de 

fala estariam situados dentro da CC e não na CF, como propõe Cinque.  

 

(96) a - Francamente foi o João quem serviu  o bolo. 

        b- Foi o João quem francamente serviu o bolo. 

     

A fim de testar a hipótese de que advérbios de ato de fala estão situados dentro 

da CC realizamos mais um experimento de leitura automonitorada que será abaixo 

reportado. 
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5.5.1-Experimento VI – leitura automonitorada 

5.5.2-Introdução 
Este experimento objetiva verificar a posição dos advérbios de ato de fala (os 

mais altos da escala de Cinque (1999) na estrutura sentencial). Caso eles estejam 

localizados dentro da CF, conforme afirma Cinque, devem ser melhor aceitos e mais 

rapidamente lidos em posição não-marcada abaixo de constituintes que, de acordo com 

Rizzi (1997), ocupam a CC, como: foco, tópico e termos clivados (na seção 2.1 

apresentamos a representação arbórea da CC estendida, conforme Rizzi 1997). Caso 

eles estejam localizados dentro da CC, especificamente no nó mais à esquerda e 

relacionado à marcação ilocucionária da sentença (cf. Rizzi, 1997; Mioto, Silva & 

Lopes, 2005; Mioto, 2001), devem ser melhor aceitos e mais rapidamente lidos em 

posição não-marcada acima de constituintes focalizados, topicalizados, clivados e 

interrogativos. Simetricamente, os demais advérbios altos da escala de Cinque que 

habitam a CF (avaliativos evidenciais e epistêmicos) devem ser melhor aceitos e mais 

rapidamente lidos quando estiverem abaixo dos constituintes habitantes da CC.   

 

A tarefa experimental foi a leitura automonitorada. A variável independente do 

experimento é a localização dos advérbios de ato de fala e dos demais advérbios altos 

acima e abaixo de constituintes notadamente habitantes da CC. Cruzando os dois grupos 

de advérbios e as posições que podem ocupar na sentença, temos as seguintes condições 

experimentais: (CCCC), (CCCF), (CFCC) e (CFCF). 

    
Condição I – (CC na CC) 

 
Advérbios de ato de fala localizados à 
esquerda dos demais habitantes da CC. 

Condição II - (CC na CF) 
 

Advérbios de ato de fala localizados à 
direita dos demais habitantes da CC. 

 
 

Condição III – (CF na CC) 
 

Advérbios da CF localizados à esquerda 
dos habitantes da CC. 

 

Condição IV – (CF na CF) 
 

Advérbios da CF localizados à direita dos 
habitantes da CC. 

 
 
Figura 18- Condições experimentais 
  
 

As variáveis dependentes são julgamento de aceitabilidade e medição de tempo 

de leitura. Seguindo a hipótese de que os advérbios de ato de fala ocupam o nó mais à 
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esquerda dentro da CC e os demais advérbios altos ocupam a CF, esperamos maior 

aceitabilidade e maior rapidez de leitura para as condições I e IV. Na figura 19 abaixo 

ilustramos cada condição referida acima. O conjunto total das frases está no anexo III. 

  
 
 

Condição I - CC na CC 
Francamente, quem é que perderia a festa? 

 
Condição II- CC na CF 

Quem é que, francamente, perderia a festa? 
 

Condição III - CF na CC 
Dificilmente, quem é que falaria a verdade? 

 
Condição IV- CF na CC 

Quem é que, dificilmente, falaria a verdade? 
 
 

Figura 19- Condições experimentais. 
 

5.5.3- Método 
 
Participantes 

Um total de 46 adultos com idade média de 22 anos, cursando nível superior em 

faculdade particular no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, participaram de 

forma voluntária do estudo. 

 

Material e procedimentos 

Os sujeitos realizaram o experimento individualmente em sala destinada à leitura 

dentro da biblioteca da faculdade. As sessões duravam em média 4 minutos. O 

experimentador apresentava oralmente as instruções, que também podiam ser lidas na 

tela do computador. Em seguida, os sujeitos realizavam uma prática para verificar se 

tinham assimilado as instruções e para se familiarizarem com as teclas de comando. 

Finalizada a prática, o experimentador se retirava da sala. Após a apresentação de todas 

as sentenças, uma tela indicava o fim do experimento.  

 

Durante o experimento os sujeitos liam frases que surgiam na tela pressionando-

se o botão ESPAÇO do teclado do computador. Pressionando-se novamente a tecla 

ESPAÇO surgiam três pontos de interrogação. Nesse momento, de acordo com as 
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instruções, os sujeitos julgavam a aceitabilidade da frase, pressionando uma tecla azul, 

correspondente à tecla S, caso julgassem a frase boa; ou pressionando una tecla 

vermelha, correspondente à tecla L, caso julgassem a frase ruim. Em seguida, acionando 

novamente a tecla ESPAÇO outra frase já aparecia na tela. 

 

Foram elaboradas duas versões com conjunto de frases que manipulavam 

sistematicamente as variáveis independente testadas. Cada versão continha 8 frases 

pertinentes para o experimento dispersas  aleatoriamente entre 18 frases distratoras. O 

desenho do tipo “quadrado latino” permitia a distribuição dos materiais das duas 

versões de forma que cada sujeito tinha acesso a apenas uma condição experimental 

para cada frase. Cada versão foi respondida por 24 sujeitos. 

 

5.5.4- Resultados 
As médias de tempo de leitura e os índices de julgamento para cada condição do 

experimento estão indicadas na tabela 41. As frases da condição CC na CC possuem um 

tempo menor de leitura que as frases da condição CC na CF. As duas médias de leitura 

foram submetidas ao teste t e a diferença entre as duas condições mostrou-se 

estatisticamente significativa: (t: (198) df= 2,54; p= 0,001).  Os sujeitos também 

aceitaram mais as frases da condição CC na CF que as frases da condição CC na CF. Os 

índices de julgamento positivo para as duas condições foram submetidos ao teste chi-

square e a diferença mostrou-se estatisticamente significativa: (X²= 10,7; p= 0,001). 

Numericamente as frases da condição CF na CF foram lidas mais rapidamente que as 

frases da condição CF na CC. Porém, quando as médias de tempo de leitura das duas 

condições foram submetidas ao teste t, a diferença não se mostrou estatisticamente 

relevante: (t(198) df= 0,075; p= 0,94 ns). Os índices de julgamento positivo e negativo 

para as duas condições foram, coincidentemente,  numericamente iguais e, portanto, não 

apresentaram diferenças estatísticas. As frases da condição CC na CC possuem um 

tempo menor de leitura também em relação às frases da condição CF na CC. As duas 

médias foram submetidas ao teste t e o resultado revelou uma tendência estatística a 

favor da maior rapidez de leitura da condição CC na CC: (t(198) df=1, 925; p=0, 

0557)43. A tabela 41 abaixo mostra os índices de julgamento e as diferenças de tempo de 

                                                 
43 Se o p valor fosse de 0,05,  a diferença seria estatisticamente relevante. Como o resultado ficou muito 
próximo desse valor, preferimos falar em uma tendência estatística.  



117 

 

leitura para cada condição. O gráfico 8, em seguida,  ilustra as diferenças de tempo de 

leitura. 

 

 
Tabela 41- índices e tempos de julgamento 
Condições Tempos de julgamento (ms) Índices de julgamento 
CC na CC 3.834 Sim: 56 / Não: 43 
CC na CF 4.511 Sim: 34 / Não: 66 
CF na CC 4.330 Sim: 44 / Não: 56 
CF na CF 4.306 Sim: 44 / Não: 56 

 

                                              Gráfico 8 

Médias de tempo de leitura

3.000
3.500
4.000
4.500
5.000

1

Condições

M
ilé

si
m

os
 d

e 
se

gu
nd

os

CC na CC
CC na CF
CF na CC
CF na CF

 

5.5.5- Discussão 
O efeito principal de posicionamento dos advérbios de ato de fala no CC e na CF 

mostrou-se significativo. Há diferenças, na direção esperada, entre as condições CC na 

CC e CC na CF tanto no que se refere às médias de tempo de leitura quanto no que se 

refere aos índices de julgamento. O experimento não revelou diferença significativa 

entre as médias de tempo de leitura e entre os índices de julgamento das condições CF 

na CC e CF na CF, contrariando o que nossa hipótese esperava. No entanto, advérbios 

da CC quando localizados dentro da CC tendem ser lidos mais rapidamente que 

advérbios da CF quando localizados dentro da CC. 

 

 5.5.6- Conclusão 
 

O experimento de leitura automonitorada reportado acima apresenta resultados 

que confirmam a hipótese de que os advérbios de ato de fala estão localizados dentro da 

CC e não dentro da CF. Por outro lado, o experimento alimenta dúvidas sobre o 
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posicionamento dos outros advérbios altos de Cinque (avaliativos, evidenciais e 

epistêmicos), uma vez que, contrariando nossa hipótese, os sujeitos não demoraram 

mais para ler esses advérbios da CF quando à esquerda de constituintes tipicamente 

habitantes da CC. A questão é: será que, além dos advérbios de ato de fala, os 

avaliativos, evidenciais e epistêmicos também estariam dentro da CC?  

 

Os dados também revelaram que os sujeitos tendem a preferir os advérbios de 

ato de fala aos advérbios avaliativos, evidenciais e epistêmicos quando antepostos a 

constituintes focalizados, topicalizados, clivados e interrogativos. Esse resultado indica 

que, se os avaliativos, evidenciais e epistêmicos estiverem realmente dentro da CC não 

devem ocupar a mesma posição de especificador dos advérbios de ato de fala. 

Resumindo, temos, portanto duas questões em aberto: (i) os advérbios de ato de fala 

estão na posição de especificador de qual nó dentro da CC; (ii) considerando a hipótese 

de que os avaliativos, evidenciais e epistêmicos estão dentro da CC, qual seria a posição 

não-marcada deles e qual nó os projetaria? Abaixo tentaremos responder a essas 

questões. 

 

5.6- A posição dos advérbios de ato de fala dentro da CC 
 
Como vimos na seção 2.1, Rizzi (1997) estendeu a CC, estabelecendo ali 

distintas posições de núcleo, como ForceP, TopP, FocP, FinP. Uma questão, portanto, 

que surge, a partir da hipótese da CC estendida é: qual a posição e natureza do núcleo 

dentro da CC que projetaria os advérbios da Modalidade Ato de Fala.  

 

O experimento de leitura automonitorada reportado acima nos ajuda a responder 

à questão sobre a posição do núcleo que projeta os advérbios de ato de fala dentro da 

CC. Como os advérbios analisados foram lidos mais rapidamente à esquerda de tópico, 

foco e clivado, sugerimos que a posição de base deles deve estar à esquerda desses 

constituintes.  

 

Quanto à natureza do núcleo que projeta os advérbios de ato de fala algumas 

considerações devem ser feitas. Nas sentenças em (97), podemos perceber que os 

advérbios desse grupo só podem aparecer com predicados em que o verbo esteja no 
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presente quando o processo verbal é subjetivo, como ‘odiar’ e ‘amar’, sobre o qual não 

pode haver quantificação ou certeza absoluta. 

 

(97) a - Francamente, João odeia Maria. 

       b- Honestamente, João ama Maria. 

       c- *Francamente, João serve o bolo. 

       d- *Honestamente, João toma o café. 

 

Com verbos no pretérito ou com verbos de ação objetiva, os advérbios desse 

grupo perdem a leitura associada à Modalidade Ato de Fala e ganham uma interpretação 

orientada para o sujeito. A posição de base é a inicial, mas podem aparecer também em 

posição pré-verbal, pós-verbal e final com indicação prosódica revelando que nessas 

três últimas posições estão em posição marcada. 

 

(98) a - Francamente João serviu o bolo.   

       b-João FRANCAMENTE serviu o bolo. 

       c- João serviu FRANCAMETE o bolo. 

       d- João serviu o bolo FRANCAMENTE.  

 

Diante desses dados, podemos cogitar que os advérbios da Modalidade Ato de 

Fala seriam provavelmente projetados pelo núcleo Force, que, segundo Mioto (2001) 

responde pelo tipo de sentença (declarativa, interrogativa, clivada, relativa etc). Os 

advérbios de ato de fala em [Espec, ForceP] projetariam uma força ilocucionária não 

assertiva ou subjetiva. 

 

Os advérbios desse grupo podem aparecer na posição pré-verbal, após o 

alçamento do SN sujeito, ou entre o verbo auxiliar e o verbo principal da sentença, após 

o alçamento do SN sujeito e do verbo auxiliar, com a mesma interpretação; no entanto, 

devem sempre estar separados do restante da sentença por pausas prosódicas e 

focalizados: 

 

(99) a - João, FRANCAMENTE, odeia Maria. 

        b-João odeia, FRANCAMENTE, Maria 

        c- João deve, FRANCAMENTE, odiar Maria. 
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Os advérbios particularmente e absolutamente, também associados à 

Modalidade Ato de Fala, possuem comportamento um pouco diferenciado dos 

advérbios mencionados acima. Como podemos ver em (100), aparecem em sentenças 

com verbos assertivos e em que o sujeito da enunciação é o mesmo sujeito do processo 

verbal. Ou seja, o sujeito emissor faz uma marcação ilocucionária sobre um evento em 

que está envolvido. Também devem estar separados por pausa prosódica do restante da 

sentença. 

 

(100) a - Particularmente, acredito em anjos. 

         b- Absolutamente, não acredito em anjos. 

 

O fato de esses advérbios poderem co-ocorrer com os anteriores, seguindo-os, 

fortalece a intuição de que devem se associar a um outro núcleo mais baixo dentro da 

CC. Haveria, portanto, na língua portuguesa, duas posições na CC para advérbio de ato 

de fala. Uma projetada pelo núcleo AtFala1, na porção mais à esquerda da sentença e 

outra projetada pelo núcleo AtFala2 à direita de tópico, foco e clivados. 

 

(101) a - Francamente, particularmente, acredito em anjos. 

         b-  Francamente, absolutamente, não acredito em anjos.  

         c-*Absolutamente, francamente, não acredito em anjos. 

         d-*Particularmente, francamente, acredito em anjos.  

 

Podem também aparecer em posição pós-verbal ou final separados por pausa 

prosódica e focalizados, com alçamento do verbo, mantendo a interpretação de 

Modalidade Ato de Fala. 

  

(102) a - Acredito, PARTICULARMENTE, em anjos.  

       b- Não acredito, ABSOLUTAMENTE, em anjos. 

       c- Acredito em anjos, PARTICULARMENTE.  

       d- Não acredito em anjos, ABSOLUTAMENTE. 
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5.7- Avaliativos, evidenciais e epistêmicos dentro da CC 

5.7.1- Experimento VII – Produção oral e análise acústica 
Como vimos, os resultados do experimento VI apontaram para a possibilidade 

dos advérbios avaliativos, evidenciais e epistêmicos também estarem situados dentro da 

camada complementizadora da sentença, assim como os advérbios de ato de fala. No 

entanto, os resultados também sugeriram que os sujeitos tendem a preferir os advérbios 

de ato de fala aos avaliativos, evidenciais e epistêmicos à esquerda de constituintes 

focalizados, topicalizados e clivados. Tais resultados nos levaram a considerar a 

seguinte hipótese: os avaliativos, evidenciais e epistêmicos estão dentro da CC, mas 

localizados à direita dos advérbios de ato de fala e dos outros constituintes habitantes da 

CC. A fim de fortalecer essa hipótese, resolvemos gravar e analisar pares de frases em 

que advérbios avaliativos, evidenciais e epistêmicos estão à esquerda e à direita de 

constituintes focalizados, topicalizados44 e clivados. A idéia é que a posição não 

marcada será aquela em que os advérbios forem produzidos com menor duração.      

 

5.7.2- Método 
Procedimentos e materiais 

 

Dois sujeitos, um homem e uma mulher45, participaram voluntariamente do 

experimento. Em uma sala silenciosa leram em voz alta as frases. Após as sessões de 

gravação, os materiais foram analisados acusticamente com auxílio do programa praat. 

Medimos e comparamos a duração total dos advérbios, da sílaba inicial e da sílaba 

tônica em dois contextos: à esquerda e à direita de constituintes focalizados, 

topicalizados e clivados. No anexo IV listamos as frases gravadas pelos sujeito. 

 

 5.7.3- Resultados 
De forma geral, os advérbios possivelmente, infelizmente e dificilmente foram 

produzidos, tanto pelo informante 1 como pelo informante 2, com menor duração após 

constituintes topicalizados, focalizados e clivados. As exceções foram: uma exceção 

parcial para o advérbio possivelmente antes de foco e antes de tópico (uma do 

                                                 
44 De acordo com Mioto (2003) foco e expressão WH podem ser considerados como constituintes da 
mesma natureza, já que não podem co-ocorrer em uma sentença. Neste experimento, portanto, 
consideramos as sentenças com elemento WH como contendo foco.  
45 Os mesmos sujeitos que participaram do experimento V 
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informante 1 e outra do informante 2) e duas exceções para o advérbio infelizmente, 

uma parcial antes de tópico (informante 1) e outra total antes de clivado (informante 2). 

Esses resultados são preliminares e pouco suficientes para afirmarmos categoricamente 

que os advérbios avaliativos, epistêmicos e evidenciais são gerados dentro da CC abaixo 

de tópico, foco e constituintes clivados. No entanto, revelam uma tendência que aponta 

na mesma direção dos resultados do experimento de leitura automonitorada reportado 

acima, uma vez que esses advérbios foram lidos ligeiramente mais rápidos (como 

vimos, não houve diferença estatística significativa) abaixo de tópico, foco e clivados. 

Abaixo apresentamos as tabelas com as medidas da duração de cada advérbio analisado: 

 

Tabela 42- Duração de possivelmente - Informante 1. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco 0.855193 0.162611 0.268642 

Após tópico 0.923571 0.115213 0.292223 

Após clivado 0.996225 0.189223 0.324778 

Antes de foco 0.894665 0.153321 0.299486 

Antes de tópico 0.973359 0.205109 0.304518 

Antes de 

clivado 

1.093314 0.226891 0.376111 

 

 

Tabela 43- Duração de possivelmente - Informante 2. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco 0.896667 0.155101 0.285192 

Após tópico 0.907761 0.108992 0.295521 

Após clivado 0.974242 0.155197 0.309002 

Antes de foco 0.996005 0.178843 0.287689 

Antes de tópico 0.915534 0.094399 0.328906 

Antes de 

clivado 

0.971988 0.194194 0.298766 
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Tabela 44- Duração de Infelizmente - Informante 1. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco  0.765513  0.160357 0.255848 

Após tópico  1.036063  0.235963 0.315146 

Após clivado  0.950151  0.219351  0.286100 

Antes de foco  0.877740  0.183002  0.290222  

Antes de tópico  0.988014 0.189985 0.320350 

Antes de 

clivado 

1.027712 0.322091 0.310017 

 

Tabela 45- Duração de Infelizmente - Informante 2. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco 0.815488  0.159091 0.260041 

Após tópico 0.973110 0.225980  0.287601 

Após clivado 1.015237 0.289414  0.308183 

Antes de foco  0.949630 0.187809 0.273706 

Antes de tópico 1.027661 0.243718 0.339107 

Antes de 

clivado 

0.96430 0.269016 0.280662 

 

Tabela 46- Duração de dificilmente - Informante 1. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco  0.763591 0.093226 0.208379 

Após tópico 0.86664 0.135100 0.336138 

Após clivado  0.988861 0.157166 0.290539 

Antes de foco 1.134173 0.203895 0.4229935 

Antes de tópico  1.014778 0.175101 0.350541 

Antes de 

clivado 

 1.162285 0.226191 0.396109 
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Tabela 47- Duração de dificilmente - Informante 2. 

Posições Duração total Duração da 

sílaba inicial 

Duração da 

sílaba tônica 

Após foco 0.829065 0.175110 0.246191 

Após tópico 0.882023 0.201072 0.248107 

Após clivado 1.092800 0.240183 0.260917 

Antes de foco  1.134189 0.228910 0.379003 

Antes de tópico 1.106174 0.247102 0.394105 

Antes de 

clivado 

1.188831 0.279410 0.294208 

  

5.8- Posicionamento relativo de advérbios no PB 
O PB revela o mesmo ordenamento relativo fixo de advérbios para a maior parte 

dos ordenamentos que Cinque propõe baseado em sua hierarquia universal de núcleos 

funcionais. Porém, alguns pares de advérbios podem aparecer em posição oposta à 

preconizada por Cinque.  

 

Quando a ordem oposta é aceitável, propomos que pelo menos um dos advérbios 

envolvidos no ordenamento é, na verdade, diferente do que está envolvido na ordem 

esperada. Ou seja, possui a mesma forma fonológica de uma determinada classe de 

advérbio, mas seu valor semântico o faz pertencer a outra classe. 

 

A ordem oposta pode ser aceitável também em algumas sentenças em que o 

advérbio mais baixo aparece focalizado à esquerda do advérbio mais alto ou quando o 

advérbio mais baixo, à esquerda do advérbio mais alto, qualifica não o evento ou o 

processo verbal, mas o próprio advérbio mais alto. Para esses dois últimos casos 

propomos que a ordem inversa é derivada por movimento, de acordo com as 

justificativas fornecidas também em Cinque (1999) e comentadas abaixo na seção 5.8.2. 

 

Em outros casos, os dois advérbios que ocorrem sequencialmente na hierarquia 

de Cinque não podem aparecer juntos na mesma sentença do PB por razões de 

incompatibilidade semântica. Nesses casos, ou os advérbios se opõem, sugerindo que 
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são dois valores de um mesmo núcleo funcional, como ainda e já.  Ou são, 

praticamente, redundantes, como os habitualmente e sempre. 

 

5.8.1- Advérbios que somente ocorrem na ordem estabelecida por Cinque 
 

(i) Advérbios altos: 

Quanto aos advérbios altos, quando um dos advérbios envolvidos no 

agrupamento é de ato de fala, a ordem relativa não pode ser invertida. Nas sentenças 

abaixo os advérbios mais à esquerda se associam ao núcleo ato de fala.  

 

Ato de fala> avaliativo 

 

(104) Francamente, felizmente João abriu a porta. 

  

Ato de fala>evidencial 

 

(105) Realmente, dificilmente João abrirá a porta. 

 

Ato de fala>epistêmico 

 

(106) Honestamente, provavelmente João abrirá a porta. 

 

Ato de fala>tempo 

 

(107) Realmente, então João abrirá a porta. 

 

Ato de fala> alético necessidade 

 

(108) Francamente, necessariamente João abrirá a porta. 

 

Aparentemente, o PB fornece evidência de ordenamentos opostos, mas em todos 

os casos em que há inversão, o advérbio que, antes da inversão, associava-se ao núcleo 

ato de fala, perde essa interpretação. Na sentença abaixo, por exemplo, o advérbio 
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francamente, ganha uma leitura orientada para o sujeito à direita do avaliativo 

felizmente. 

 

(119) Felizmente, francamente João respondeu à pergunta. 

 

No PB, os evidenciais e epistêmicos também seguem os avaliativos. Nos 

agrupamentos em que a ordem é oposta os avaliativos ganham uma interpretação 

orientada para o sujeito. 

 

Avaliativo>evidencial 

 

(110) a - Felizmente, obviamente João servirá o bolo. 

         b- Obviamente, felizmente João servirá o bolo. (Em atitude feliz J. servirá 

o bolo). 

 

Avaliativo>epistêmico 

 

(111) a - Felizmente, supostamente João comerá o bolo. 

         b- Supostamente, felizmente João comerá o bolo. (Em atitude feliz J. 

comerá o bolo). 

 

Em agrupamentos envolvendo evidenciais e epistêmicos, a ordem preconizada 

por Cinque é observada no PB apenas entre alguns advérbios das duas classes, quando 

não há oposição semântica.  

 

Evidencial>epistêmico 

 

(112) a -?* Evidentemente, supostamente João comeu o bolo. (se é evidente, não 

pode ser uma suposição). 

       b-Evidentemente, certamente João comeu o bolo. (sem incompatibilidade 

semântica). 

 

A ordem preconizada por Cinque quase sempre é respeitada quando um dos 

advérbios envolvidos no agrupamento é um alético de necessidade. A inversão com 
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focalização do alético de necessidade ocorre em agrupamentos com advérbios de tempo, 

como veremos na seção 5.8.2. Por isso não incluiremos as sequências modalidade 

avaliativa > alético de necessidade e tempo > alético necessidade na lista abaixo. 

 

Modalidade evidencial> alético de necessidade 

 

(113) a - Obviamente, necessariamente João comerá o bolo. 

         b-*Necessariamente, obviamente João comerá o bolo. 

 

Modalidade epistêmica> alético de necessidade  

 

(114) a - Supostamente, necessariamente João comerá o bolo. 

         b-*Necessariamente, supostamente João comerá o bolo. 

 

Cinque 1999 afirma que no inglês o advérbio pehaps ocupa o especificador do 

núcleo modalidade irrealista. No português talvez seria um candidato a ocupar a posição 

desse núcleo. Porém, talvez e o epistêmico provavelmente não podem co-ocorrer, o que 

sugere que são projetados pelo mesmo núcleo. Não incluiremos, portanto, na hierarquia 

de núcleos funcionais do PB a modalidade irrealista. 

 

(ii) Advérbios baixos 

Quanto aos advérbios baixos, quando o habitual co-ocorre em agrupamentos 

com os advérbios de ato de fala, avaliativos, evidenciais, epistêmicos e aléticos 

necessidade a ordem prevista por Cinque deve ser respeitada. 

 

Ato de fala > habitual 

 

(115) Francamente, habitualmente João come carne. 

 

Avaliativos > habitual 

 

(116) Felizmente habitualmente João come carne. 
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Evidenciais>habitual 

 

(117) Evidentemente habitualmente João come carne. 

 

Epistêmicos>habitual 

 

(118) Provavelmente habitualmente João come carne. 

 

Aléticos necessidade>habitual 

 

(119) Necessariamente habitualmente João come carne. 

 

Aparentemente a ordem pode ser invertida quando o habitual entra em 

agrupamentos com os advérbios de ato de fala e avaliativos; mas, nesse caso, há 

mudança de interpretação do advérbio de ato de fala e avaliativo, que se tornam 

orientados para o sujeito sentencial. 

 

(120) a - Habitualmente francamente João come carne. 

         b- Habitualmente felizmente João come carne. 

 

Os acelerativos (I) devem seguir os habituais, de acordo com a hierarquia de 

Cinque. A ordem inversa é agramatical. 

 

Habituais>acelerativos 

 

(121) a - Habitualmente rapidamente João abre a porta. 

         b-*Rapidamente habitualmente João abre a porta. 

 

O terminativo deve seguir o repetitivo(I) e o acelerativo(I), de acordo com a 

hierarquia de Cinque. A ordem inversa aparentemente é permitida. Porém o repetitivo 

(I) e o acelerativo (I) tornam-se repetitivo (II) e acelerativo (II), respectivamente; ou 

seja, deixam de qualificar todo o evento e passam a qualificar o processo.  
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Repetitivo (I) > terminativo 

 

(122) a - João novamente não usa mais perfume. 

         b- * João não usa mais perfume novamente.  (com o repetitivo qualificando 

o evento). 

 

Acelerativo (I)>terminativo 

 

(123) a - João rapidamente não abriu mais a boca 

         b-* João não mais abriu a boca rapidamente.  (com o acelerativo 

qualificando o evento). 

 

No PB, o terminativo deve também seguir o advérbio de tempo anterior, de 

acordo com a hierarquia de Cinque. A ordem aparentemente pode ser invertida, porém o 

advérbio de tempo anterior passa a ser um advérbio circunstancial de tempo 

(consequentemente mais baixo que o terminativo). 

 

Tempo anterior> terminativo 

 

(124) a - João já não come mais carne. 

         b- *João não come mais carne já (com a interpretação de anterioridade). 

 

Como vimos na seção 2.4.2, Cinque deixa aberta a questão se os aspectos 

retrospectivo e aproximativo são ou não dois valores de um mesmo núcleo aspectual. 

No PB, o advérbio retrospectivo recentemente não pode co-ocorrer com o advérbio 

habitual. 

 

(125) a - *João habitualmente recentemente abriu a porta. 

          b-*João recentemente habitualmente abriu a porta. 

 

Já o advérbio aproximativo imediatamente co-ocorre com o habitual na ordem 

ditada por Cinque.  
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Habitual>aproximativo 

 

(126) a - João habitualmente imediatamente sobe as escadas. 

         b-*João imediatamente habitualmente sobe as escadas. 

 

Não consideramos, no entanto, que esta evidencia seja bastante forte para 

propormos que a retrospecção e a aproximação são valores que pertencem a núcleos 

aspectuais diferentes no PB. Preferimos manter a hipótese de que a incompatibilidade 

relaciona-se estritamente à semântica do item lexical, como a que verificamos acima 

entre o evidencial evidentemente e o epistêmico supostamente. 

 

No PB, os advérbios durativos longamente e brevemente seguem o habitual e os 

retrospectivo/aproximativo, de acordo com a hierarquia de Cinque.  

 

Habitual> durativo 

 

(127) a - João habitualmente abre longamente a boca.   

         b- *João longamente abre habitualmente a boca. 

 

Retrospectivo/aproximativo>durativo 

 

(128) a - João recentemente brevemente acenou para o público. 

          b- *João brevemente recentemente acenou para o público. 

 

Ordenamentos em que os advérbios durativos seguem os 

repetitivos/freqüentativos, acelerativos, tempo (anterior), continuativos e 

perfeito/imperfeito sugerem o respeito à hierarquia de Cinque no PB: 

 

(129) a - João novamente brevemente comeu a carne. 

         b- João rapidamente brevemente comeu a carne. 

         c- João já brevemente comeu a carne. 

         d- João ainda brevemente come a carne. 

         e- João sempre brevemente come a carne. 
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No PB, os advérbios genérico/progressivo seguem o advérbio habitual, de 

acordo com a hierarquia de Cinque. 

 

Habitual>genérico/progressivo 

 

(130) a - Carros habitualmente tipicamente correm 160k/h. 

         b- *Carros tipicamente habitualmente correm 160k/h. 

  

O advérbio acelerativo (II) segue quase todos os advérbios baixos localizados 

acima dele na hierarquia de Cinque (a exceção é a ordem durativo>acelerativo (II)). 

Sentenças em que co-ocorrem o acelerativo (I) e o  acelerativo(II) são pouco aceitáveis 

no PB porque os itens lexicais são iguais, embora semanticamente haja diferença nítida 

entre eles.  

 

Habitual>acelerativo (II) 

 

(131) João habitualmente come a carne rapidamente. 

 

Repetitivo >acelerativo(II) 

 

(132) João novamente come a carne rapidamente. 

 

Acelerativo(I)>acelerativo(II) 

 

(133) ??João rapidamente comeu a carne rapidamente. 

 

Continuativo>acelerativo(II) 

 

(134) João ainda come o bolo rapidamente. 

 

Tempo (anterior)>acelerativo (II) 

 

 (135) João já comeu a carne rapidamente. 
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Perfeito/imperfeito>acelerativo (II) 

 

(136) João sempre come o bolo rapidamente. 

  

Retrospectivo>acelerativo (II) 

 

(137) João recentemente comeu o bolo rapidamente. 

 

Genérico/progressivo>acelerativo (II) 

 

(138) Carros caracteristicamente alcançam 160k/h rapidamente. 

 

A ordem oposta é permitida aparentemente com os advérbios de tempo 

(anterior). No entanto, nesses casos a interpretação do advérbio acelerativo (II) muda 

para acelerativo (I). 

 

(139) *João rapidamente já comeu a carne.(com o repetitivo qualificando apenas 

o processo). 

  

O advérbio completivo (II) completamente segue todos os advérbios baixo, de 

acordo com a hierarquia de Cinque.  

 

Habitual>completivo (II) 

(140) João habitualmente come o bolo completamente. 

 

Repetitivo>completivo (II) 

(141) João novamente come o bolo completamente. 

 

Acelerativo(I) >completivo(II) 

(142) João rapidamente come o bolo completamente. 

 

Tempo(anterior)>completivo(II) 

(143) João já comeu o bolo completamente. 
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Continuativo>completivo (II) 

(144) João ainda come o bolo completamente. 

 

Perfeito/imperfeito>completivo (II) 

(145) João sempre come o bolo completamente. 

 

Retrospectivo>completivo (II) 

(146) João recentemente comeu o bolo completamente. 

 

Durativo>completivo (II) 

(147) João brevemente comeu o bolo completamente. 

 

Genérico/progressivo>completivo (II) 

(148) João caracteristicamente come o bolo completamente. 

 

Acelerativo(II)>completivo(II) 

(149) João comeu o bolo rapidamente completamente 

 

5.8.2- Advérbios que co-ocorrem em ordenamentos que contrariam a hierarquia 
de Cinque 

Advérbios podem aparecer na ordem oposta à preconizada por Cinque porque 

um dos advérbios é focalizado por alguma razão discursiva (realce ou contraste).  Nesse 

caso, propomos uma derivação por movimento do advérbio hierarquicamente mais 

baixo, que, na sintaxe derivada, encabeça o agrupamento após cruzar o advérbio mais 

alto.  Se, na verdade, é o movimento para a esquerda do advérbio mais baixo que 

conduz ao ordenamento oposto de advérbios, então esse caso não providencia qualquer 

evidência que contrarie a hierarquia universal de advérbios proposta por Cinque. 

Indicamos com letras maiúsculas o advérbio focalizado do agrupamento. Em vários 

casos qualquer um dos advérbios do agrupamento poderá receber a focalização, 

dependendo da intenção comunicativa do falante. Nesses casos os dois advérbios 

aparecerão em letra maiúscula. 
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Quanto aos advérbios altos, os advérbios epistêmicos podem preceder os 

advérbios de ato de fala e avaliativos e evidenciais quando esses últimos estiverem fora 

de sua posição de base, focalizados. Veja alguns exemplos abaixo em (151): 

 

 (150) a - Certamente, FRANCAMENTE, João comeu o bolo. 

         b- Certamente ,FELIZMENTE, João comeu o bolo. 

         c- Certamente ,EVIDENTEMENTE, João comeu o bolo. 

 

Os advérbios epistêmicos podem aparecer à esquerda somente do advérbio 

evidencial dificilmente. Com os evidenciais evidentemente e obviamente há redundância 

ou contradição semântica ((151e) e (151f), respectivamente).  

 

(151) a - Certamente DIFICILMENTE João abrirá a porta. 

         b- Provavelmente DIFICILMENTE João abrirá a porta. 

         c- Supostamente DIFICILMENTE João abrirá a porta. 

         d- Presumivelmente DIFICILMENTE João abrirá a porta.  

         e- *Certamente EVIDENTEMENTE João abrirá a porta. 

         f- *Provavelmente OBVIAMENTE João abrirá a porta. 

 

Os advérbios de tempo podem aparecer focalizados à esquerda dos avaliativos, 

evidenciais e epistêmicos. 

 

(152) a - (ENTÃO) (AGORA) felizmente João poderá abrir a porta. 

         b- (ENTÃO)(AGORA) evidentemente João poderá abrir a porta. 

         c- (ENTÂO)(AGORA) supostamente João poderá abrir a porta.  

 

O advérbio alético de necessidade necessariamente pode aparecer focalizado à 

esquerda dos advérbios avaliativos, dos evidenciais e dos advérbios de tempo, quando 

estes estiverem focalizados: 

 

(153) a - Necessariamente INEVITAVELMENTE João abrirá a porta.         

         b- Necessariamente EVIDENTEMENTE João abrirá a porta.  

         c- Necessariamente ENTÃO João abrirá a porta. 
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Quanto aos advérbios baixos, o advérbio habitual pode aparecer à esquerda dos 

advérbios de tempo focalizados.  

 

(154) a - João habitualmente ENTÃO comerá carne. 

 

O habitual pode aparecer também à esquerda dos evidenciais e do alético de 

necessidade focalizados: 

 

(155) a - Habitualmente João CLARAMENTE come carne. 

          b- Habitualmente João NECESSARIAMENTE come carne. 

 

O advérbio acelerativo rapidamente pode aparecer à esquerda do advérbio 

repetitivo novamente. Nesse caso um ou outro podem ser focalizados.  

 

(156) João RAPIDAMENTE NOVAMENTE come carne. 

 

O advérbio terminativo não...mais pode aparecer à esquerda do habitual 

habitualmente focalizado. 

 

(157) João não come mais HABITUALMENTE bolo. 

 

Os advérbios retrospectivo/ aproximativo recentemente e imediatamente podem 

aparecer à esquerda do repetitivo novamente e do acelerativo rapidamente. Nesses casos 

qualquer advérbio pode ser focalizado. 

 

(158) a - João RECENTEMENTE NOVAMENTE comeu carne.  

         b- João IMEDIATAMENTE NOVAMENTE subiu as escadas. 

         c- João RECENTEMENTE RAPIDAMENTE comeu a carne. 

         d- João IMEDIATAMENTE RAPIDAMENTE subiu as escadas.  

 

Os advérbios durativos longamente e brevemente podem aparecer à esquerda do 

repetitivo novamente, do acelerativo rapidamente, do advérbio de tempo (anterior) já, 

do continuativo ainda e do advérbio perfeito/imperfeito sempre. Nesses casos qualquer 

advérbio pode ser focalizado. 
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(159) a - João (LONGAMENTE) (BREVEMENTE) NOVAMENTE abriu a 

porta. 

          b-  João (LONGAMENTE) (BREVEMENTE) RAPIDAMENTE abriu a 

porta. 

         c- João (LONGAMENTE) (BREVEMENTE) JÁ abriu a porta. 

         d- João (LONGAMENTE) (BREVEMENTE) AINDA abre a porta. 

         e- João (LONGAMENTE) (BREVEMENTE) SEMPRE abre a porta. 

 

5.8.3- Advérbios que não podem co-ocorrer em agrupamentos no PB 
Nos seguintes casos, os pares de advérbios não podem co-ocorrer por razões de 

incompatibilidade semântica. Por exemplo, embora o PB diferencie semanticamente um 

evento ou um processo característico de um período estendido de tempo (aspecto 

habitual) de um evento ou processo repetido em diferentes ocasiões (aspecto 

frequentativo), advérbios como habitualmente e frequentemente não podem co-ocorrer 

pela proximidade semântica entre eles (veja o exemplo (165) abaixo). O mesmo pode 

ser dito sobre o advérbio perfeito/imperfeito sempre em relação ao advérbio 

habitualmente e frequentemente. Seria de, no mínimo, baixo rendimento, no PB, 

sentenças como: ‘ João habitualmente sempre come carne’ ou ‘João sempre 

frequentemente come carne’. Esses casos mostram pares previstos na hierarquia 

sintática de advérbios estabelecida por Cinque para os quais nenhuma relação lexical no 

PB pode ser estabelecida.   

 

A causa da incompatibilidade entre esses advérbios é, no entanto, de ordem 

lexical e não sintática. A incompatibilidade não ocorre entre as posições sintáticas 

ocupadas pelos núcleos funcionais, mas entre a semântica de determinados advérbios 

relacionados a núcleos funcionais diferentes.  Para ilustrar o que afirmamos, podemos 

citar a compatibilidade do evidencial certamente com os epistêmicos, já mencionada na 

seção 6.9.1 e, por outro lado, a incompatibilidade dos evidenciais evidentemente e 

obviamente com os mesmo epistêmicos.   

 

Além disso, a incompatibilidade entre dois advérbios associados a núcleos 

funcionais diferentes na hierarquia estabelecida por Cinque pode ser causada, em alguns 
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casos, pelo fato desses advérbios em uma língua específica acionarem valores 

semânticos associados a um mesmo núcleo funcional. No PB, podemos citar a 

impossibilidade de co-ocorrência entre os advérbios ainda, e já (ver (163) abaixo) para 

ilustrar esse tipo de incompatibilidade.  

 

Podemos listar os seguintes casos de impossibilidade de co-ocorrência de 

advérbios no PB: 

 

Evidenciais (evidentemente, obviamente) e epistêmicos. 

 

(160) a - *Evidentemente certamente João comerá o bolo. 

         b- *Certamente evidentemente João comerá o bolo. 

         d- *Obviamente provavelmente João comerá o bolo. 

         e- *Provavelmente obviamente João comerá o bolo. 

 

Alético possibilidade (possivelmente) e epistêmicos. 

 

Cinque (1999, f. 89) classifica o advérbio possibly como um modal alético de 

possibilidade. Porém, no PB, parece que o advérbio possivelmente também pode ser 

classificado como epistêmico, por não poder co-ocorrer com advérbios desta classe 

devido à semelhança semântica. 

  

 (161) a - *Possivelmente certamente João comerá o bolo. 

           b- *Possivelmente provavelmente João comerá o bolo. 

 

Contínuo e terminativo 

 

(162) a-*João não come mais ainda carne. 

         b-*João ainda não come mais carne. 

 

Contínuo e Tempo (anterior) 

 

(163) a-*João ainda já come carne. 

          b-*João já ainda come carne. 
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Habitual e aspecto perfeito/imperfeito 

 

(164) a-* João habitualmente sempre come carne. 

         b-*João sempre habitualmente come carne. 

 

Habitual e freqüentativo 

 

(165) a-*João habitualmente frequentemente come carne. 

         b-*João frequentemente habitualmente come carne. 

 

Tempo (anterior) e aspecto perfeito/imperfeito 

 

(166) a-*João já sempre come carne. 

         b-*João sempre já come carne. 

 

Terminativo e aspecto perfeito/imperfeito 

 

(167) a-*João não come mais sempre carne. 

         b-*João sempre não come mais carne. 

 

Continuativo e aspecto perfeito/imperfeito 

 

(168) a-*João ainda sempre come carne. 

         b- *João sempre ainda come carne. 

 

Repetitivo e retrospectivo/aproximativo 

 

(169) a-*O carro novamente tipicamente corre 160km/h. 

         b-* O carro tipicamente novamente corre 160km/h. 
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5.8.4- Quando o advérbio mais alto qualifica o advérbio mais baixo 
Há alguns casos em que a ordem esperada é observada, porém alguns advérbios 

associados a um núcleo funcional mais alto na hierarquia de Cinque parecem modificar 

um mais baixo. Cinque (1999) não menciona tais casos. A ordem oposta às vezes parece 

ser natural, mas nesse caso nenhum advérbio modifica o outro. Consideramos que esses 

casos se configuram como contra evidências do PB à hierarquia universal de Cinque. 

Veja os exemplos abaixo. 

 

Tempo (anterior) e terminativo 

 

(170) João já não come mais carne. 

 

Tempo (anterior) e retroativo/aproximativo 

 

(171) a - João já imediatamente subiu as escadas. 

         b-*João já recentemente subiu as escadas.  

 

Tempo anterior e durativo 

 

(172) João já longamente abriu a porta. 

 

Tempo anterior e genérico/progressivo 

 

(173) O carro já caracteristicamente corria 160km/h 

 

Continuativo e retrospectivo/aproximativo 

 

(174) a - João ainda recentemente comeu carne. 

         b-*João ainda imediatamente comeu carne. 

 

Continuativo e durativo 

 

(175) João ainda longamente abre a porta. 
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Aspecto perfeito/imperfeito e retrospectivo/aproximativo 

 

(176) a - João sempre imediatamente sobe as escadas. 

         b-*João sempre recentemente sobe as escadas. 

 
 

5.9- Hierarquia de núcleos funcionais do PB 
A partir das observações realizadas neste capítulo podemos afirmar que a 

hierarquia de projeções funcionais estabelecida por Cinque pode ser aplicada para o PB 

com as seguintes discrepâncias: (i) os núcleo que projetam os advérbios de ato de fala, 

avaliativos, epistêmicos e evidenciais estariam, como sugerem os experimentos 

realizados, dentro da camada complementizadora; (ii) há duas posições no CP para os 

advérbios de ato de fala; (iii) não há diferença semântica entre os núcleos modalidade 

epistêmica e modalidade irrealista; (iv) não há ocorrência do completivo (I); (v) os 

advérbios já e ainda podem ser considerados como valores de um mesmo núcleo 

aspectual ( incluiremos os dois advérbios em um núcleo que denominaremos Tempo 

(anterior/contínuo), localizado acima do núcleo aspectual terminativo; (vi) não há 

ocorrência do núcleo voz. Abaixo apresentamos a hierarquia em ordem decrescente de 

projeções funcionais do PB com essas diferenças: 

 

Ato de fala(I)> Ato de fala(II)> >avaliativo > evidencial > epistêmico > alético 

necessidade > habitual > repetitivo (I) > freqüentativo (I) > aspecto acelerativo (I) > 

tempo (anterior/contínuo) > aspecto continuativo > aspecto perfeit/imperfeito > aspecto 

retrospectivo/aproximativo> aspecto durativo > aspecto genérico/progressivo > aspecto 

acelerativo (II) > aspecto repetitivo (II) > aspecto freqüentativo (II) > completivo (II). 

  

 

5.10- Classificação dos advérbios altos e baixos 
Nesta seção, propomos uma classificação de alguns advérbios do PB utilizando 

dois critérios de ordem sintática que se mostraram relevantes de acordo com as análises 

realizadas neste capítulo: (i) associação de cada advérbio ao núcleo funcional que o 

projeta, de acordo com a HE; (ii) posição de cada advérbio na estrutura sentencial. 

Quando houver a possibilidade de um mesmo advérbio ocorrer em mais de uma posição 
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na superfície da estrutura sentencial, mencionaremos o fator prosódico e /ou sintático 

que permite tal variação. 

   

(i) Advérbios de ato de fala (I)- francamente, honestamente, realmente: 

  

• Em posição inicial, com marcação prosódica indicativa de pausa + 

sentenças com verbo no presente com processo verbal subjetivo: 

‘(Francamente) (Honestamente) (Realmente) João ama Maria.  

• Em posição pré-verbal focalizados: 

‘ João FRANCAMENTE ama Maria’. 

• Entre verbo auxiliar e principal focalizados: 

‘João ama FRANCAMENTE Maria’. 

• Em posição final focalizados: 

‘João ama Maria FRANCAMENTE. 

 

(ii) Advérbios de ato de fala (II) - particularmente e absolutamente  

 

• Em sentenças com verbos assertivos e com sujeito na enunciação igual ao 

sujeito do processo verbal. 

‘Particularmente acredito em anjos’/ ‘Absolutamente não quero ficar velha’. 

• Em posição pós-verbal separado por pausa e focalizado: 

‘Eu acredito, PARTICULARMENTE, em anjos. 

•  Em posição final, separado por pausa e focalizada: 

‘Eu acredito em anjos, PARTICULARMENTE. 

 

(iii) Advérbios orientados para o sujeito - francamente, honestamente, 

felizmente etc: 

 

• Em posição inicial sem marcação prosódica indicativa de pausa + 

predicado específico – o verbo deve expressar ação objetiva: 

‘Francamente João expôs sua opinião’/ ‘Honestamente João devolveu o 

dinheiro’/ ‘Particularmente João conversou com a aluna’/ ‘Felizmente João andava 

pelas ruas’. 
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• Em posição pré-verbal, focalizados: 

‘João FRANCAMENTE expôs sua opinião’ 

• Em posição pós-verbal, focalizados: 

‘João expôs, FRANCAMENTE, sua opinião’. 

• Em posição final, focalizados: 

‘João expôs sua opinião, FRANCAMENTE’. 

 

 

(iv) Advérbios avaliativos - (in) felizmente, lamentavelmente, inevitavelmente 

surpreendentemente etc 

 

• Em posição inicial: 

‘((in) Felizmente) (lamentavelmente) (inevitavelmente) (surpreen -). 

dentemente) João abriu a porta’. 

   

• Focalizados em posição pré-verbal, pós-verbal e final: 

‘João ((IN) FELIZMENTE) abriu ((IN) FELIZMENTE) a 

porta((IN)FELIZMENTE)’. 

 

(v) Advérbios evidenciais - evidentemente, obviamente, dificilmente, talvez  etc 

 

• Em posição inicial: 

(Evidentemente) (Obviamente) (Dificilmente) (Talvez) João servirá o bolo. 

• Focalizados em posição pré-verbal, pós-verbal e final: 

‘João (EVIDENTEMENTE) servirá (EVIDENTEMENTE) o bolo 

(EVIDENTEMENTE)’. 

 

(vi) Advérbios epistêmicos - supostamente, presumivelmente, provavelmente, 

certamente, possivelmente, necessariamente   etc 

 

• Em posição inicial: 

‘(Supostamente)(Presumivelmente)(Provavelmente)(Certamente) (Possivelmente) João 

comeu o  bolo’. 
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• Focalizados em posição pré-verbal, pós-verbal e final: 

‘João (SUPOSTAMENTE) comeu (SUPOSTAMENTE) o bolo 

(SUPOSTAMENTE)’. 

 

(vii) Advérbios de tempo  - agora, então 

 

• Em posição inicial: 

(Agora) (Então) João comerá o bolo. 

• Focalizados em posição pré-verbal, pós-verbal e final: 

João (AGORA) comerá (AGORA) o bolo (AGORA). 

 

(viii) Advérbio modal alético de necessidade - (des) necessariamente: 

 

• Em posição inicial: 

‘(Des) Necessariamente João abrirá a porta’. 

• Focalizado em posição inicial, pré-verbal, pós-verbal e final: 

‘(NECESSARIAMENTE)João(NECESSARIAMENTE)abrirá(NECESSARIAM

ENTE) a porta(NECESSARIAMENTE)’ 

 

 

(ix)Advérbios habituais - habitualmente, usualmente, regularmente, 

geralmente etc 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João (habitualmente) (usualmente) (regularmente) (geralmente) come carne’. 

• Focalizados em posição inicial, pós-verbal e final: 

‘(HABITUALMENTE) João come 

(HABITUALMENTE) carne (HABITUALMENTE)’. 

  

 

 

 

 



144 

 

 (x) Advérbios repetitivos (I) - repetidamente, novamente etc 

 

• Em posição pré-verbal: 

 

‘João (repetidamente) (novamente) come carne’ 

 

• Focalizados em posição inicial e pós-verbal: 

‘(REPETIDAMENTE) João come (REPETIDAMENTE) carne’. 

 

(xi) Advérbio freqüentativo (I) - frequentemente 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João frequentemente come carne. 

• Focalizado em posição inicial, pós-verbal e final: 

(FREQUENTEMENTE) João 

come (FREQUENTEMENTE)carne(FREQUENTEMEN- 

TE)’. 

 

(xii) Advérbio acelerativo (I) - rapidamente 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João rapidamente comeu a carne. 

• Focalizado em posição inicial, pós-verbal e final: 

‘(RAPIDAMENTE)João come(RAPIDAMENTE)a carne(RAPIDAMENTE)’. 

 

(xiii) Advérbio de Tempo (anterior) - Já 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João já comeu a carne’. 

• Focalizado em posição pós-verbal e final: 

‘João comeu (JÁ) a carne (JÁ)’. 

 

(xiv) Advérbio terminativo - não...mais 
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• Expressão que precede e segue a forma verbal: 

‘João não come mais carne’. 

 

(xv) Advérbio continuativo - ainda 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João ainda come carne’. 

• Focalizado com leitura contrastiva em posição inicial, pós-verbal e final: 

‘(AINDA)João come(AINDA)carne(AINDA). 

 

(xvi) Advérbio de tempo contínuo (perfeito/imperfeito) - sempre 

 

• Em posição pré-verbal: 

‘João sempre come carne’. 

• Focalizado com leitura contrastiva em posição inicial, pós-verbal e final: 

(SEMPRE) João come (SEMPRE) carne (SEMPRE). 

 

(xvii) Advérbios durativos - brevemente, longamente, demoradamente, 

instantaneamente etc 

 

• Em posição pós-verbal: 

‘João conversou (brevemente) (longamente) (demoradamente) 

(instantaneamente) com o filho’ 

• Focalizados em posição inicial, pré-verbal e final: 

‘(BREVEMENTE) João (BREVEMENTE) conversou com o filho 

(BREVEMENTE)’. 

 

(xviii) Advérbios genéricos/progressivos - caracteristicamente, inerentemente, 

tipicamente etc 

 

• Em posição pós-verbal: 

‘O carro corre (tipicamente) (inerentemente) (caracteristicamente) 160km/h’. 
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• Focalizado com leitura contrastiva ou não em posição inicial, pré-verbal 

e final: 

‘(CARACTERÍSTICAMENTE) O carro (CARACTERISTICAMENTE) corre 

160km/h (CARACTERÍSTICAMENTE)’. 

 

 (xix) Advérbio acelerativo (II) - rapidamente 

 

• Em posição final: 

‘João comeu a carne rapidamente’. 

 

(xx) Advérbio repetitivo (II) - repetidamente, novamente 

 

• Em posição final + verbo no passado: 

‘João leu o texto repetidamente’ 

• Focalizado + verbo no passado em posição inicial, pré-verbal e pós-

verbal: 

‘(REPETIDAMENTE) João (REPETIDAMENTE) leu (REPETIDAMENTE) o 

texto’. 

 

(xxi) Advérbios completivos (II) - completamente, totalmente etc 

 

• Em posição final: 

‘João comeu a carne (completamente) (totalmente)’ 

• Focalizados com leitura contrastiva em posição inicial, pré-verbal e pós-

verbal: 

‘(COMPLETAMENTE) João (COMPLETAMENTE) comeu 

(COMPLETAMENTE) a carne’. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta tese pretendeu analisar a inserção sintática dos advérbios na estrutura 

sentencial. Diversos estudos linguísticos baseados em dados de diversas línguas se 

encarregaram de associar ao advérbio a propriedade da mobilidade sintática. Dentro da 

linha de pesquisa gerativista, a análise mais difundida é a que destina ao item adverbial 

a posição de adjunto na representação arbórea estabelecida pela teoria X-Barra. Como o 

adjunto não é selecionado pelo núcleo verbal ou pelo núcleo nominal, pode ser aplicado 

recursivamente e não obedece a parâmetros de direcionalidade (pode se apresentar tanto 

à esquerda como à direita do núcleo). Essa análise a princípio propicia um casamento 

entre o comportamento sintático do advérbio e o marcador frasal, principalmente antes 

das restrições impostas à estrutura sintática feitas por Kayne (1994).  

 

A partir de trabalhos como os de Pollock (1989), Rizzi (1997), Laenzlinger 

(1996 e 1998), Cinque (1999) entre outros, instaurou-se na sintaxe gerativa o que ficou 

conhecido na literatura como ‘projeto cartográfico’, um empreendimento que objetiva 

mapear as diversas posições sintáticas que podem ser abrigadas nas estruturas 

sentenciais das línguas e a possível ordem que se estabelece entre essas posições. O 

estabelecimento de posições fixas, principalmente na Camada Funcional e na Camada 

Complementizadora para nódulos sintáticos como Tempo, Aspecto, Modalidade, 

Tópico e Foco estimularam a desconfiança de que por trás da mobilidade de alguns itens 

lexicais como os advérbios não haveria uma sintaxe frouxa correspondente.  

 

A Hipótese do Especificador preconizada por Cinque (1999), Alexiadou (1997) 

entre outros e com a qual trabalhamos nesta tese se insere na idéia de que não há uma 

relação um para um entre item lexical e posição sintática. Verificamos nas análises dos 

dados e nos experimentos psicolinguístico reportados aqui que a mobilidade sintática 

dos advérbios é aparente e, na maior parte dos casos, pode ser explicada. Em alguns 

casos itens lexicais são movidos sobre os advérbios por razões gramaticais ou 

discursivas; em outros casos, o próprio advérbio sofre movimento para ser focalizado 

em posição mais à esquerda da sua posição de base. Há ainda casos de polissemia: 

advérbios com a mesma forma fonológica, mas que devem ser analisados como 

diferentes porque, de acordo com a posição em que ocorrem na sentença devem ser 

associados a diferentes significados.  
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Esses achados foram acrescidos à descoberta de um outro fenômeno sintático 

confirmado por nossos experimentos psicolinguísticos: a existência de ordenamentos 

relativos fixos de advérbios. Nos experimentos II e IV de leitura automonitorada 

verificamos que os ordenamentos de advérbios previstos em Cinque (1999) realmente 

foram melhor aceitos e mais rapidamente lidos pelos sujeitos sem ou com materiais 

intervenientes entre eles.   

As restrições ao posicionamento dos advérbios e a realidade psicológica dos 

ordenamentos relativos fixos de advérbios oferecem sérias dificuldades à hipótese de 

que advérbios são inseridos na estrutura sentencial como adjuntos. A checagem de 

traços entre a posição de especificador ocupada pelo advérbio e o seu núcleo 

correspondente torna-se a explicação sintática mais plausível. A hierarquia de posições 

ocupadas pelos advérbios seria um reflexo da hierarquia de núcleos funcionais mapeada 

na estrutura sintática.  

Os experimentos revelaram também que a prosódia exerce função determinante 

para a aceitabilidade dos ordenamentos de advérbios propostos por Cinque, 

confirmando as predições da HPI de que mesmo na leitura silenciosa a prosódia atua 

decisivamente no processamento sintático. No primeiro experimento de leitura 

automonitorada manipulamos o efeito da prosódia através da segmentação ou não dos 

agrupamentos de advérbios. Os resultados foram ao encontro da idéia de que, quando os 

advérbios dos agrupamentos são apresentados aos leitores separadamente, os sujeitos 

projetavam entre os advérbios uma pausa facilitadora da aceitabilidade do agrupamento. 

Os sujeitos leram mais rapidamente e aceitaram melhor as sentenças com advérbios 

apresentados um de cada vez na tela do computador. Quando os advérbios eram 

apresentados juntos na tela, os tempos de leitura do agrupamento e a aceitabilidade da 

sentença caiam consideravelmente.  

No experimento III de produção oral, verificamos a atuação explícita da 

prosódia facilitando a aceitabilidade dos agrupamentos de advérbios. Os valores da 

frequência fundamental das sílabas iniciais e das sílabas tônicas dos advérbios que 

iniciavam os agrupamentos foram indicativas de que os sujeitos realizavam uma pausa 

entre um advérbio e outro. Concluímos que justamente essa pausa era projetada mais 

facilmente entre os advérbios quando eles eram apresentados separadamente no 

experimento II, de leitura automonitorada. 



149 

 

Examinamos também nesta tese a possibilidade de o advérbio mais alto da 

escala de Cinque, relacionado à modalidade ato de fala, estar situado na CC da sentença 

e não na CF. No experimento VI, de leitura automonitorada, apresentamos aos sujeitos 

sentenças em que esses advérbios se localizavam à direita e à esquerda de constituintes 

notadamente habitantes da CC, como foco, tópico e clivados. A ideia era comparar os 

tempos de leitura e a aceitabilidade dos dois tipos de sentença. Os resultados revelaram 

que as sentenças com os advérbios de ato de fala mais à esquerda dos outros 

constituintes da CC foram lidos mais rápidos e melhor aceitos.  Concluímos, portanto, 

que os advérbios de ato de fala no PB fazem uma marcação ilocucionária sobre a 

sentença e devem ser apostos ao núcleo ato de fala dentro da CC.  

No mesmo experimento VI, verificamos que outros advérbios altos como os 

avaliativos, evidenciais e epistêmicos foram lidos estatisticamente de forma semelhante 

antes ou depois de tópico, foco e clivado. Esse resultado nos estimulou a realizar outro 

experimento de produção oral para examinarmos se haveria alguma diferença de 

realização prosódica desses advérbios antes ou depois de tópico, foco e clivado. As 

análises acústicas do experimento VII revelaram que, salvo algumas exceções, os 

avaliativos, evidenciais e epistêmicos foram realizados com maior duração em posição 

inicial. Concluímos parcialmente que a maior duração pode indicar a focalização dos 

advérbios. Ou seja, em posição inicial eles estariam fora de suas posições de base. 

Ressaltamos, no entanto, que esse experimento é piloto. Apenas dois sujeitos gravaram 

as sentenças. Mais dados precisam ser analisados para conclusões mais definitivas. 

Cogitamos, porém, a hipótese de que os avaliativos, evidenciais e epistêmicos também 

ocuparem a CC, porém projetados por um núcleo localizado à direita de tópico, foco e 

clivado.  

Em relação a alguns tipos de advérbios baixos de Cinque, constamos no PB certa 

dificuldade para estabelecer qual seria a posição em que eles são gerados. As análises 

acústicas novamente foram importantes porque ofereceram um critério para a decisão: a 

posição em que eram produzidos com menor duração provavelmente seria a posição de 

base, uma vez que a duração maior é indicativa de focalização. Verificamos que alguns 

advérbios foram produzidos com menor duração antes do sujeito, outros após o sujeitos, 

outros ainda após o verbo e finalmente alguns em posição final. Vale ressaltar que a 

hierarquia de advérbios estabelecida por Cinque não foi contrariada pelos resultados de 

nossas análises acústicas. 
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Finalmente, a partir dos resultados dos experimentos de leitura automonitorada, 

de produção oral e de alguns julgamentos de gramaticalidade pudemos mapear no PB 

quais as posições de núcleo na CF ou na CC que são gramaticalizadas por advérbios. 

Verificamos algumas discrepâncias em relação à escala oferecida por Cinque porque o 

PB não gramaticaliza com advérbio algum núcleo previsto ou porque 

incompatibilidades ou semelhanças semânticas entre os advérbios impedem que eles co-

ocorram em uma mesma sentença. O PB apresenta casos em que a escala oferecida por 

Cinque é respeitada, porém o advérbio mais alto toma escopo sobre o mais baixo. 

Esta tese, portanto, fornece evidências do PB que fortalecem a Hipótese do 

Especificador. A maioria dos contra-exemplos verificados podem ser explicados a partir 

da própria Hipótese do Especificador e, na verdade, revelaram-se aparentes contra-

exemplos. A tese indica, entretanto, que fatores prosódicos devem ser considerados na 

análise sintática dos advérbios e durante o processamento dos ordenamentos relativos 

fixos de advérbios.  

Como afirmamos, advérbios impõem uma série de dificuldades para a teoria 

linguística. Esperamos que esta tese aponte para programas de pesquisa que conciliem 

esforços da sintaxe formal e da psicolinguística, a chamada Sintaxe Experimental (cf. 

Sprouse, 2007), como uma área produtiva de estudo de fenômenos linguísticos 

problemáticos, como a sintaxe do advérbio. Acreditamos que os experimentos 

reportados nesta tese tenham fornecido dados acurados e estáveis que, somados aos 

julgamentos de gramaticalidade, contribuíram para complementar e redesenhar as 

pesquisas circunscritas no âmbito da sintaxe formal que consideram o advérbio como 

especificador.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1- Conjunto de frase do experimento II 

Frases pertinentes ao experimento: 

Versão 146 

João usualmente novamente come a carne. 
João ainda habitualmente toca o piano. 
Ana habitualmente rapidamente lê o texto. 
Ana subitamente recentemente vendeu a casa. 
Pedro recentemente brevemente cantou a música. 
Luana sempre rapidamente bate o sino. 
Lucas francamente felizmente serviu o bolo. 
João obviamente felizmente cortou a carne. 
Ana presumivelmente necessariamente assará a carne. 
Pedro voluntariamente surpreendentemente varre a sala. 
João habitualmente já penteou o cabelo. 
João já geralmente recebeu a carta. 
Pedro rapidamente já pegou o doce. 
João rapidamente novamente beijou a moça. 
Ana usualmente não torra o pão. 
Ana voluntariamente presumivelmente fechará a cortina. 
 
 
Versão 247 
 
João novamente usualmente come a carne. 
João habitualmente ainda toca o piano. 
Ana rapidamente habitualmente lê o texto. 
Ana recentemente subitamente vendeu a casa. 
Pedro brevemente recentemente cantou a música. 
Luana rapidamente sempre bate o sino. 
Lucas felizmente francamente serviu o bolo. 
João  felizmente obviamente cortou a carne. 
Ana necessariamente presumivelmente assará a carne. 
Pedro surpreendentemente voluntariamente varre a sala. 
João já habitualmente penteou o cabelo. 
João geralmente já recebeu a carta. 
Pedro já rapidamente pegou o doce. 
João novamente rapidamente beijou a moça. 
Ana não usualmente torra o pão. 
Ana presumivelmente voluntariamente fechará a cortina. 
 

 
                                                 
46 A versão 3 é formada pelas mesmas frases da condição 1, porém com segmentação diferente. 
47 A versão 4 é formada pelas mesmas frases da condição 2, porém com segmentação diferente.  
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Frases distratoras 

Versão 1 

Nada certamente não ocorrerá. 
De manhã o ônibus aquele nunca. 
Ele esteve aqui amanhã. 
Emprestado o caderno de Pedro caiu. 
Sem avisar ele esteve aqui. 
Nada acontecerá após o luar. 
Pedro não fala nada. 
A festa de Maria iluminou a rua. 
Todos a praia não mergulhou. 
Ontem as moças receberam as azuis cartas. 
Paulo comemorou o aniversário ontem. 
Quem veio à festa ontem? 
O metrô atrasou muito ontem à noite. 
Ninguém ontem recebeu o documento anexado. 
Nada impedirá o aluno de viajar. 
Às vezes o professor apaga o quadro. 
O convite foi enviado com antecedência para a família. 
 
 
Versão 2 
 
Quem nada o bebê mamou. 
Quando Pedro ninguém teve? 
Como surpresa a festa ficou? 
Não outro o repórter cortou a unha. 
Ana pouco lembrou na janela. 
O computador quebrou nada a fome. 
Uma máquina fotografou apareceu. 
Foi Comentado aquele livro muito bem. 
Todos a praia mergulhou muito. 
O jornal noticiou o acidente. 
Como o rapaz se comportou? 
Comprei uma casa na praia. 
Nada acalmou o jogador. 
As alunas compraram a torta. 
Quem apostará na loteria? 
O monstro atravessou o vale em segundos. 
Dividiu igualmente o pão. 
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Anexo II - conjunto de frases do experimento IV 

 

Frases pertinentes ao experimento: 

João recentemente conversou longamente com o filho. 
João longamente conversou recentemente com o filho. 
Pedro ainda comia recentemente o bolo. 
Pedro recentemente comia ainda o bolo. 
Luiz sempre passeia brevemente com o cão. 
Luiz brevemente passeia sempre com o cão. 
Ana frequentemente come a carne novamente. 
Ana novamente come a carne frequentemente.  
 

Frases distratoras: 
 
Nada certamente não ocorrerá. 
Todos a praia não mergulhou. 
Quem esteve nele aqui ontem? 
As moças receberam ontem as cartas. 
O delegado aposentou o cadeado. 
Por que nada impedirá o aluno de viajar? 
O convite foi enviado com antecedência para a família. 
Bastante grande a festa de Maria ficou. 
Às vezes o professor apaga o quadro. 
Nada direito o bebê mamou. 
Cortou a unha não o outro repórter. 
Nada acalmou o jogador. 
As alunas compraram a torta roxa.  
Uma máquina fotográfica de quem? 
O computador não quebrou no mar. 
Como o rapaz se comportou? 
O jornal noticiou o acidente. 
Sem avisar ninguém esteve aqui. 
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Anexo III - conjunto de frases do experimento VI. 
 

Frases pertinentes ao experimento: 

 

Versão 1 

Francamente quem é que perderia a festa? 
Quem é que francamente perderia a festa? 
Honestamente a Ana foi ela que quebrou o vidro. 
A Ana foi ela que honestamente quebrou o vidro. 
Sinceramente o Pedro como errou a questão? 
O Pedro como sinceramente errou a questão? 
Absolutamente o João ele não cortou o bolo. 
O João absolutamente ele não cortou o bolo. 
 

Versão 2 

Dificilmente que é que falaria a verdade? 
Quem é que dificilmente falaria a verdade? 
Supostamente o Pedro foi ele que abriu a porta. 
O Pedro supostamente foi ele que abriu a porta. 
Surpreendentemente o João como gastou o dinheiro? 
O João como surpreendentemente gastou o dinheiro? 
Possivelmente a Ana ela não cortou o bolo. 
A Ana ela possivelmente não cortou o bolo. 
 

Frases distratoras 

Nada acontecerá após o luar. 
Pedro costuma sorrir muito. 
João muito apareceu triste. 
Ana pouco lembrou na janela. 
Luiz rápido pegou o lápis. 
Carla ontem recebeu as visitas. 
A porta sozinha abriu. 
João costuma sorrir muito alegre. 
Quando o Pedro vestirá a roupa? 
Ele esteve aqui sem avisar nada. 
Paulo comemorou o aniversário alegre. 
O ônibus cortou rápido a estrada. 
O Mar arremessou o surfista para o mar. 
Pedro andou com os colegas na bicicleta. 
Quem que é o novo professor? 
Por que ninguém quase apareceu? 
João comprou dois pães no mercado. 
Marta abriu o sorriso na porta. 
 
 
 



159 

 

Anexo IV – conjunto de frases do experimento VII 

 

Quem possivelmente João socorreu. 
Possivelmente quem João socorreu. 
O João, possivelmente, ele chegará tarde. 
Possivelmente, o João, ele chegará tarde. 
Foi o João que possivelmente chegou tarde. 
Possivelmente foi o João que chegou tarde. 

           Quem infelizmente João socorreu. 
Infelizmente quem João socorreu. 

           O João, infelizmente, ele chegará tarde. 
Infelizmente, o João, ele chegará tarde. 
Foi o João que infelizmente chegou tarde. 
Infelizmente foi o João que chegou tarde. 
Quem dificilmente João socorreu. 
Dificilmente quem João socorreu. 
O João, dificilmente, ele chegará tarde. 
Dificilmente, o João, ele chegará tarde. 
Foi o João que dificilmente chegou tarde. 
Dificilmente foi o João que chegou tarde.  
 


