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Mas a linguagem num é uma 

coisa que cresça no espaço, por assim 

dizer, - uma série de reflexos no cérebro 

individuais de uma mesma e única 

pintura situada fora do tempo. 

A linguagem move-se pelo tempo 

em fora num curso que lhe é próprio. 

Tem uma deriva. 

Ainda que não houvesse a 

fragmentação das línguas em dialetos, 

ainda que cada língua persistisse em 

firme e inflexível unidade, estaria em 

constante afastamento de toda norma 

consignável, desenvolvendo 

incessantemente aspectos novos, 

transformando-se tanto em referência 

ao seu ponto de partida que teria de dar 

na realidade uma nova língua. 

 

(SAPIR, 1980, p. 151) 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho sobre o uso do item agora na fala e escrita da cidade do Natal apresenta uma 

análise do circunstanciador agora sob a perspectiva da Linguística Funcional Centrada no 

Uso - LFCU.  Através de um estudo, em diferentes sincronias, na configuração de sua 

dimensão pancrônica (sincronia e diacronia), de natureza qualitativa, do corpus Discurso & 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (1998), verificamos as mudanças de 

construções linguísticas de como ocorre o uso do item agora e, quais as principais categorias 

de manifestações que esse elemento em trajetória metafórica espaço > (tempo) > texto de 

gramaticalização de uso é mais recorrente no interior das informações dos falantes do referido 

corpus. Situado no protótipo do funcionalismo que concebe a língua, portanto, a gramática 

como dinâmica e maleável, as formas linguísticas passam por transformações e, ao mesmo 

tempo, tendem a vincularem-se às necessidades dos usuários, resultando em variações ou 

mudanças de itens lexicais ou construções nos dados de textos reais do Português 

Contemporâneo. Nesse sentido, partimos dos pressupostos teóricos adotados por Givón 

(1995), Hopper (1987), Traugott (1991), Bybee (2010), Heine (1991), Lakoff (1987), Neves 

(2006), Martellota (2011), Furtado da Cunha (2003), Castilho (2012), Bechara (2006), 

Macambira (1974), Perini (1996), entre outros que partem do princípio de que a língua, a fim 

de atender às exigências sócio-comunicativas de seus usuários, se adapta às pressões internas 

e externas do sistema e, em virtude disso, traçamos como objetivo geral analisar o uso do 

agora na modalidade da fala e da escrita para flagrar a mudança linear e unidirecional 

conforme sua perda de seu valor semântico e o seu espraiamento para funções mais 

pragmático-discursivas passando assim pelo processo de gramaticalização, compreendido 

como o processo pelo qual, itens e construções lexicais tornam-se gramaticais e, segundo 

estudos sobre esse tema, são fatores tanto cognitivos quanto discursivos que motivam a 

gramaticalização. Para tanto, fundamentamo-nos em estudos já realizados sobre o agora por 

Martellota (1991), Niedzieluk (2004), Duque (2009), Rodrigues (2009), Souza Júnior (2005), 

Philippen (2011) e Bertuluza (2013), a fim de darmos conta de questões sobre a 

multifuncionalidade desse item lexical como, também, das suas transformações de sentidos. 

Com isso, a LFCU, a partir de seus pressupostos, permitiu-nos verificar essas mudanças 

linguísticas e subsidiar a investigação desses fenômenos da língua em situação concreta de 

intercomunicação. Nessa perspectiva, adotamos uma metodologia em que se enquadra numa 

pesquisa documental e qualitativa sendo que trabalhamos com amostras retiradas do 

português contemporâneo encontradas sobre o item agora no corpus D&G e, desse modo, 

apresentamos em forma de tabelas a quantificação de ocorrências que caracterizaram o 

fenômeno em estudo. Os resultados dessa pesquisa tendem a mostrar que o item agora, a 

partir de uma função lexical como advérbio de tempo, evolui para a função mais discursiva de 

conector/marcador discursivo, o que constitui uma mudança linear e unidirecional. A partir 

desses resultados, conclui-se que há a existência de várias camadas ou usos do item agora, 

que, obedecendo à trajetória de mudanças delimitáveis seguem os processos básicos que 

caracterizam o paradigma da gramaticalização. 

 

Palavras-chave: Item agora. Linguística Funcional Centrada no Uso. Gramaticalização. 

Variação e mudanças linguísticas.     
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ABSTRACT 

 

This study about the use of item now in the speech and written discourse in the city of 

Natal presents an analysis of the adverb now from the perspective of Functional Linguistics 

Centered on Use. Through a study, in different synchronies, in the configuration of the 

panchronic dimension, of quantitative and qualitative nature, from the corpus Speech & 

Grammar: the spoken and written language in the city of Natal (1998), we verify changes of 

language constructions on how the item now is used and what are the main categories of 

events in which this element in metaphorical trajectory of use grammaticalization space> 

(time)> text is more recurrent in the information of the speakers in the corpora mentioned 

above. Situated in the prototype of the functionalism, which conceives the language, so the 

grammar, as dynamic and malleable, the linguistic forms suffer transformations and, at the 

same time, tend to link up with the users’ necessities, resulting in variations, lexical items 

changes or constructions in the data of real texts of contemporary Portuguese. In this sense, 

we start out from the theoretical assumptions adopted by Givón (1995), Hopper (1987), 

Traugott (1991), Bybee (2010), Heine (1991), Lakoff (1987), Snow (2006), Martellota 

(2011), Furtado da Cunha (2003), Castilho (2012), Bechara (2006), Macambira (1974), Perini 

(1996), among others who assume that the language, in order to meet the social and 

communicative demands of their members, adapts to internal and external pressures of the 

system and, due to this, we draw as general objective to analyze the use of the word now in 

speech and writing mode in order to observe the linear and unidirectional changes according 

to the loss of its semantic value and its spreading to more pragmatic-discursive functions, thus 

passing by a grammaticalization process, understood as the process by which items and 

lexical constructions become grammatical and, according to studies on the subject, are both 

cognitive and discursive factors that motivate grammaticalization. Therefore, we base on 

previous studies on this subject developed by Martellota (1991), Niedzieluk (2004), Duke 

(2009), Roberts (2009), Souza Júnior (2005), Philippen (2011) and Bertuluza (2013) in order 

to answer questions about the multifunctionality of this lexical item as well as its 

transformations of meaning. Thus, the Functional Linguistics Centered on Use, from its 

assumptions, makes possible both to verify these linguistics changes and to support the 

investigation of these language phenomena in a concrete situation of intercommunication. 

Under this perspective, we adopted a methodology that uses a documental and qualitative 

research and we work with samples about the item now taken from contemporary Portuguese 

found in the corpus D & G and thus, we present in tables the quantification of events that 

characterized the phenomenon on study. The survey results tend to show that the word now, 

from a lexical function as an adverb of time, moves to the most discursive function as a 

connector / discursive marker, what constitutes a linear and unidirectional change. From these 

results, it is concluded that there is the existence of several layers or uses of the item now that, 

obeying a trajectory of definable changes, follow the basic processes that characterize the 

paradigm of grammaticalization. 

 

 

KEY WORDS: Word now. Centered Functional Linguistics in Use. Grammaticalization. 

Variation and Linguistic changes.  

 

 

 



10 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela I: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G - Terceiro grau...........................................92 

Tabela II: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G - Terceiro grau.......................................94 

Tabela III: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G - Segundo grau...........................................95 

Tabela IV: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G - Segundo grau......................................96 

Tabela V: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G – Nono ano.................................................97 

Tabela VI: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G – Nono ano............................................99 

Tabela VII: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G – Quinto ano............................................100 

Tabela VIII: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G – Quinto ano........................................101 

Tabela IX: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G – Classe de alfabetização.........................102 

Tabela X: Distribuição geral das ocorrências do vocábulo agora na fala dos informantes nos 

cincos níveis de escolaridade do D&G...................................................................................105 

Tabela XI: Distribuição geral das ocorrências do vocábulo agora na escrita dos informantes 

nos cincos níveis de escolaridade do D&G.............................................................................122 

Tabela XII: Frequência dos usos do item agora dos Informantes Terceiro Grau...................130 

Tabela XIII: Frequência dos usos do item agora dos Informantes Segundo Grau.................131 

Tabela XIV: Frequência dos usos do item agora dos Informantes Nono Ano.......................132 

Tabela XV: Frequência dos usos do item agora dos Informantes Quinto Ano......................134 

Tabela XVI: Frequência dos usos do item agora dos Informantes da Classe de 

alfabetização............................................................................................................................135 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

NEPPO – Narrativa de experiência pessoal – Parte oral 

DLPO – Descrição de local – Parte oral 

RPPO – Relato de procedimento – Parte oral 

ROPO – Relato de opinião – Parte oral 

NRPO – Narrativa Recontada – Parte oral 

 

NEPPE – Narrativa de experiência pessoal – Parte escrita 

DLPE – Descrição de local – Parte escrita 

RPPE – Relato de procedimento – Parte escrita 

ROPE – Relato de opinião – Parte escrita 

NRPE – Narrativa Recontada – Parte escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Informantes do corpus D&G 1998 – Terceiro Grau 

Quadro 2: Informantes do corpus D&G 1998 – Segundo Grau 

Quadro 3: Informantes do corpus D&G 1998 – Nono ano 

Quadro 4: Informantes do corpus D&G 1998 – Quinto ano 

Quadro 5: Informante do corpus D&G 19998 – Classe de alfabetização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 

2 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO.............................................................................. 

2.1 Linguística funcional centrada no uso (LFCU)........................................................... 

2.2 Concepção de gramática.............................................................................................. 

2.3 Mudança dos fenômenos linguísticos na visão da LFCU........................................... 

2.3.1 A perspectiva da Gramaticalização.......................................................................... 

2.3.2 Acepções dos termos gramaticalização e discursivização........................................ 

2.3.3 Efeitos do processo de gramaticalização.................................................................. 

3 ESTUDO SOBRE O AGORA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO............................... 

3.1 Considerações gerais sobre a classe dos advérbios..................................................... 

3.1.1 Abordagem histórica.................................................................................................  

3.1.2 Abordagem tradicional............................................................................................. 

3.1.3 Abordagem formal: estruturalista e gerativista......................................................... 

3.1.4 Abordagem funcionalista.......................................................................................... 

3.1.5 O item agora no português brasileiro contemporâneo.............................................. 

3.1.5.1 Pesquisas sobre o item agora................................................................................ 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS................................................................... 

4.1 Natureza do corpus...................................................................................................... 

4.2 Categorias de análise................................................................................................... 

4.2.1 Traços morfossintáticos............................................................................................ 

4.2.2 Traços semântico – pragmático – discursivos.......................................................... 

4.2.3 Critério de frequência............................................................................................... 

4.2.4 Gêneros textuais........................................................................................................ 

4.3 Tratamentos dos dados................................................................................................ 

5 USO DO ITEM AGORA NA FALA E ESCRITA DA CIDADE DO NATAL............. 

5.1 Usos e funções do item agora dos Informantes do D&G de Natal............................. 

5.2 Categorias formais/funcionais e trajetórias polissêmicas do item agora na fala e 

escrita da cidade do Natal...................................................................................................... 

5.3 Usos de predominância em relação às variáveis sociais (sexo e escolaridade) do 

item agora na fala e escrita da cidade do Natal..................................................................... 

6 CONCLUSÃO................................................................................................................... 

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 

14 

21 

21 

29 

36 

37 

46 

49 

53 

53 

53 

54 

58 

60 

66 

67 

82 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

 91 

 92 

 92 

 

104 

 

  130 

  137 

  142 



14 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho, temos como objetivo analisar as ocorrências do item agora e explicar 

o seu funcionamento na fala e escrita dos informantes do Corpus D&G de Natal organizado 

por Furtado da Cunha (1998). Para isso, consideramos que a linguagem como parte de nossa 

vida, colabora no entendimento de seus usos e, a mesma, sendo uma ação real do uso da 

língua possibilita interpretar os fatos do mundo, e, assim, percebermos o seu espraiamento nas 

inovações e mudanças linguísticas.  

Com isso, entendemos que a linguagem é funcional porque não separa o sistema 

linguístico e as estruturas que preenchem esse sistema são dinâmicas já que reconhecem na 

instabilidade da relação entre estruturas e funções as forças dinâmicas que estão por detrás do 

constante desenvolvimento da linguagem.  

Por sua vez, a linguagem colabora no entendimento dos usos do item agora na fala e 

escrita da cidade de Natal que é a nossa proposta de estudo nesta pesquisa e, simultaneamente, 

nos propomos a investigar com base em dados sincrônicos e diacrônicos do português 

brasileiro as suas ocorrências. Enfatizamos de maneira particular os mecanismos que 

promovem a mudança de significado, o deslizamento de funções como também seus aspectos 

pragmático-discursivos de variação induzidos pelos contextos de comunicação. 

Essa tarefa depende em grande parte dos aspectos associados à orientação 

argumentativa e à distribuição de informação, uma vez que os usos desse circunstanciador 

podem ser entendidos de forma satisfatória à luz de uma teoria de base pragmático-discursiva, 

pois apresentam funções não somente de relacionar sintaticamente orações, mas 

fundamentalmente, de proporcionar uma orientação argumentativa ao enunciado.   

E tendo cursado Letras pude em meu trabalho de conclusão de curso analisar os 

advérbios terminados em -mente, Figueiredo (2010). Neste trabalho, verificamos as 

construções semânticas e sintáticas desses advérbios desde a sua função original até sua perda 

de sentido em que os mesmos podem assumir em diferentes contextos comunicativos. 

Proporcionou, também, uma reflexão acerca de suas diferentes manifestações multifuncionais 

e multisemânticas desses advérbios e suas ocorrências nas propagandas impressas da Revista 

Veja.  

Dando continuidade aos meus estudos, em minha especialização e, especificamente, 

na monografia abordei a temática sobre os advérbios de tempo em notícias da Revista Veja 

online, Figueiredo (2012), no qual fizemos um recorte de dez notícias online da Revista Veja 

entre os meses de janeiro a março de 2012. Escolhemos esse período porque apresentava um 
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maior número de ocorrências desses circunstanciadores de tempo e, que ao mesmo tempo, 

contemplavam a perspectiva de nossa análise e apreciava as funções relativas à dimensão 

formal, à dimensão significativa e a dimensão pragmático-discursiva. 

Esses trabalhos colaboraram na minha maturidade cientifica, no entendimento das 

teorias adotadas como também na compreensão das mudanças linguísticas que ocorrem nos 

variados contextos de enunciação de usos desses advérbios. Para tanto, nesse estudo optei dar 

seguimento a essa temática sobre os usos dos advérbios de tempo, especificamente, com o uso 

do item lexical “agora” na fala e escrita da cidade de Natal porque essa temática apresenta as 

mudanças que passam as construções linguísticas do item agora, ou seja, por quais etapas 

advêm essas transformações no tempo real de uso e o quanto a variação afeta na evolução 

desse circunstanciador na construção de formas inovadoras.  

Sabemos que as gramáticas tradicionais de Rocha Lima (2007), Bechara (2006) e 

Cunha e Cintra (1985) definem a classe dos advérbios a partir de suas circunstâncias de 

tempo, modo, dúvida, intensidade, entre outros, ainda apresenta-os como modificadores de 

um verbo, de um adjetivo, de outro advérbio e de uma oração. Essa constatação mostra que se 

trata de uma classe pouca explorada diante da sua complexidade no âmbito funcional e 

cognitivo, além de ser uma classe heterogênea que não se prende somente a um núcleo, mas, 

também, ao conteúdo semântico-discursivo da oração ou até mesmo de um enunciado.  

Essa problematização abordada por esses teóricos permitiu prevê no item agora ao 

longo do tempo de sua trajetória espaço> tempo > texto como o mesmo passa por 

transformações de sentido e de forma durante um período de tempo em que é utilizado por 

interferência de ordem interacional, de frequência de uso e de pressões de natureza cognitiva. 

A proposta de estudo possibilitou refletirmos sobre as possíveis funções, diferentes de suas 

prototípicas, deixando por vezes de exercer usos gramaticais e passando a cumprir papéis 

mais discursivos. 

Essa trajetória de mudança dos usos do agora nos diversos contextos de enunciação 

evidenciou fortemente o funcionamento desse vocábulo como um ponto de referência no 

interior dos discursos produzidos pelos informantes do corpus. Com isso, apresenta a dêixis 

como característica primeira, pois permanece presente ao longo de seus diferentes usos e, é 

por este motivo, que o agora pode funcionar como organizador textual/discursivo. Por esses 

dados, começamos a observar essa entre outras categorias encontradas do agora no corpus do 

D&G e, observamos que a construção linguística agora exerce a função específica de 

conector/elo discursivo que é comum à maioria dos dados já catalogados e, por tratar de dar 

sequencialidade ao discurso como também funciona como um organizador ao estabelecer uma 
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relação entre a parte do texto que o sujeito introduz e a precedente, estabelecendo assim um 

elo coesivo. 

Nessa perspectiva, os significados assumidos por esse item segue uma trajetória que 

parte do sentido mais concreto para um sentido gradativamente mais abstrato. Neste estágio, 

passa a desempenhar não só uma função não adverbial, apontando para um referente que não 

apresenta mais noção originária locativo-temporal como também uma função típica de 

marcador discursivo.   

Por isso, para uma melhor compreensão dos usos do agora encontramos alguns 

trabalhados sobre esse advérbio, seus usos e funções. Entre eles citamos: Bertuleza (2013) 

com “Os usos dos itens antes, agora e depois em gêneros acadêmicos”. Apresentou, nesse 

trabalho, uma descrição desses itens a partir do fenômeno de mudança linguística relativos ao 

processo de gramaticalização. Souza Júnior (2005) trabalhou com “A multifuncionalidade do 

item agora em tiras de quadrinhos: da gramática ao discurso”. Propõe averiguar, com base no 

paradigma da gramaticalização e da discursivização, como, também, da linguística funcional, 

o estatuto gramatical-discursivo do item agora em suas funções de dêitico-temporal, juntivo e 

discursivo nas tiras de quadrinhos de Gatão de meia idade de Miguel Paiva. 

Martellota (1991) com “Os circunstanciadores temporais e sua ordenação: Uma 

visão funcional” propõe um estudo entre os circunstanciadores temporais e alguns operadores 

argumentativos que se encontram em pontos diferentes de um processo de gramaticalização 

espaço > (tempo) > texto e, com isso, perde seu valor semântico passando a assumir funções 

pragmático-discursivas. Já em Rodrigues (2009), com “Padrões de uso e gramaticalização de 

agora e então”, teve como objetivo analisar interpretativamente por meio da perspectiva 

funcional os padrões de uso e a trajetória de gramaticalização tempo > texto de agora e então 

em diferentes sincronias de sua configuração pancrônica.  

Entre esses achados, já apontados, destacamos ainda Niedzieluk (2004), “Afinal, 

como se apresenta o agora no discurso oral de Florianópolis: conector/elo discursivo ou 

advérbio temporal?. Na discursão dos dados, adota os postulados da teoria funcionalista norte-

americana, considerando a mudança linguística via gramaticalização numa perspectiva 

sincrônica. Apresentou o funcionamento da expressão agora no discurso oral de 

Florianópolis, dependendo das condições de uso da linguagem pelo falante e descreve a 

multiplicidade de funções que o agora exerce. Duque (2009) estuda a multifuncionalidade 

desse item em corpora de língua falada do Rio de Janeiro e, por último, Philippsen (2011) 

analisa, sincronicamente, o agora nos textos orais e escritos do Estado de Mato Grosso.  
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Diante disso, as perspectivas de análise dos trabalhos apresentados anteriormente 

serviram como suporte nessa pesquisa, porém tivemos outra abordagem considerando que o 

nosso olhar será para as ocorrências na fala e escrita dos informantes do D&G e, no entanto, 

nos disponibilizamos para explicar o funcionamento dessas categorias e/ou de outras se 

houver nesse corpus. Torna-se relevante e motivador esse estudo pelo fato de apresentar 

aspectos consideráveis para o estudo da língua e servir, também, como uma análise produtiva 

para o ensino de gramática uma vez que, em nossa análise observamos a perda de sentido 

original aqui determinada como a função canônica descrita pelas gramáticas tradicionais desse 

circunstanciador, sua multifuncionalidade em contexto discursivo e, sobretudo, o 

deslizamento funcional na fala e na escrita dos informantes do Corpus D&G de Natal 

organizado por Furtado da Cunha (1998).  

Esta pesquisa encontra relevância na necessidade de apreender as diferentes 

mudanças sofridas pelo circunstanciador agora por meio do processo de gramaticalização e 

discursividade, pressupostos que se integram a perspectiva da Linguística Funcional Centrada 

no Uso – LFCU que tratamos na seção quinta do primeiro capítulo. Destacamos a facilidade 

de deslizamento do item lexical agora como, também, ao longo do percurso do levantamento 

dos dados em análise as mudanças sintática e semântica bem como se possível o estágio de 

gramaticalização em que está.  

Ainda nesse contexto, apresentamos algumas considerações a respeito dos aspectos 

linguísticos formais e funcionais aplicados em torno da funcionalidade desse item lexical 

numa perspectiva funcionalista, em que se trata de uma mediação entre teoria linguística e o 

caráter multifuncional que esse circunstanciador pode exercer nas situações comunicativas 

dos falantes relatadas nas narrativas de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de 

local, relato de procedimento e relato de opinião. Sendo assim, examinamos as funções de 

ocorrências desempenhadas por esse vocábulo no uso da língua, tendo em vista que, nesse 

trabalho, temos como esboço os aspectos voltados para a linguagem dando ênfase aos 

fenômenos de variabilidade e mudança do item agora nas modalidades da fala e da escrita. 

Nessa tentativa de conduzimos coerentemente essa pesquisa nos dispomos a 

respondermos as seguintes questões de pesquisas: De que maneira os usos/funções do item 

agora funcionam ou ocorrem na fala e escrita do Corpus D&G de Natal? Como as categorias 

formais e funcionais condicionam as variações linguísticas do item lexical agora na fala e 

escrita do Corpus D&G de Natal? Que aspectos polissêmicos evidenciam a trajetória de 

significações do vocábulo agora na fala e escrita do Corpus D&G de Natal? Como as 
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variáveis sociais (sexo e escolaridade) motivam o uso do item agora e de que modo se 

manifestam com maior predominância em relação à fala e escrita do Corpus D&G de Natal?  

O nosso objetivo central desse estudo é de analisar os usos/funções do item agora na 

fala e escrita da cidade do Natal. Nesse sentido, para atingir esse objetivo principal, outros 

específicos foram contemplados, como: estudar os usos do item agora em função dos fatores 

sociais (sexo e escolaridade) na fala e escrita da cidade do Natal; verificar as funções do item 

agora em relação às suas categorias morfossintáticas, sintáticas e pragmático-discursivas; 

destacar os aspectos polissêmicos do vocábulo agora na fala e escrita da cidade do Natal e, 

por último, discutir, à luz da teoria funcionalista, os usos/funções do item agora na fala e 

escrita da cidade do Natal. 

E esta pesquisa foi estruturada por uma análise documental porque os registros de 

usos do vocábulo agora foram retirados do corpus D&G (1998) e possibilitou registrar os 

dados catalogados em fontes como as tabelas sem contar que constitui uma técnica importante 

na pesquisa qualitativa. Por isso, na pesquisa documental, os documentos são utilizados como 

fontes de informações, indicações e esclarecimentos que trazem o seu conteúdo para elucidar 

determinadas questões e servir de amostra para outras, de acordo com o interesse do 

pesquisador. 

Consideramos uma pesquisa qualitativa por estabelecer uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, ou seja, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Assume diferentes 

significados no campo das ciências sociais e apresenta um conjunto de várias técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema 

complexos de significados. Assim, a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

Temos como fundamentação teórica os estudos acerca da Linguística Funcional 

Centrada no Uso – LFCU e, principalmente, da gramaticalização porque entendem que as 

línguas são motivadas e moldadas pela interação complexa de princípios cognitivos e 

funcionais. Sendo assim, nessa pesquisa abordamos o método descritivo – interpretativo este 

que consiste em observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar fatos e fenômenos sem 

manipulá-los. Geralmente, procura descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre e sua 

relação com outros fatores e, nessa pesquisa, de maneira particular, na descrição das 

ocorrências do uso do item agora do Corpus em análise em que, apresentamos a 

concretização da multifuncionalidade do mesmo na fala e na escrita do Corpus D&G. 
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Para esta investigação, fizemos um levantamento dos usos do agora a partir de 

amostras textuais do Português Contemporâneo encontradas nos Corpora Discurso & 

Gramática, coletados na cidade de Natal/RN e organizado por Furtado da Cunha (1998).  

Analisamos os enunciados que contemplam os usos do item agora em depoimentos 

diferenciados nos cincos gêneros textuais orais e escritos: narrativa de experiência pessoal, 

narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião, compostos 

por quatro informantes sendo que, um mesmo informante produz 10 textos que são 

distribuídos proporcionalmente por sexo e pela escolaridade – classe de alfabetização – (6-7 

anos); 5º ano do Ensino Fundamental – (9-13 anos); 9º ano do Ensino Fundamental – (14-17 

anos); 3ª série do Ensino Médio – (16-19 anos) e Ensino Superior – (acima de 21).   

Esta dissertação é composta de quatro capítulos.  

No primeiro capítulo, expomos os pressupostos teóricos da linguística funcional 

centrada no uso (LFCU), que norteiam toda essa pesquisa. Em seguida, categorizamos as 

concepções de gramática a partir da LFCU, a mudança dos fenômenos linguísticos, na visão 

da LFCU, bem como os pressupostos da gramaticalização que contribuíram para a 

categorização da variação das ocorrências identificadas no item agora. Neste capítulo, 

caracterizamos as concepções e os efeitos do processo de gramaticalização tendo em vista os 

princípios da discursivização e unidirecionalidade. 

No capítulo dois, apresentamos os estudos realizados sobre o item agora desde sua 

abordagem histórica, tradicional, estruturalista e gerativista, passando pela visão funcionalista 

da gramática contemporânea bem diferenciada da perspectiva canônica, além da observação 

acerca da trajetória do advérbio agora no português brasileiro. Destacamos também, neste 

contexto, os trabalhos de pesquisas realizados sobre o item agora em que foram verificadas as 

funções que vão além do seu uso canônico como modificador de verbo, de adjetivo ou de 

outro advérbio até os aspectos mais pragmático-discursivos. 

Já no capítulo três, discorremos sobre a metodologia utilizada neste trabalho, a 

descrição da natureza do corpus Discurso & Gramática da cidade do Natal organizado por 

Furtado da Cunha (1998), onde extraímos as amostras do item agora para a análise das 

ocorrências. Expomos uma visão mais detalhada das categorias de análise e os fatores que 

levaram à escolha da temática conforme as sincronias propostas nos gêneros textuais 

presentes no corpus. E, por último, os tratamentos dos dados que ressaltaram a 

multifuncionalidade do agora, as várias funções que pode assumir em certos contextos 

específicos, principalmente, na organização e construção da fala e da escrita dos informantes 

do corpus escolhido. 
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Passamos, no quarto capítulo, a fazer a análise dos dados tirados no corpus e 

verificamos as ocorrências mais frequentes, refletindo acerca dos fatores que podem ter 

influenciado a trajetória desses usos como, também, a possibilidade de percurso de 

mudança/gramaticalização que esse item sofreu a partir de indícios sincrônicos.     

Por fim, nessa dissertação, nossa intenção é a de contribuir com os estudos da teoria 

do funcionalismo linguístico. Ademais, queremos que o mesmo possa servir de fonte de 

pesquisa para os estudantes de Letras a refletirem sobre o estudo de gramática e as suas 

contribuições no ensino produtivo da língua, e, se possível, estendendo aos profissionais da 

educação básica. 
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2 FUNCIONALISMO LINGUÍSTICO 

 

Este primeiro capítulo é composto de seis tópicos. Apresentamos por primeiro a 

teoria funcionalista que fundamenta esta pesquisa, e, assim, conhecida por Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU). Esse modelo teórico abriga os fenômenos linguísticos 

relacionados à estrutura da língua e oa uso que os falantes fazem em contextos reais de 

comunicação bem como aos estudos referentes à gramaticalização e seus princípios que 

configuram um novo ramo de estudo por meio de novos modelos gramaticais. Em seguida, 

discorremos sobre a dinamicidade ocorrida ou mantidas nas concepções de gramáticas de 

acordo com a LFCU. Depois, detemo-nos sobre a mudança dos fenômenos linguísticos na 

visão da LFCU, mas especificamente, a respeito da Gramaticalização e o fato de constituir um 

continuum unidirecional. Além disso, ponderamos acerca das acepções dos termos 

gramaticalização e discursivização que fazem com que os itens caminhem do discurso1 para a 

gramática e retornem para o discurso e, por último, privilegiamos um tópico em relação aos 

efeitos do processo de gramaticalização, durante o qual, os itens perdem suas características 

morfossintáticas da categoria de origem e vão adquirindo outros traços para os quais se 

encaminham. 

 

2.1 Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

 

A teoria funcionalista que norteia esta pesquisa e, recentemente, denominada como 

Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), baseia-se no uso da língua falada e escrita 

para subsidiar a investigação desses fenômenos linguísticos em situação concreta de 

intercomunicação. Essa abordagem é resultado das relações desenvolvidas pelas pesquisas de 

representantes da Linguística Funcional, como Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra 

Thompson, Wallace Chafe, Joan Bybee, Elizabeth Traugott, Christian Lehmann, Bernd 

Heine, entre outros, como também, representantes da Linguística Cognitiva George Lakoff, 

Ronald Langacker, Jonh Taylor. Essas correntes linguísticas apresentam vários pressupostos 

teórico-metodológicos em comum, tendo em vista a estrutura das línguas e o uso que os 

falantes fazem nos contextos reais de comunicação. 

                                                           
1 Neves (1997) “A gramática de hoje é o discurso de ontem" ou "o discurso de hoje é a gramática de 

amanhã" têm parecido muito extremadas, a noção de que a gramática é sensível às pressões do uso 

parece não poder ser negada, é o que equaciona as relações entre discurso, ou uso”.  
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Em Martelotta (2011), esse modelo teórico passou a ser usado como “Linguística 

Centrada no Uso” e, como referência teórico-metodológica do Grupo Discurso e Gramática 

(D&G – Natal/RN), em virtude dos estudos desenvolvidos por esse grupo passou a ser 

também designada como linguística funcional centrada no uso. A LFCU é uma abordagem 

que em seu objetivo consiste no fato de que a estrutura da língua emerge à medida que esta é 

usada, ou seja, em sua análise preocupa-se com os aspectos formais da língua como também 

dados relacionados aos contextos comunicativos, semânticos, pragmáticos e discursivos. 

Um aspecto importante que caracteriza a Linguística centrada no uso é a relação 

entre biologia e cultura, ou seja, a habilidade humana para a linguagem não pode ser 

explicada apenas por uma estrutura biológica básica, como propõe a linguística gerativa. Ela 

se desenvolve em uma Linguística baseada em ideias como uma linguagem é uma atividade 

sociocultural, cuja estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas e, por essa razão, 

caracteriza-se por uma dinamicidade constante, resultante da criatividade dos usuários da 

língua em adaptar sua fala aos diferentes contextos de comunicação. 

Na gramática de uma língua devemos observar que suas regularidades são 

decorrentes de pressões cognitivas e do uso, ou seja, um sistema aberto, fortemente suscetível 

às mudanças e intensamente afetado pelo emprego que lhe é dado no dia a dia. A linguística 

funcional segundo Furtado da Cunha (2007, p.157) é assinalada como “a relação entre a 

estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são 

usadas”. Com isso, a autora destaca o funcionamento desses elementos gramaticais através do 

interesse pela dimensão formal (fonético-fonológico e morfossintático) e a dimensão 

significativa (semântica, pragmática e discursiva). 

Na perspectiva do estruturalismo, segundo Saussure enfatizou que a língua tem a 

ideia de um sistema, ou seja, um conjunto de unidades que obedecem a certos princípios de 

funcionamento, constituindo um todo coerente. Com isso, essa abordagem linguística 

compreende que a língua, uma vez formada por elementos coesos, inter-relacionados, que 

funcionam a partir de um conjunto de regras, constitui uma organização, um sistema, uma 

estrutura (Costa, 2008). Ainda assim, é preciso destacar que nessa abordagem o que regula o 

funcionamento das unidades que compõem o sistema linguístico são normas que 

internalizamos muito cedo e que começam a se manifestar na fase de aquisição da linguagem, 

ou seja, a abordagem estruturalista entende que a língua é forma (estrutura), e não substância 

(a matéria a partir da qual ela se materializa). 

Em contrapartida a abordagem estruturalista, a linguística gerativista apresenta um 

modelo teórico formal, inspirado na matemática, capaz de descrever e explicar abstratamente 
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o que é e como funciona a linguagem humana. De acordo com Kenedy (2008), o papel do 

gerativismo no seio da linguística é constituir uma teoria capaz de elucidar a natureza e o 

funcionamento da língua, o que significa procurar compreender um dos aspectos mais 

importantes da mente humana.  

Com o gerativismo, as línguas deixam de ser interpretadas como um comportamento 

socialmente condicionado e passam a ser analisadas como uma faculdade mental natural e, 

dessa maneira, a linguagem passa a ser a mente humana. Porém, a gramática não deve ser 

vista como uma estrutura autônoma da base biológica cujos princípios estão inseridos na 

estrutura genética humana. O sentido é sempre contextualmente dependente e os aspectos 

culturais têm interferência direta nos mecanismos que envolvem o modo como estruturamos 

nossas frases. Assim, abandonou-se o princípio da autonomia da gramática e a semântica e a 

pragmática são incorporadas nas análises.  

Nesse sentido, a LFCU compreende também as regularidades e a instabilidade da 

língua pela motivação e modelagem das práticas discursivas dos usuários no cotidiano social 

(FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007). Busca, no entanto, descrever e explicar os 

fatos linguísticos com base nas funções semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas que se 

manifestam nos diversos contextos de uso da língua, relacionando sincronia e diacronia, numa 

abordagem pancrônica. Nessa perspectiva, a teoria linguística ainda pretende descrever e 

explicar a gramática da língua tendo em vista o uso que dela fazem os indivíduos em suas 

interações verbais com o objetivo de necessariamente levar em conta as situações e os 

contextos em que esse uso se atualiza. 

Nessa dinamicidade da LFCU, a linguagem deve ser compreendida como um 

instrumento de interação social, levando em consideração a relação de funcionalidade 

estabelecida pelo momento de comunicação e, principalmente, a receptividade que o 

interlocutor consegue apreender da mesma. Por isso, em seus estudos, os teóricos procuram 

investigar os aspectos caracterizadores da língua como também os elementos que formam a 

estrutura gramatical, suas intenções e o seu contexto de uso. 

Os funcionalistas procuram observar as regularidades do uso da língua e analisar as 

condições discursivas que refletem da mesma, porque não significa apenas conhecer 

mecanismos de natureza sintática, mas também os processos discursivos associados à 

organização textual como a utilização adequada de diferentes planos discursivos. Assim, o 

objetivo de análise dos eventos de uso é primordial para a continuidade da estrutura do 

sistema, pois são os enunciados e os textos que estão relacionados ao desenvolvimento da 

comunicação interpessoal, ou seja, os dados reais da fala ou da escrita retirados de 
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determinados contextos de comunicação tem um caráter eminentemente dinâmico ou 

emergente. 

Furtado da Cunha; Costa e Cezario (2003, p. 29) acrescentam: 

 

A abordagem funcionalista procura explicar as regularidades observadas no 

uso interativo da língua analisando as condições discursivas em que se 

verifica esse uso. Os domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática são 

relacionados e interdependentes. Ao lado da descrição sintática, cabe 

investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as estruturas 

linguísticas e seus contextos específicos de uso. (FURTADO DA CUNHA; 

COSTA E CAZÁRIO, 2003, p. 29).  

 

 

 De acordo com as autoras, uma característica evidente no processo linguístico dessa 

abordagem é o conjunto complexo de atividades comunicativas, sociais e cognitivas 

integradas ao produtor do enunciado. Na verdade, na linguística funcional não constitui um 

conhecimento específico, mas propõe ao pensamento do indivíduo elaborar vários aspectos de 

significação e de uso em que a linguagem é empregada. No entanto, podemos perceber que a 

língua não se estrutura em um conhecimento individual, independente e particular, mas reflete 

nas várias maneiras do falante interpretá-la e usá-la em diferentes manifestações de 

conhecimento e funcionalidades tendo em vista as diversas situações comunicativas. 

 O funcionalismo, portanto, constitui-se como uma corrente linguística baseada no 

uso da língua, cuja tendência principal é observá-la dentro de um determinado contexto 

linguístico como também numa situação extralinguística. Nessa concepção, convém 

evidenciar que esse modelo de abordagem segundo Furtado da Cunha; Costa e Cezario (2003) 

é reconhecida como uma corrente linguística caracterizada pelo entendimento de língua, como 

um instrumento de comunicação e que não pode ser analisada como um objeto autônomo, mas 

como uma estrutura flexível, maleável e sujeita a diferentes situações de uso.  

A teoria funcional tem um percurso bastante considerável, pois com o seu 

surgimento os teóricos procuraram trabalhar com o desenvolvimento das necessidades e 

habilidades comunicativas dos falantes por causa das tendências formalistas, estruturalistas e 

gerativistas, às quais limitavam seus estudos e análises na estrutura/forma da língua, porém 

vários teóricos a partir dessa nova roupagem aos conceitos de linguagem, conseguiram 

desenvolver trabalhos voltados para o estudo da língua, tendo em vista sua interação social e 

sua capacidade cognitiva (FURTADO DA CUNHA, 2000). 

Com esses trabalhos os teóricos da área puderam traçar alguns padrões funcionais 

que marcaram o uso de determinadas construções gramaticais e suas multiplicidades de 
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manifestações, devido ao caráter multifuncional. Com esses traços, mostram o funcionalismo 

sendo um movimento linguístico e particular, dá ênfase à função das unidades linguísticas, 

começando desde a fonologia com o intuito de distinguir a demarcação das palavras; na 

sintaxe, o papel da função da estrutura da língua dentro da oração e em contextos diversos. 

Já para o estudo de gramática na perspectiva funcionalista equivale a admitir 

interpretações que reflitam a natureza do funcionamento da língua, mediante as várias 

ocorrências descritivas que acontecem em sua estrutura bem como conhecer as regras 

semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas, mas, sobretudo, as regras pragmáticas, pois 

os estudos funcionalistas permitem um novo olhar sobre as categorias linguísticas, ressaltando 

a influência do contexto nos padrões de uso de um termo. 

Com o conhecimento das estruturas formais e funcionais, os falantes conseguem se 

apropriarem das maneiras de estruturar suas unidades sintáticas desde o uso dos vocábulos, as 

constituições de frases até uma situação comunicativa mais elaborada, como o discurso ou o 

texto. A gramática funcional estabelece uma relação interacionista entre o produtor do 

discurso e o seu interlocutor uma vez que, o funcionalismo propõe uma nova atividade 

sociocultural aos conceitos de linguagem já existente conforme postula Furtado da Cunha 

(2000, p. 11) “a língua é uma estrutura maleável, sujeita às pressões de uso e constituída de 

um código não totalmente arbitrário”.  

Nesse sentido, a gramática representa as atividades de observação e reflexão sobre a 

língua que buscam detectar, levantar suas unidades, regras e princípios, ou seja, a constituição 

e funcionamento da língua. As atividades linguísticas do usuário estabelecem uma interação 

comunicativa por meio da língua e que lhe permite construir em seu texto/discurso uma 

adequação à situação comunicativa e aos seus objetivos intencionais como produtor. Desse 

modo, o falante faz uma reflexão sobre a língua que se diria automática porque seleciona 

recursos linguísticos para a construção textual e lança mão dos mecanismos linguísticos que 

domina sem um trabalho de explicitação dos mesmos. 

Lakoff (1987) considera a gramática como uma categoria radial de construções pela 

qual, se estabelece uma relação de correspondência entre o modelo cognitivo (que caracteriza 

a significação) e os aspectos correspondentes da forma linguística. Essa relação entre forma 

linguística e significado é regular e direta e delas derivam todas as dimensões que coatuam e 

interferem na produção do discurso, bem como avalia o efeito relativo de cada uma dessas 

dimensões. Por isso, consideramos que a gramática funcional busca enriquecer-se registrando 

programaticamente o conhecimento de mundo como uma fonte decisiva de controle tanto para 

a participação no discurso como para a descrição ou explicação do mesmo.  
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Com base em Givón (1995), a língua não pode ser descrita como um sistema 

autônomo porque a gramática só pode ser entendida por referência a parâmetros como 

cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultural, mudança e 

variação, aquisição e evolução. A partir desses parâmetros, a gramática privilegia alguns 

pontos centrais que são necessários na explicação dos fenômenos estruturais da língua, entre 

eles, conforme Neves (2006) os principais são “o uso da língua em relação ao sistema, o 

significado de acordo com sua estrutura formal e o social e a relação com o individual”. No 

entanto, esses fatores são padrões consolidados e estáveis da língua por estabelecerem assim 

condições explicativas a respeito da estrutura da língua de modo que acentue as situações 

extralinguísticas. 

Entre as perspectivas funcionalistas destacamos o funcionalismo europeu, a 

linguística cognitivo-funcional, linguística sistêmico-funcional e a linguística funcional 

centrado no uso a qual dedicamos anteriormente, uma sessão do segundo capítulo. O 

funcionalismo europeu surge como um movimento particular dentro do estruturalismo, 

enfatizando a função das unidades linguísticas na fonologia, o papel dos fonemas na distinção 

e demarcação das palavras; na sintaxe, o papel da estrutura da sentença no contexto.  

Atribui-se aos membros da Escola de Praga, sobretudo na representação de 

Mathesius os primórdios da linha funcionalista. Os funcionalistas de Praga enfatizaram o 

caráter multifuncional da linguagem. Sua influência foi duradoura e profunda. As ideias 

originadas nesse período são a fonte para diversos trabalhos posteriores, principalmente de 

Jakobson e Martinet (FURTADO DA CUNHA, 2008, p. 161).  

A escola francesa tem como principal nome André Martinet que desenvolveu a 

chamada Perspectiva Funcional da Sentença. Ele propõe que a língua funciona por meio de 

duas articulações (palavra vs. fonemas). Defende ainda a relação entre mudança social e 

linguística, que possibilita o surgimento de novas funções para velhas formas; e o princípio da 

economia linguística que restringe a quantidade de elementos que se pode usar na 

comunicação. 

A Linguística Cognitivo-Funcional procura essencialmente trabalhar com dados reais 

de fala ou escrita, retirados de contextos efetivos de comunicação, evitando lidar com frases 

inventadas, dissociadas de sua função no ato da comunicação. “A ideia central é que a língua 

é usada, sobretudo, para satisfazer necessidades comunicativas” [...] e sua “forma deve 

refletir, em alguma medida, a função que exerce” (FURTADO DA CUNHA, 2007, p. 17). 

Defende-se, portanto, uma forte vinculação entre gramática e discurso, numa tentativa de 
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explicar a forma da língua a partir das funções que ela desempenha na comunicação. 

(FURTADO DA CUNHA, 2007, p.18). 

Já na linguística sistêmico-funcional, se desenvolveu a partir de estudos de Firth e 

vem sendo desenvolvida por Halliday e seguidores; é utilizada hoje não apenas para 

descrições funcionais da língua, tem influenciado outras teorias com destaque para o 

letramento visual de Kress & Van Leewen. Essa abordagem teórica espelha-se numa 

perspectiva de língua enquanto escolha. É um modo de compreender a gramática em termos 

do uso dessa gramática, o qual se opõe aos estudos formalistas, pois tem como foco usos da 

língua que realizam interação entre usuários; sua orientação é social. (SOUZA, 2012, p.152) 

Além disso, para Halliday, a língua se organiza em torno de duas possibilidades 

alternativas: a cadeia (o sintagma), e a escolha (o paradigma); uma gramática sistêmica é, 

sobretudo, paradigmática, pois coloca as unidades sintagmáticas como realização e as relações 

paradigmáticas como nível profundo e abstrato.  

Ainda assim, nessas perspectivas dos funcionalismos, a gramática é inteiramente 

fundada nos usos discursivos, pois a mesma é um produto da atividade verbal e deve ser vista 

também como um fenômeno social. A gramática é, portanto, um conjunto de padrões 

emergentes de mecanismos de ativação linguística e que tem como ponderação a variação e a 

descrição dos fenômenos da língua. Em Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), obra do D&G, 

encontra-se a declaração de que a instância discursiva, considerada classicamente como ponto 

de partida para a gramática, é também seu ponto de chegada. 

Destacamos agora, nessa perspectiva de estudo, o processo de gramaticalização2 que 

designa certos fenômenos de variação e mudança linguísticas e sendo um pressuposto teórico 

registra a flexibilidade do uso e das mudanças linguísticas, contemplando fatores relacionados 

ao plano do conteúdo (de natureza discursivo-pragmática e semântico-cognitiva) e ao plano 

da forma (de caráter morfossintático e fonológico). É um processo que se repete, 

transformando-se, assim, num ciclo ininterrupto na língua.  

O termo gramaticalização foi introduzido no século XX por Meillet e que definiu 

como “a atribuição de um caráter gramatical a uma palavra anteriormente autônoma” 

(MEILLET, 1912/1948, p. 131). Com essa caracterização, a gramaticalização mostra, afinal, a 

                                                           
2 Hopper & Traugott (1991) apontam a diversidade de sentido do termo gramaticalização, enfatizando 

que o fenômeno pode ser estudado dentro de uma perspectiva histórica, na qual, em geral, se prefere o 

termo gramaticalização, ou numa perspectiva sincrônica, na qual o termo gramaticização é o preferido. 

A perspectiva histórica, que mais nos interessa aqui, vê a gramaticalização como um subconjunto da 

mudança linguística, “um tipo de mudança sujeita a certos processos gerais e caracterizado por certas 

consequências, tais como a mudança na gramática”. 
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tensão entre a expressão lexical, relativamente livre de restrições, e a codificação 

morfossintática, mas sujeita a restrições, deixando evidente a indeterminação relativa da 

língua e o caráter não-discreto de suas categorias, o que representa uma interdependência 

entre o mais fixo e o menos fixo na língua (TRAUGOTT e HEINE, 1991). 

Além disso, é óbvio que ver a língua em seu funcionamento implica vê-la a serviço 

das necessidades dos usuários, e, a partir daí, em constante adaptação. Diante disso, não 

podemos confundir sincronia com estaticidade, pois todo estado da língua está sempre em 

curso de evolução e, com isso, nos permite dizer que é injustificável uma separação entre 

diacronia e sincronia. 

Por isso, que de acordo com Martelotta (2011), a gramaticalização desenvolveu-se, 

sobretudo, no contexto da Linguística Funcionalista norte-americana quando houve um 

resgate do papel das transformações diacrônicas nas explicações da sintaxe. A partir dessa 

ideia, o discurso motiva as transformações que sofrem os elementos linguísticos e que essas 

transformações apresentam uma unidirecionalidade: caminham do discurso para a gramática 

e, como exemplo dessas transformações se enquadram os conectivos, os auxiliares, os clíticos 

e os afixos. 

Em Furtado da Cunha (2008), a gramaticalização é um fenômeno relacionado à 

necessidade de se refazer que toda a gramática apresenta, ou seja, implica reconhecer que, ao 

lado de padrões morfossintáticos estáveis, sistematizados pelo uso, a gramática de qualquer 

língua exibe mecanismos de codificação emergentes, que são consequentes da necessidade de 

formas mais expressivas. Assim, a tendência é que esse processo ocorra com itens ou 

expressões muito frequentes, o que faz com que o termo normalmente sofra desgaste fonético, 

perdendo, assim, expressividade. 

Uma demonstração disso é que no estudo da gramaticalização não podemos entender 

esses processos de diacronia e sincronia independentemente porque devido às possibilidades 

semânticas de um determinado item lexical estão sempre disponíveis na mente dos usuários 

da língua e emergem, a qualquer momento, conforme o contexto de interação. Isso sugere 

destacarmos a posição pancrônica em que acentua a interdependência entre o sistema 

linguístico e o uso, e entre a natureza fluida da gramática e a importância da história para a 

compreensão dos fenômenos linguísticos.  

A favor da gramaticalização aparecem outros processos que especificam aspectos 

particulares: sintatização, descoramento semântico, enfraquecimento semântico, 

desvanecimento semântico, reanálise, condensação, redução e outros que remetem ao fato de 

estudos sobre gramaticalização levarem à reflexão sobre diacronia/sincronia. Nesse sentido, 
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Heine (1991) propôs que o termo gramaticalização abrange tanto o percurso de um morfema 

lexical para um gramatical, quanto o de um menos gramatical para um mais gramatical.  

Nesse contexto, uma característica básica do processo de gramaticalização é a 

unidirecionalidade, pois até os meados dos anos de 1990 poderia ser usada para explicar as 

mudanças em diferentes níveis semânticos, morfossintáticos e sintático já que parte do 

princípio de que uma mudança que se dá numa direção específica e não pode ser revertida. 

Apontamos outras mais específicas: precedência do desvio funcional (conceptual ou 

semântico), sobre o formal (morfossintático e fonológico), decategorização de categorias 

lexicais prototípicas, possibilidade de recategorização com restabelecimento da iconicidade 

entre forma e significado, perda de autonomia de um elemento, erosão ou enfraquecimento 

formal. Essas características reforçam e respaldam o quanto podem afetar a estrutura 

linguística. 

Portanto, o processo de gramaticalização é o que mais encontra abrigo no 

funcionalismo, pois de acordo com Neves (2006, p. 20) “é exatamente porque reflete a relação 

entre o sistema gramatical e o funcionamento discursivo, ou seja, porque se explica pela 

interação entre as motivações internas ao sistema e as motivações externas a ele”. Em outras 

palavras, as construções gramaticais passam em determinados contextos linguísticos a servir a 

outras funções gramaticais e, uma vez gramaticalizadas, continuam a desenvolver novas 

funções gramaticais. 

 

2.2 Concepção de gramática 

 

A teoria funcionalista é complexa para ser caracterizada, haja vista a existência de 

tantas versões de funcionalismo quanto diferentes funcionalistas. Embora ocorram variações 

no interior dessa corrente teórica, não se pode negar a existência de uma questão básica no 

que diz respeito à teoria funcionalista da linguagem: o foco em situação de uso quer seja oral 

ou escrito, tanto em textos antigos quanto atuais. 

A partir desse fato e de acordo com a perspectiva da LFCU, queremos, nesse tópico, 

discutir sobre a concepção de gramática. Na LFCU, a gramática de uma língua é 

compreendida como sendo um conjunto de princípios dinâmicos que se relacionam a rotinas 

cognitivas, pois por meio dela é possível identificar e descrever as conexões que se 

estabelecem entre a fala e os estados interiores, ou seja, é possível vincular as estruturas 

linguísticas com as da consciência e do comportamento, das estruturas perceptuais e motoras. 
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A gramática funcional é moldada, modificada pelos seus falantes no momento de uso 

em contexto de comunicação, compartilhada pelos interlocutores como sistema aberto em 

interação com o ambiente, a gramática deve forçosamente envelhecer e renovar-se enquanto 

se autoestrutura, a gramática, portanto pode ser afetada pelo uso da língua, principalmente, em 

termos de frequência de uso.  

Segundo Chomsky (1971), no uso convencional, a gramática é uma descrição ou 

uma teoria de uma língua, um objeto construído por um linguista. Essa definição defende o 

livre arbítrio do falante, quanto à elocução e o uso normal da língua é livre do controle de 

estímulos externos ou estados internos, sendo, portanto, indeterminado. Para os gerativistas, o 

estudo da gramática tem como objetivo os estados da mente/cérebro que fazem parte do 

comportamento linguístico real ou potencial e dos produtos desse comportamento. Assim, 

ocupa-se da inteligência do leitor, dos princípios e dos processos acionados para atingir o 

conhecimento de uma língua. 

Com esses objetivos, a concepção funcionalista dos estudos linguísticos admite que 

uma língua natural nunca é estática e acabada. Adotada, sincronicamente, a gramática de 

qualquer língua exibe, simultaneamente, padrões regulares, rígidos, e padrões que não são 

completamente fixos, mas fluidos.  Com isso, entende-se gramática funcional a que analisa a 

relação existente entre a gramática de uma dada língua e sua instrumentalidade de uso. 

Em termos práticos, precisamos entender que uma simples descrição da estrutura da 

língua não é suficiente numa perspectiva funcional. A descrição deve incluir referências ao 

falante, ao ouvinte e ao contexto sociocultural em que as sentenças ocorrem. No entanto, para 

os funcionalistas a gramática não é somente um organismo gerado por fatores cognitivos 

inatos; o funcionalista valoriza, principalmente, as mudanças linguísticas, as quais exercem 

um papel relevante na estruturação da linguagem e, dessa forma, não podemos considerar que 

a gramática obedece a uma estrutura de ordem exclusivamente inata. 

Castilho (1997) admite a existência de uma sintaxe funcional, que se refere à 

competência comunicativa do falante, parte da semântica e do discurso e contextualiza a 

língua na situação social. Além disso, o paradigma da linguística funcional concebe a língua 

como um instrumento de interação social, é um organismo dinâmico e maleável que se adapta 

continuamente às necessidades comunicativas dos seus usuários. Por isso, no intuito de 

melhor se expressar, o sujeito no desejo de ser enfático, “molda” a língua aos seus propósitos 

comunicativos e nessa moldagem atuam os processos como o da discursivização e o da 

gramaticalização. 
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Para a LFCU, a gramática de uma língua não é concebida apenas como um sistema 

de regras fixas e acabadas, mas, também, como um sistema formado por um conjunto de 

regularidades de pressões de uso, cuja estrutura está num contínuo processo de variação e 

adaptação. Por causa disso, certas construções gramaticais caracterizadas como novas se 

estabilizam, o que resulta numa reformulação da gramática. Ou seja, a gramática é um sistema 

adaptativo, é parcialmente autônoma e, com isso, consegue molda-se na medida em que 

responde as pressões externas do sistema linguístico. 

De fato o funcionalismo se fundamenta em seus pressupostos teóricos e a gramática 

funcional sendo um desses pressupostos, se preocupa então com a abordagem que integra o 

estudo da língua paralelamente ao uso da mesma em situação de comunicação, como atesta 

em Neves (1997, p. 15). 

 

Por gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da organização 

gramatical das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global 

da interação social. Trata-se de uma teoria que assenta as relações entre as 

unidades e as funções das unidades têm prioridades sobre seus limites e sua 

posição, e que entende a gramática como acessível às pressões de uso. 

(NEVES, 1997, p. 15).  
 

Esse trecho reforça a concepção de gramática como também a maleabilidade em sua 

estrutura e o quanto ela se organiza em torno dos elementos cognitivos e sociais. Destaca a 

base dos estudos funcionalistas em procurar descrever de uma forma interligada os 

componentes sintáticos, semânticos e pragmáticos com o intuito de entender a estrutura dos 

enunciados em seu contexto discursivo. Aliás, por meio dessa estrutura maleável da 

gramática, o paradigma da gramaticalização e da discursivização é reavido a fim de verificar a 

variação e a mudança das diferentes facetas do contexto discursivo, bem como a estabilização 

do sistema linguístico.  

Com base em Dubois (1985) considera a gramática como um sistema adaptativo em 

que as forças motivadoras dos fenômenos externos penetram no domínio da língua e passam a 

interagir com forças organizadoras internas, competindo e conciliando-se sistematicamente 

com elas. A gramática é assim entendida como um “sistema aberto, fortemente suscetível à 

mudança e intensamente afetado pelo uso que lhe é dado no dia a dia” (FURTADO DA 

CUNHA; TAVARES, 2007, p. 18).  

Na LFCU os fatores sociocognitivos entram em ação no processamento e construção 

das sentenças tendo em vista os aspectos do contexto de interação que podem ter impactos 

sobre as escolhas linguísticas do falante. Isso significa aceitar a importância da utilização de 
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informações contextuais na criação e interpretação dessas sentenças, o que também implica 

uma visão adaptativo-funcional do sistema linguístico que serve de base à comunicação 

verbal. Nesse sentido, a LFCU tem uma visão de gramática emergente3, que reflete a 

dinamicidade humana para encontrar a forma ótima e expressiva de comunicação em 

diferentes contextos.  

Esse modelo de gramática emergente assume a intenção do que falante não surge em 

um vacuum, mas sim em um multifacetado contexto de comunicação. Uma dessas facetas 

constitui o componente contextual que se caracteriza como a informação imediata e a 

informação de longo prazo. Esses fatores segundo Martellota (2011) apresentam a visão da 

mudança linguística como uma tendência de seguir determinadas trajetórias prototípicas, e 

não processos absolutos têm suas motivações nos princípios cognitivos e interativos que se 

manifestam no uso da língua. Embora essas motivações estejam relacionadas à nossa 

capacidade de produzir textos coesos e coerentes em situações reais de comunicação ainda 

reflete aspectos cognitivos e mecanismos de sociointerativos. 

Como demonstração dessa mudança linguística e das motivações relacionadas à 

língua, proporcionamos alguns exemplos para ilustrar as regularidades de usos presentes nas 

situações comunicativas dos usuários. Entre esses exemplos alguns casos de mudança do 

verbo ir (verbo pleno indicando movimento) > ir (verbo auxiliar indicando futuro); em boa 

hora (adverbial de tempo) > embora (conjunção concessiva) segundo Martellota (2011) e do 

substantivo senhor (acepção marcada pela noção de respeito, culturalmente ligada ao 

tratamento com pessoas idosas) > Siô/Sô (nessa função destaca-se a posição proclítica a nome 

próprio e manifesta a perda de massa fônica) como ressalta Neves (2002). 

Por esses exemplos, verificamos que a gramática na concepção centrada no uso está 

essencialmente relacionada aos mecanismos de natureza cognitiva e uma vez que o falante 

atualiza esses mesmos mecanismos, outros vão surgindo pela necessidade da ação 

comunicativa e que são essenciais aos seres humanos como a simbolização, transferência 

entre domínios, armazenamentos de informações na memória, processamento e interpretação 

                                                           
3Segundo Tavares (2012), apresenta a proposta de gramática emergente defendida por Paul J. Hopper e 

outros teóricos. Segunda essa proposta, a gramática emergente é um repertório de construções 

linguísticas que, outrora, representavam estratégias retóricas criativas e expressivas para a constituição 

do discurso, mas que, devido à alta frequência de uso, acabaram se tornando rotinizadas, 

convencionalizadas, passando, assim, a fazer parte da gramática. Todavia, devido a pressões advindas 

da própria situação discursiva (incluindo aqui as tentativas de convergências entre as experiências 

particulares dos interlocutores com o emprego da língua na organização do discurso), as construções 

assim rotinizadas estão sempre sujeitas à remodelação, podendo dar origem a novas estratégias para a 

constituição do discurso, também sujeitas à rotinização. (TAVARES, 2012, p. 33). 
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da informação. Assim, “os falantes tendem a adaptar sua fala aos diferentes contextos de 

comunicação, o que significa que as regras mais gerais que emergem a partir das operações do 

sistema são ativadas em combinações com eventos específicos de uso”. (MARTELLOTA, 

2011, p. 61). 

Por outro lado, Tomasello (2003) propõe a integração do aprendizado e do uso da 

língua através das habilidades sociais e cognitivas como também as habilidades criadas para a 

comunicação linguísticas de punho cognitivo e sociocultural: 

 

a) Habilidades de busca de padrões: 

 a habilidade de formar categorias perceptuais e conceptuais a partir de objetos e 

eventos similares; 

 a habilidade de formar esquemas sensório-motores a partir de padrões recorrentes de 

percepção e ação; 

 a habilidade de criar analogias (mapeamentos estruturais) através de dois ou mais 

domínios complexos, com base na similaridade do papel funcional de alguns elementos 

desses diferentes domínios. 

 

b) Habilidades de percepção de intenção: 

 a habilidade de compartilhar atenção com outra pessoa em objetos e eventos de 

interesse mútuo; 

 a habilidade de seguir a atenção a gesticulação de outras pessoas para objetos distantes 

e eventos exteriores à interação imediata; 

  habilidade de direcionar ativamente a atenção de outros para objetos distantes, 

apontando, mostrando ou usando gestos não linguísticos; 

 a habilidade de culturalmente (imitativamente) aprender ações intencionais de outros, 

incluindo seus atos comunicativos, alicerçados por intenções comunicativas. 

Para o autor, essas habilidades são antigas e indispensáveis na espécie humana pelo 

fato da linguagem ser necessária a existência de uma categorização do mundo quando tomada 

em seu sentido lato. Pela existência desse fato, entendemos que os sentidos das construções 

linguísticas se finalizam em padrões de conhecimento e de crença, já que os fenômenos 

linguísticos individuais são vistos como partes de contextos cognitivos maiores. Em outras 

palavras, as informações e intenções definem a dimensão simbólica/funcional da comunicação 
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linguística que envolve a tentativa de uma pessoa manipular os estados intencionais e mentais 

de outras pessoas. 

Conforme observado anteriormente por Tomasello (2003), essas habilidades são 

específicas dos seres humanos porque outras espécies de animais, como também os grandes 

primatas não são capazes de compartilhar informações e intenções comunicativas em um 

determinado contexto de enunciação. No entanto, para a criança aprender socialmente o uso 

de um instrumento ou símbolo, necessita entender o valor intencional do uso desse 

instrumento ou símbolo e, assim, aceitar que a linguagem passou a fazer parte de nossas vidas 

de forma sistemática. 

Mais uma questão que merece menção neste ponto de nossa discussão é a gramática 

com base no funcionamento linguístico em que concentra nossa capacidade de formar 

categorias, de agregar essas categorias em diferentes domínios de conhecimento, assim como 

nossa habilidade de estabelecer relações de semelhança ou analogias entre esses domínios. 

Assim, isso significa que as regras gramaticais refletem a criatividade humana, mas são 

restritas pelo funcionamento natural de nossa mente, ou seja, essa restrição garante aspectos 

translinguísticos detectados nas análises das línguas naturais. 

Em vista disso, Paul J. Hopper opõe-se à visão de gramática como sistema abstrato e 

unificado de regras e princípios, lógica e biologicamente anterior, que constituiria um pré-

requisito para o uso da língua e que seria partilhado por todos os indivíduos. Diferentemente, 

para ele a gramática está “[...] sempre ancorada na forma concreta específica de um 

enunciado” e é moldada no discurso pela experiência passada dos falantes individuais e pela 

sua “[...] avaliação do contexto presente, incluindo especialmente seus interlocutores, cujas 

experiências e avaliações podem ser completamente diferentes” (HOPPER, 1987, p. 142). 

Desse modo, na LFCU o discurso pode ser entendido como um mosaico sempre 

provisório porque é composto pela organização em andamento, em construções (aqui 

empregada em referência a quaisquer formas linguísticas como morfemas, palavras, 

sintagmas, orações) lexicais e gramaticais concatenadas e encaixadas umas nas outras, sob 

influências de fatores cognitivos, comunicativos, sociais, estilísticos etc. Nesse sentido, a 

gramática é “[...] o agregado maleável e internalizado das informações vindas da língua em 

uso” – do discurso, das experiências com a interação linguística que acumulamos durante a 

vida (BYBEE E HOPPER, 2001, p. 7). 

Com isso, a gramática é uma atividade em tempo real, on-line, que emerge do seu 

contexto discursivo e, dessa forma, é inseparável desse contexto. Portanto, não é distinto do 
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discurso e, sim, toma parte ativa em sua constituição sempre que interagimos, ou seja, está 

sempre recebendo novos membros e se despedindo de antigos usos, agora abandonados.  

A gramática funcional é uma teoria geral da organização gramatical de línguas 

naturais que procura integrar-se em uma teoria global de interação social. Mackenzie (1992) 

afirma que a gramática funcional tem como hipótese fundamental a existência de uma relação 

não arbitrária entre a instrumentalidade do uso da língua (o funcional) e a sistematicidade da 

estrutura da língua (a gramática). Em outras palavras, a gramática funcional visa a explicar 

regularidades nas línguas, e através delas, em termos de aspectos recorrentes das 

circunstâncias sob as quais as pessoas usam a língua. A gramática funcional ocupa, assim, 

uma posição intermediária em relação às abordagens que dão conta apenas da sistematicidade 

da estruturada língua ou apenas da instrumentalidade do uso da língua. 

Hopper (2008) observa que o processo de constituição da gramática é constante, 

gradual e sempre dirigido pelo discurso. Essa constatação denota que as estruturas gramaticais 

rotinizadas não são eternamente estáveis, mas sim adaptáveis nas interações de uso pelos 

sujeitos durante as construções de seus enunciados. Além disso, “[...] as estruturas estão 

constantemente sendo modificadas e negociadas durante o uso” (Hopper, 2011) como base de 

reflexão sobre a gramática funcional, como a língua é usada e como se obtém a comunicação 

entre seus usuários de modo que os componentes fundamentais do significado na linguagem 

são os componentes funcionais. 

No que diz respeito ao modelo cognitivo da gramática, a LFCU supõe que a 

estruturação das categorias linguísticas se faz dentro dos mesmos princípios que orientam a 

estruturação de todas as categorias humanas. Supõe, pois, nesse sentido que a teoria 

gramatical deve ser capaz de dar conta das relações entre as categorias linguísticas e as 

categorias cognitivas, considerando-se uma relação icônica entre os sistemas. 

De acordo com Beaugrande (1993, p. 5) o “tipo cognitivo” é um tipo interessante de 

gramática “funcional”: é uma gramática que busca enriquecer-se registrando pragmaticamente 

o “conhecimento de mundo” como uma fonte decisiva de controle tanto para participação no 

discurso como para descrição ou explicação do discurso. Assim, para o autor a gramática 

funcional-cognitiva reflete de todo modo um modelo de mundo do senso comum, não uma 

análise explícita e completa da realidade. 

Por outo lado, o papel do linguista é identificar estratégias recorrentes de construção 

de discurso, buscando assim as regularidades – a gramática, pois tais regularidades podem 

estar enraizadas há bastante tempo ou até mesmo ser recentes. Por isso, não se podem 

desprezar as pressões que o processo de constituição do discurso recebe por parte das 
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estratégias gramaticais caracterizadas, em um dado momento histórico da língua, como 

estruturas mais fixas, regulares e automáticas. Então, nos dizeres de Tavares (2012) a 

gramática possibilita a emergência de novas construções valendo-se de estruturas flexíveis 

conforme destaca. 

 

A gramática é adaptada para o uso diário da língua e é por ele 

constantemente reconfigurada. Não se trata de uma propriedade fixa dos 

cérebros humanos, mas sim de um sistema dinâmico, emergente, que sofre 

revisão constante em termos de estocagem cognitiva à medida que é 

organizado e reprojetado na fala cotidiana. (TAVARES, 2012, p. 37) 

 

 

Nesse trecho, a autora faz referência à representação mental da gramática reforçando 

assim o seu caráter dinâmico, instável e provisório. Com isso, ainda para fundamentar sua 

postura, a autora argumenta que o registro das variações linguageiras usadas pelos falantes ao 

longo do tempo são respostas contínuas à coação do discurso e, por isso, a gramática está 

intrinsecamente interligado a um sistema adaptativo complexo, ou seja, não tem existência 

autônoma e ela existe apenas em uso; o que não é experienciado não faz parte da gramática. 

Assim, a partir dessas considerações a respeito da concepção de gramática, segundo 

a LFCU, percebemos que os fatores sociocognitivos entram em ação no processamento das 

sentenças como também na interação e nas combinações das construções gramaticais.  As 

utilizações desses fatores pelos usuários decorrem de sua criatividade e necessidades 

comunicativas em determinados contextos sociais e linguísticos, embora esses fatores sejam 

essenciais para a constituição da gramática de uma língua bem como para uma ampliação 

adaptativo-funcional do sistema linguístico. 

 

2.3 A mudança dos fenômenos linguísticos na visão da LFCU 

 

 Este tópico é subdividido em três sessões. Na primeira, apresentamos a perspectiva 

da gramaticalização como o processo de caráter gramatical de uma palavra autônoma, 

observando a sua transição em uma espécie de continuum e, ao mesmo tempo, deixando 

evidente a indeterminação relativa da língua e o caráter não-discreto de suas categorias, o que 

representa uma interdependência entre o mais fixo e o menos fixo na língua. Já na segunda 

sessão, destacamos algumas acepções sobre os termos gramaticalização e discursivização 

processos que fomentam o desenvolvimento de mudanças nas construções gramaticais e 

refletem as regularidades de uma língua. Para a terceira sessão, proporcionamos determinadas 
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ponderações a respeito dos efeitos do processo de gramaticalização partindo do ponto de que 

esse paradigma busca descrever em especial a variação e mudança linguística e a manutenção 

das formas que estão em processo de mudança.  

 

2.3.1 A perspectiva da Gramaticalização 

 

A gramaticalização, em termos gerais, não é uma descoberta recente. Desde sua 

origem dedica-se aos estudos da gramática dos gregos e às análises dos comparatistas do 

século XIX. Atualmente, esse termo é tratado pela linguística funcional, relacionando-o aos 

aspectos cognitivos e conversacionais (MARTELOTTA, et al 2003). Nesse princípio, os 

aspectos desse paradigma se difundiram como uma gama de termos alternativos para observar 

as ocorrências multifuncionais e extralinguísticas das estruturas da língua e, ao mesmo tempo, 

surgiu para reconhecer esse fenômeno de mudança linguística4.  

Segundo Meillet (1912 apud GONÇALVES 2007, p. 19-20) o termo 

gramaticalização refere-se à “passagem de uma palavra autônoma à função de elemento 

gramatical”, ou seja, reflete a relação entre o sistema gramatical e o funcionamento 

discursivo. O processo de gramaticalização é um fenômeno relacionado a essa necessidade de 

se refazer, como já havia apontado Castilho, 

 
O trajeto empreendido por um item lexical, ao longo do qual ele muda de 

categoria sintática (= recategorização), recebe propriedades funcionais na 

sentença, sofre alterações morfológicas, fonológicas e semânticas, deixa de 

ser uma forma livre, estágio em que pode até mesmo desaparecer como 

consequência de uma cristalização extrema”. (CASTILHO, s/d:7) 

 

 

Por essa citação, é comum considerar que as formas gramaticalizadas apresentam em 

geral um comportamento dúbio, não perdem completamente seus traços originais e não 

assumem de maneira definitiva as propriedades da nova classe da qual passam a fazer parte, 

criando assim algumas incompatibilidades entre as propriedades formais e as semântico-

discursivas. Trata-se, portanto de um processo que seus desdobramentos corroboram a noção 

de unidirecionalidade das mudanças e do discurso para a gramática.  

                                                           
4 A mudança linguística nesse estudo é vista segundo Martelotta (2011), como uma tendência de seguir 

determinadas trajetórias prototípicas, e não processos absolutos, tem suas motivações nos princípios 

cognitivos e interativos que se manifestam no uso da língua. Essas motivações estão ligadas à nossa 

capacidade de produzir textos coesos e coerentes em situações reais de comunicação. Essa capacidade 

reflete aspectos cognitivos e mecanismos sociointerativos. (MARTELOTTA, 2011, p. 74). 
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Em virtude disso, a partir dos anos 70, aconteceu um resgaste do papel das 

transformações diacrônicas nas explicações da sintaxe. Criou-se a ideia de que o discurso é 

motivado pelas transformações que os elementos linguísticos sofrem e as mesmas expõem 

uma unidirecionalidade, aliás, seguem do discurso para a gramática. Diante disso, para 

Traugott e König (1991), a gramaticalização é um processo dinâmico, unidirecional e 

diacrônico que por meio da evolução temporal de um item lexical adquire um estatuto 

gramatical. No entanto, já para Traugott e Heine (1991), a gramaticalização se trata de um 

processo tanto diacrônico quanto sincrônico de organização categorial e de codificação.  

Com base nos autores, o estudo da gramaticalização deve ser considerado como um 

processo que focaliza a variação e a mudança linguística tendo em vista que esses processos 

envolvem a recategorização de itens de uma determinada categoria lexical para uma categoria 

gramatical ou funcional. Por isso, esses processos são manifestados como aspectos não 

estáticos da gramática e, por causa disso, apresentam de forma constante as mudanças 

decorrentes das línguas e as consequências da incessante criação de novas expressões e de 

novos arranjos na ordenação vocabular. Na gramaticalização, Gonçalves (2007, p. 16) destaca 

duas perspectivas:  

 
Diacronia se a preocupação do estudo estiver voltada para a explicação de 

como as formas gramaticais surgem e se desenvolvem na língua, ou 

sincronia, se a preocupação estiver voltada para a identificação de graus de 

gramaticalização que uma forma linguística desenvolve a partir dos 

deslizamentos funcionais a ela conferidos pelos padrões fluidos de uso da 

língua, portanto, sob um enfoque discursivo-pragmático. (GONÇALVES, 

2007, p. 16). 

 

 

As perspectivas diacrônica e sincrônica destacadas pelo autor permitem conhecer a 

estrutura da língua em sua dimensão de origens e, no decorrer de seus usos, como as 

mudanças afetam as formas gramaticais e apontam a interação linguística no processo de 

gramaticalização. A partir disso, entendemos o quanto esses processos contribuem para os 

estudos da evolução dos fenômenos linguísticos e, por isso, se faz necessário destacar o 

processo pancrônico, ou seja, a unificação dessas perspectivas com o objetivo de dinamizar as 

investigações históricas dos fatos linguísticos à descrição interpretativa das ocorrências reais 

da fala ou da escrita.  

Vale lembrar que os autores da linguística funcional em seus estudos atentam 

exclusivamente para as ocorrências pancrônicas, pois a unificidade dos princípios (diacrônico 

e sincrônico) podem nortear o entendimento das mudanças da língua e ser aplicados aos 
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padrões de uso da mesma com o objetivo de tornar a exposição didática e por entender a 

gramaticalização como as alterações de propriedades sintáticas, semânticas e discursivo-

pragmáticas de uma unidade linguística que promovem a alteração de seu estatuto categorial. 

Por isso que ao longo dos anos, o conceito de gramaticalização mostrou-se de forma 

variada entre os estudiosos. Givón (1971) manifestou uma tese de bastante impacto na 

comunidade linguística ao afirmar que “a morfologia de hoje é a sintaxe de ontem”. Isso 

caracterizou a evolução cíclica de alguns aspectos da língua e como é muito parecida com 

abordagens recentes do assunto. Ainda assim, Givón (1971) frisou que no processo de 

gramaticalização um método mais sintático de comunicação toma lugar de um método mais 

pragmático que existe anteriormente. 

Paiva (2002) entende a gramaticalização por duas significações: a de paradigma e a 

de processo. Na primeira, paradigma aponta uma mudança linguística relativa ao grau de 

vínculo forma/função, quanto ao grau de desgaste/manutenção de formas e construções 

gramaticais. Já na segunda, processo designa um método diacrônico e um continuum 

sincrônico porque através do qual, as palavras léxicas deslizam de estatuto e adquirem o 

status de formas gramaticais conforme o uso do falante e o contexto no qual está inserido. 

A autora enfoca a realidade da língua como um sistema de associações mobilizado 

pelo indivíduo em interações sucessivas com outros interactantes de uma mesma língua e, por 

meio dessas duas significações, demonstra a dinamicidade existente na língua. Uma clássica 

acepção de gramaticalização foi apresentada por Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991) 

conceituando-a como um processo em que uma estrutura ou morfema passa de uma forma 

lexical a uma gramatical ou de uma forma menos gramatical a uma mais gramatical. Este 

processo se dá via repetição porque quanto mais a comunidade utiliza determinada estrutura 

com determinado uso, mais frequente ela fica e, dessa forma mais fixa, e, provavelmente, 

mais gramaticalizada torna-se. 

Com isso, a natureza da gramaticalização se concentra em novos conceitos uma das 

principais características para utilizar as formas já existentes na língua e, consequentemente, 

estender seu uso. A esse ponto, a expressão destes conceitos novos por meio do grupo de 

categorias conceptuais, visualiza uma escala de abstração crescente em que cada elemento 

seguindo um percurso unidirecional se liga a outro, de acordo com a escala elaborada por 

Heine et al. (1991, p. 49): 

 

Pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade 
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Os elementos desta escala constituem os domínios de conceptualizações para a 

estruturação da experiência humana como também estrutura a experiência em termos 

cognitivos e ainda observa que a relação entre eles é metafórica, o que os torna capazes de 

serem usados em qualquer categoria de conceptualização à sua direita.  

Vale notar que, a gramaticalização introduz no âmbito da linguística o 

funcionamento da linguagem que ao contrário dos formalistas privilegiavam as estruturas 

linguísticas permanecendo assim no plano secundário, ou seja, na forma. Em contra partida, 

para os funcionalistas a linguagem é determinada pelo falante, porém o interlocutor e o 

contexto da enunciação desempenham papel predominante no uso da língua. Então, a língua é 

vista como um instrumento de comunicação, uma estrutura maleável que sofre mudanças a 

partir de seu uso. 

Nesse processo de gramaticalização Neves (2006, p. 20) ressalta que a 

gramaticalização é entendida como “o processo pelo qual itens e construções gramaticais 

passam, em determinados contextos linguísticos, a servir a funções gramaticais, e, uma vez 

gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais”. Diante disso, a autora 

quer enfatizar as variações linguísticas sofridas pela língua e, ao mesmo tempo, quer 

apresentar um fator que devemos observar perante essas mudanças de funções, a gramática 

emergente (já abordamos na sessão anteriormente) que reconhece a interação das motivações 

que operam sobre a língua e podem ser distinguidas ao longo da dimensão interna e externa, 

de modo que considera as várias construções da língua como fatores preponderantes no estudo 

de gramática bem como o caráter discursivo que essas categorizações podem assumir nas 

significações sintáticas. 

Hopper (1991, p. 17-35) define cinco elementos que caracterizam os principais 

princípios do processo de gramaticalização. Segundo ele citamos: 

 

 Estratificação - Quando ocorre o processo de gramaticalização, novas formas surgem 

dentro do sistema linguístico que passam a coexistir com as formas antigas. As formas antigas 

não desaparecem imediatamente e, consequentemente, passam a interagir com as emergentes. 

Em alguns casos, a estratificação pode ser a mudança de um estágio técnico para 

outro. Por exemplo, alterações fonológicas, afixação, perífrases com auxiliares, o caso do 

verbo chegar, para expressar tempo e aspecto, podem ser exemplos de diferentes graus 

atingidos por camadas diferentes. 
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 Divergência - É considerado um aspecto oriundo da estratificação, uma vez que 

também há uma coexistência de formas dentro do sistema. Passam a existir, simultaneamente, 

as formas novas e as formas originais, sendo estas últimas autônomas e suscetíveis a 

mudanças.  

Segundo o princípio da divergência pode haver várias formas etimologicamente 

comuns, mas funcionalmente diferentes. A forma gramaticalizada pode ser idêntica 

fonologicamente à forma lexical que permanece autônoma; como exemplo é o caso do francês 

pas “partícula negativa” e do substantivo pas “passo”; ou pode ser distinta, com completa 

opacidade, como o artigo indefinido, no inglês, a(n) e o numeral one. 

 

 Especialização - Há a possibilidade de um item se tornar obrigatório pela falta de 

escolha. Podem ocorrer no sistema, diferentes formas com nuances de significado. Quando 

acontece o processo de gramaticalização, a variedade de escolhas diminui e as formas 

selecionadas assumem uma dimensão maior e mais abrangente no que se refere ao seu 

significado. Como exemplificação de especialização, Hopper destaca o vocábulo mistress 

como uma das possíveis denominações usadas para se referir à mulher, assim como mother, 

widow, dentre outras. São variações que podem designar um mesmo ser, mas com diferença 

em significado. 

 

 Persistência - Ocorre quando a forma, após passar pelo processo de gramaticalização, 

continua com vestígios de seu significado original e particularidades de sua história que 

podem se refletir na sua distribuição sintática. Exemplos desse princípio de persistência é a  

gramaticalização de ille (pronome demonstrativo latino) para ele (pronome pessoal do 

português) e a gramaticalização de gente (nome) > a gente (pronome). Com isso, precisamos 

esclarecer que nem todas as propriedades formais do nome gente foram perdidas, assim como 

não foram assumidas todas as propriedades intrínsecas aos pronomes pessoais. 

 

 Descategorização - Este princípio se caracteriza pela redução do estatuto categorial de 

itens gramaticalizados, como por exemplo, desse princípio, o nome mente (a mente humana), 

diverge funcionalmente do sufixo –mente formador de advérbios (isso é humanamente 

impossível), além de: gente e a gente, ir pleno e ir-auxiliar de futuro, mercê, vossa mercê e 

você, etc. Após o processo de gramaticalização, as formas perdem ou neutralizam marcas 

morfológicas e categorias sintáticas características das categorias plenas: nome e verbo, e 

assumem características próprias de categorias secundárias como: adjetivo, preposição, etc. 
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Esses princípios de gramaticalização proposto por Hopper (1991) permite destacar 

que cada vez mais o elemento tende a se tornar mais regular e mais previsível em termos de 

uso, pois perde a liberdade sintática característica dos itens lexicais quando penetra na 

estrutura tipicamente restritiva da gramática. Com isso, partindo do ponto que a 

gramaticalização é naturalmente um processo pelo qual as unidades mais livres admitem 

comportamentos gramaticais, é coerente entender que seus resultados tendem a perder valor 

referencial assumindo assim, papéis relativos à estrutura do discurso. 

Além disso, Martelotta (1991) com a finalidade de ampliar essa discursão lembra a 

existência de alguns fatores que fazem com que determinados itens linguísticos possam ter 

mais possibilidade de sofrer gramaticalização que outros e citando Traugott & Heine (1991) 

corroboram que apenas certas classes de palavras são evidenciáveis de serem 

gramaticalizadas, pois existe uma série de fatores que incitam ou restringem o processo.  

Destarte a isso, Traugott & Heine (1991, p. 8) ressalta esses fatores de “adequação 

semântica, saliência e a frequência como pontos de partida da gramaticalização” nos quais, 

se ajustam aos fenômenos linguísticos como também a mudança da natureza semântica 

conforme apresentamos a seguir nas suas atribuições. 

A adequação semântica diz respeito ao conteúdo semântico de uma forma 

linguística, ou as inferências que delas podem ser retiradas, pode servir também de finalidades 

metalinguísticas relativas à organização de texto de modo relativamente natural, esta forma 

linguística tem potencial para sofrer gramaticalização. Já a saliência demonstra a capacidade 

das palavras poderem ser usadas metaforicamente em expressões temporais, porém não se 

gramaticalizam em categorias de tempo ou aspecto, ou, pelo menos, retarda o processo de 

gramaticalização. Quanto à frequência, quanto mais frequente for à forma linguística, mais 

provável ela é de se gramaticalizar.   

Esses fatores extrapolam os limites de um mesmo fenômeno linguístico, expandindo-

os para além das relações formais de natureza morfossintática considerando relevantes as 

motivações pragmáticas e semânticas. Cabe por oportuno destacar nessa perspectiva, 

Martelotta (2011, p. 63-64), quando apresentam os dois tipos de habilidades que são 

indispensáveis à atividade verbal os quais estão em consonância com a gramática da língua. A 

primeira habilidade está associada a “natureza sociointerativa e se relaciona com nossa 

habilidade de compartilhar informações com nossos semelhantes em atividades 

compartilhadas”. Nessa habilidade, o falante privilegia a linguagem enquanto uma condição 

social em que visa às várias formas de compreensão que o processo comunicativo pode 

oferecer aos seus interlocutores. 
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A segunda habilidade está relacionada aos “aspectos do funcionamento da nossa 

mente que interferem no modo como processamos as informações – e, consequentemente, no 

discurso”. Esse tipo, portanto, de habilidade confirma as capacidades que os falantes possuem 

para compreender as construções gramaticais a partir de uma visão mais sistematizada, global, 

ou seja, numa concepção cognitivo-funcional.  

Por essa visão, a gramaticalização apresenta vários processos, mecanismos e critérios 

para identificar as formas gramaticalizadas ou em gramaticalização. Nesse sentido, Gonçalves 

(2007, p. 28) destaca dois processos que interferem diretamente no sistema linguístico “a 

semantização e a discursivização”. Essas duas implicações verificam a presença 

multissistêmico e multifuncional das formas linguísticas encontradas em seus diversos usos. 

O termo multissistêmico consegue expandir as significações e as funções 

desempenhadas pelas formas linguísticas, privilegiando o método da observação na atuação 

do sistema linguístico, nas situações de comunicações e no momento em que se manifesta a 

discursividade-pragmática por excelência. Esse termo fornece os indícios necessários para 

explicar a multiplicidade funcional e categorial dessas formas linguísticas e os significados 

das palavras e das construções. Salientamos também que no estudo da gramaticalização a 

ideia de inferência remete as implicações, as ênfases dos falantes ao grau de informatividade 

que se extrai dos seus enunciados, pois esse dado é caracterizador na construção de uma 

realidade discursiva.   

Assim, “a gramaticalização reflete não somente o movimento contínuo em torno da 

estrutura (nas relações estabelecidas), mas ainda como uma atividade cognitiva com reflexos 

na própria estrutura” (GONÇALVES 2007, p. 34). Essa constatação de Gonçalves determina 

o modo de organização cognitiva da mente humana, as relações dos usuários com a língua, as 

combinações de sentido/forma e as várias significações polissemânticas vivenciadas pelas 

estruturas da língua. Com isso, essas relações são sócio-historicamente determinada e, 

portanto, é culturalmente localizadas, o que faz com que associemos cognição e cultura. 

Segundo Martellota et al (1998, p. 53-54), o processo de gramaticalização percorre 

vários níveis: o cognitivo, o pragmático, o semântico e o sintático. 

 Nível cognitivo – a gramaticalização segue a tendência de usar elementos do mundo 

concreto para o mundo abstrato. O elemento do léxico é mais concreto que o da gramática. 

 Nível pragmático – a gramaticalização envolve uma intenção do falante em usar algo 

conhecido do ouvinte para fazê-lo entender o que quer expressar, portanto, utiliza-se de 

conceitos mais próximos da realidade do falante/ouvinte para expressar novas ideias que 

surgem no decorrer do processo comunicativo. 
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 Nível semântico – a gramaticalização, como processo de mudança ocorrida no léxico, 

envolve o conhecimento por parte dos interlocutores dos significados de origem das palavras 

envolvidas; caso contrário, o sentido novo corre o risco de não ser detectado pelo ouvinte. 

 Nível sintático – a gramaticalização ocorre em contextos que a estimulem, aspectos 

sintáticos não só propiciam a gramaticalização, como também são responsáveis pelos 

caminhos da mudança. 

Um aspecto importante que caracteriza a gramaticalização afinal é o fenômeno 

determinante em sua investigação: a unidirecionalidade. Esse processo em determinados 

contextos, e, em itens como os lexicais, as construções sintáticas passam a assumir funções 

gramaticais variáveis e assim caracterizamos como um princípio de gramaticalização. Os 

mecanismos utilizados na constituição da gramaticalização podem ocorrer com frequência e, 

em razão disso, a necessidade de investigar esses fenômenos morfossintáticos devem aos 

aspectos apresentados pela semântica e a pragmática como também pelas abordagens 

funcionalistas atuais. 

Em comentário a essa questão, Furtado da Cunha (2003, p. 53) aponta que as formas 

categorizadas como canônicas apresentadas pela gramática tradicional podem exercer novos 

papéis gramaticais e de forma progressiva.  

 

 
O desenvolvimento de novas estruturas gramaticais é motivo quer por 

necessidades comunicativas não satisfeitas, quer pela ausência das 

designações linguísticas para determinados conteúdos cognitivos. Dessa 

forma, a gramaticalização é interpretada como um processo diacrônico e um 

contínuo sincrônico que atingem tanto as formas que vão do léxico para a 

gramática como as formas que mudam no interior da gramática. (FURTADO 

DA CUNHA, 2003, p. 53). 

 

A autora destaca que a gramaticalização refere-se à passagem de uma palavra 

autônoma a função de elemento gramatical. Essa autonomia faz referência ao sentido original 

da palavra lexical e, no entanto, a gramaticalização teria surgido para que se pudessem 

compreender as estruturas dos morfemas gramaticais que a analogia não conseguia explicar 

sozinha. 

Entretanto, nessa discussão sobre o processo de gramaticalização frisamos os 

mecanismos de cognição e pragmáticos que exploram, favorecem e intensificam esse estudo. 

Citando Gonçalves (2007, p. 42), esse processo envolve dois mecanismos: “(i) a transferência 

conceptual (metáfora), que aproxima domínios cognitivos diferentes; (ii) a motivação 

pragmática, que envolve a reinterpretação induzida pelo contexto (metonímia)”. O primeiro 
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mecanismo, a metáfora, numa dimensão semântica, é uma espécie de significação natural 

duma palavra e, é substituída por outra com que tem relação de semelhança. 

Nesse mecanismo percebemos a mudança semântica que acontece em processos de 

gramaticalização e nos mais diversos processos metafóricos. Significa que os mesmos no 

paradigma da gramaticalização envolve tanto um significado literal ou transferido, conceitos 

que se associam ao mundo humano para referir-se a conceitos inanimados em contextos 

específicos. Em síntese, “a metáfora é somente um dos mecanismos desencadeadores do 

desenvolvimento de categorias gramatical” (GONÇALVES, 2007, p. 46). 

O segundo mecanismo a metonímia para o estudo da gramaticalização consiste como 

um mecanismo de colaboração no desencadeamento de uma análise estrutural. Com isso, 

Traugott & König (1991) apontam três tipos de contiguidades inerentes aos processos 

metonímicos:  

(i) a “contiguidade na experiência sociofísica ou cultural”, como a associação de 

comportamento com uma certa pessoa ou classe de pessoa; 

(ii) a “contiguidade na expressão”, que, muitas vezes, resulta em elipse, como por exemplo, 

“um quadro pintado por Picasso” > “um Picasso” e o francês “ne...pas > pas”;  

(iii) “a sinédoque ou contiguidade na relação parte pelo todo”. 

A partir desses três processos, a metonímia é vista como uma categoria de extensão 

de significados, um processo fundamental de associação de sentidos baseados na 

contiguidade. A metonímia é de fato uma espécie de permuta de significações que decorre do 

uso de palavra em um determinado contexto e, em virtude disso, a mudança de significado 

acontece pela associação de formas linguísticas. 

Procuramos, aqui, nesse tópico, mostrar algumas abordagens teóricas a respeito da 

gramaticalização e como se relaciona às questões em que envolvem os processos de 

discursivização, informatividade e unidirecionalidade. Esses processos são dinâmicos e 

podem ser apreendidos a partir dos padrões fluidos da linguagem, por meio do 

reconhecimento dos graus de variedades que a língua apresenta e, ainda assim, os aspectos 

funcionais da língua admitem que os fenômenos linguísticos sejam o resultado da adaptação 

da estrutura gramatical às necessidades comunicativas dos usuários.  

Como se pode ver, existe a necessidade de incorporar a pragmática à gramática de 

forma que os fatores discursivos contribuam para a codificação sintática e percebam que a 

estrutura da língua é uma variante dependente assim como são os usos da língua que, ao longo 

dos tempos, dão forma ao sistema.  
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2.3.2 Acepções dos termos gramaticalização e discursivização 

 

Partindo do princípio funcionalista segundo o qual a gramática é um sistema de 

regularidades resultantes das pressões do uso, e, que, em consequência disso, nunca se 

estabiliza, caracterizando-se, ao contrário, por um constante fazer-se, privilegiamos em nossa 

pesquisa abordar algumas acepções sobre os princípios da gramaticalização e da 

discursivização, os quais com frequência estão auxiliando as pesquisas que tem como cunho a 

verificação do espraiamento de determinadas construções gramaticais em funções distintas 

das canônicas por meio da explicação de determinados fenômenos de mudança linguística e 

que, como tais, apresentam um aumento de frequência e um esvaziamento do valor 

expressivo. 

Givón (1971) afirmou que, no processo de gramaticalização, um método mais 

sintático de comunicação toma lugar de um método mais pragmático que existia 

anteriormente. De acordo com o autor, entendemos que as estruturas mais antigas sofrem 

erosão dos aspectos morfológicos, de lexicalização e fonológico o que resultaria em uma 

sequência do tipo discurso > sintaxe > morfologia e, a partir disso, a concepção de 

gramaticalização propiciava um novo ramo de estudo levando em consideração os termos 

lexicais, gramaticais e os discursivos. 

O uso do termo gramaticalização, de acordo com Heine et alii (1991), Traugott & 

Heine (1991) e Sweetser (1980), entre outros, designam como um processo linear e 

unidirecional, segundo o qual determinados itens lexicais passam a assumir, no fluxo do 

tempo, um novo status como elemento gramatical, tendendo o elemento assim a se tornar 

mais regular e mais previsível, flexional uma vez que este processo transporta o elemento do 

nível da criatividade momentânea do discurso para as restrições da gramática. 

Com isso, percebemos a participação do discurso na construção dessas novas 

estruturas gramaticais, as quais, são motivadas quer por necessidades comunicativas não 

preenchidas, quer pela presença de conteúdos cognitivos para os quais não existem 

designações linguísticas adequadas ou pela própria dinâmica das tendências em curso. O 

paradigma da gramaticalização passa a ser entendido como um processo diacrônico e um 

continuum sincrônico que atingem tanto as formas que vão do léxico para a gramática como 

as formas que mudam no interior da gramática. 

Nesse contexto, Furtado da Cunha et al (2007) enfatiza que a abordagem 

funcionalista argumenta a favor de uma linguística baseada no uso, considerando a língua do 

ponto de vista do contexto linguístico e da situação extralinguística. Esses fatores linguísticos 
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e extralinguísticos compõem um espectro bem mais amplo do que as variações 

sociolinguísticas adotadas na fase inicial. Dessa forma, na investigação funcional que 

praticamos em termos de abordagem discursiva interessa atualmente saber uma gama de 

questões envolvidas na interação, como o perfil dos usuários, seu papel social e o grau de 

prestígio ou de representatividade que têm na comunidade linguística. 

Além do mais, a linguagem se adapta às necessidades de comunicação dos seus 

usuários e as gramáticas refletem essas adaptações. Nesse sentido, a codificação 

morfossintática é, em grande parte, resultado do uso da língua, ou seja, há um forte vínculo 

entre discurso e gramática de tal modo que a morfossintaxe tem sua origem no discurso.  

É com base nisso que o paradigma de gramaticalização prevê a mudança de um item 

lexical em um elemento gramatical ou de uma estratégia discursiva em uma estrutura 

sintática, pois essas mudanças decorrem da compreensão funcionalista de gramática como 

mecanismo mutável e instável, moldado pelo uso e sujeitas a pressões comunicativas e 

cognitivas. Em outras palavras, os dados desse paradigma são buscados no discurso; são, 

portanto, concretos e contextualizados e permitem a verificação empírica, a contagem de 

frequência, a visão e o controle do contexto linguístico anterior e posterior como também a 

correlação com variáveis socioculturais e pragmáticas. 

Com esses dados, a perspectiva discursiva restringe-se à abordagem de parâmetros 

de ordem linguísticas como informatividade, transitividade, relevância, iconicidade e 

marcação. Esses parâmetros de fato marcam a concepção de um usuário poderoso, livre e 

consciente de suas práticas linguísticas que tem intenções comunicativas mais explícitas e 

captáveis pela análise de seu uso. 

Considerando ainda esses parâmetros como fatores de forte influência num 

determinado estágio ou mudança de um item lexical, prevê, então, que esse estágio ou 

mudança estão relacionados aos mecanismos de processamentos mais automáticos e menos 

transparente para cada item da língua. Com isso, verifica-se o nível de discursivização, no 

qual os itens, além do empalidecimento do significado passam a perder suas restrições de 

ocorrências, adquirindo um papel na organização do discurso.  

Em virtude disso, a proposição da discursivização segundo Martelotta e Alcântara 

(1996, p. 277) entende-se por “o processo de mudança que leva determinados elementos 

linguísticos a serem usados para organizar o discurso, quando suas restrições de linearidade se 

perdem em função da improvisação típica da fala, ou para preencher o vazio comunicativo 

causado por essa perda”. Nessa passagem os autores destacam a discursivização como um 
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fator preponderante a esfera discursiva por isso é marcada pela perda de restrições de uso e 

pelo cumprimento de função meramente pragmática.  

De acordo com Martellota et al (1996, p. 73), a discursivização tende a levar 

elementos linguísticos a assumirem as seguintes características: 

 asseguram um ritmo dinâmico aos enunciados que são emitidos em intervenções 

longas; 

 constituem elementos repetitivos no discurso e não têm valor relacional; 

 normalmente, ocorrem no fim de um sintagma prosódico; 

 tendem a ser fracos e a apresentar redução fonética. 

A proposta da discursivização está embasada em pesquisas funcionalistas e busca por 

generalizações e evidências interpretar um grande conjunto de fenômenos linguísticos, na 

tentativa de identificar e precisar a funcionalidade destes fenômenos. Por outro lado, essas 

funcionalidades desses fenômenos são interpretadas agora de acordo e em função do contexto 

pragmático-discursivo que os gerou, com a consideração da sincronia de elaboração do texto, 

do gênero discursivo, da frequência e da organização das sequências tipológicas, do perfil do 

emissor e dos receptores, dos propósitos comunicativos em jogo, enfim, de uma gama de 

fatores intervenientes na configuração do uso linguístico. 

Os estudos desenvolvidos, no entanto, sob o paradigma da gramaticalização, ora em 

desenvolvimento e consolidação no seio da linguística funcional, apresentam duas propostas 

de trajetória de significado muito semelhantes em sua parte essencial. A primeira refere-se ao 

processo de transferência semântica e a segunda a motivação icônica da metáfora. Ambas 

respeitam o princípio da iconicidade e postulam a unidirecionalidade da mudança no sentido 

da abstratização progressiva do significado.  

Na transferência semântica usamos em uma forma ou construção para representar um 

significado estreitamente relacionado com o significado a que, até então, a forma vinha sendo 

relacionada. Já a motivação icônica da metáfora está baseada num grau de semelhança, ou 

compartilhamento semântico entre o significado fundante e o significado derivado. Segundo 

essas propostas, as formas associam-se a novos significados, progressivamente mais abstratos, 

partindo da noção de espaço, podendo passar ou não pela noção de tempo, e desembocando na 

categoria mais abstrata de texto conforme se vê no esquema seguinte: espaço > (tempo) > 

texto.  

A gramaticalização e discursivização constituem por fim processos especiais de 

mudança linguística. A gramaticalização leva itens lexicais e construções sintáticas a assumir 
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funções referentes à organização interna do discurso ou a estratégias comunicativas. A 

discursivização leva o item a assumir função de marcador discursivo, modalizando ou 

reorganizando a produção da fala, quando a sua linearidade é momentaneamente perdida ou 

servindo para preencher o vazio causado por essa perda da linearidade. 

Conscientes dessa realidade, os processos de gramaticalização e discursivização 

formam esse novo modelo de estudo no qual a participação de fatores de ordem social e 

cognitivo atuam e concorrem para a configuração da estrutura gramatical e da organização 

discursiva das produções linguísticas. Logo, o tratamento do discurso e da gramática passa a 

incorporar fatores de distinta natureza como os sociais, os cognitivos, os textuais, os 

pragmáticos e, assim, essa multiplicidade de fatores intervenientes no uso linguístico requer 

apuro e controle metodológico, o que ainda se mostra como tarefa desafiadora na pesquisa. 

 

2.3.3 Efeitos do processo de gramaticalização  

 

O processo de gramaticalização tem como princípio cognitivo a exploração de velhas 

formas para novas funções (cf. WERNER; KAPLAN, 1963), o que faz com que conceitos 

concretos sejam movimentados para o entendimento de um elemento menos concreto. Com 

isso, sabendo que o princípio de gramaticalização é basicamente um processo pelo qual 

unidades mais livres assumem comportamentos gramaticais, é lógico entender que seus 

resultados tendem a perder referencial, assumindo, funções relativas à estrutura do discurso.  

Com relação a isso, existem fatores que fazem com que determinados elementos 

tenham mais probabilidade de sofrer gramaticalização que outros. Trugott & Heine (1991, p. 

8) afirmam que estudos feitos em várias línguas demonstram que apenas certas classes de 

palavras (nome, verbo, adjetivo, advérbio) são prováveis de serem gramaticalizadas, pois 

existe uma série de fatores que incentivam ou restringem esse processo. 

Numa observação prática do processo de gramaticalização, este se relaciona com os 

seguintes tipos de fenômenos: 

 A trajetória do elemento linguístico do léxico à gramática, que compreende, por 

exemplo, a passagem de verbo pleno a verbo auxiliar. 

 A trajetória de vocábulo a morfemas. 

 A trajetória de elementos linguísticos da condição de menos gramatical (ou menos 

regular) para mais gramatical (ou mais regular). 
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 A trajetória de elementos linguísticos de mais referencial a menos referencial, 

caracterizada pela perda de significação de referentes extralinguísticos e aquisição de 

significados baseados em dados pragmáticos, relativos a estratégias comunicativas dos 

participantes, e em dados textuais, relativos à organização interna dos argumentos no texto. 

 A trajetória que leva uma construção sintática a se operacionalizar em expressar 

função gramatical. 

 A trajetória dos processos de repetição do discurso, no âmbito da criação e da 

intenção, em direção à gramática, através de sua regularização e sistematização.  

Em função desses fenômenos, o processo de gramaticalização os itens vão perdendo 

as características morfossintáticas da categoria de origem – descategorização – e vão 

adquirindo os traços da categoria para a qual se encaminham – recategorização. Neste 

contexto, perdem sua maior autonomia e se tornam dependentes de outras formas. É evidente 

que não se trata de um movimento radical de transformação, pois durante sua trajetória, e 

mesmo após esta ser mais utilizada, o item pode conter tanto usos da categoria-fonte quanto 

da categoria-meta. 

Assim, na gramaticalização as recategorizações lexicais e gramaticais referem-se às 

inovações linguísticas e não mais as mudanças linguísticas. Para ilustrar essa ideia, Vitral 

(2006) cita o exemplo do caso do verbo ter, que passou a funcionar como auxiliar. Logo, a 

categoria auxiliar ganha um novo item para sua expressão conforme os exemplos. 

 

(1) f.Gra: Ele tem comprado bugigangas. 

     f.Lex: Ele tem um carro novo.  

 

Com a perda da autonomia morfossintática é muito comum a ocorrência de erosão, 

ou seja, a substância fonética da forma gramaticalizada tende a se reduzir ou a ser assimilada 

pelo meio fonético em que está inserida. Segundo Givón (1990) há dois possíveis fatores para 

esta ocorrência: o princípio da quantidade e a frequência de uso. Pelo princípio da quantidade, 

quanto maior for o tamanho de um texto, maior será sua quantidade de informação. Como os 

itens lexicais têm maior informação do que os gramaticais, com a gramaticalização o índice 

de informação destes itens diminui. A frequência de uso, por sua vez, considera que quanto 

mais uma palavra ou estrutura é usada mais reduzidos serão seu sentido e sua forma. 

Nesse sentido, nos estudos da gramaticalização é importante observar como o 

aumento da frequência de um item ao longo do tempo ou num dado texto, mas, como a 

gramaticalização não ocorre na verdade com o item, também envolve o contexto em que o 
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item está, é preciso notar a frequência de tudo que aparece junto com ele. Desse modo, a 

frequência sendo um fator indispensável na constatação da gramaticalização de um item, o 

uso repetitivo leva ao enfraquecimento da força semântica e, com isso, a alta frequência pode 

reter características morfossintáticas em face de novos padrões produtivos. 

Conforme a isso, Martellota (2012) destaca que utilizamos uma abordagem que leva 

em conta os aspectos dinâmicos e criativos do uso da língua, observando a linguagem como 

um fenômeno essencialmente adaptativo ao contexto em uso. Isso significa observar as 

extensões de sentido e os movimentos morfossintáticos sofridos pelas estruturas linguísticas 

no contexto de interação entre falante e ouvinte. Por outro lado, esses aspectos refletem 

também o funcionamento de nossa mente e a importância do contexto nos processos de 

significação, assim como o aspecto social da cognição humana. 

Todos esses desdobramentos significam que as mudanças não são necessariamente 

unidirecionais, podendo ou não ocorrer. São os processos cognitivos, subjacentes a essas 

mudanças que se dão numa direção específica de associações e transferências metafóricas 

mais ou menos recorrentes na mente humana. Assim, percebemos uma série de mudanças as 

quais não ocorrem necessariamente em conjunto numa sucessão linear, mas seguem uma 

direção única baseadas numa trajetória metafórica ou metonímica que se estende dos usos 

mais concretos até os mais abstratos, num nível crescente de abstração. 

De acordo com isso, Heine et alii (1991 apud SOUZA 2012, p. 71) afirma que a 

gramaticalização caracteriza-se “como processo cognitivo, em que conceitos concretos 

(espaço físico, tempo etc.) são utilizados para compreender, descrever ou explicar fenômenos 

mais abstratos (articulação de orações) pertencentes à língua”. Dessa forma, os autores 

explicam que o surgimento de novas formas linguísticas é motivado por questões 

pragmáticas, a partir de associações metafóricas e metonímicas realizadas pelo falante. 

A respeito disso, Furtado da Cunha e Tavares (2007, p. 25) observa: 

 

O surgimento de novas estruturas gramaticais é motivado quer por 

necessidades comunicativas não preenchidas, quer pela presença de 

conteúdos cognitivos para os quais não existem designações linguísticas 

adequadas, quer pela própria dinâmica das tendências em curso. Assim, a 

gramaticalização passa a ser entendida como um processo diacrônico e um 

continuum sincrônico que atingem tanto as formas que vão do léxico para a 

gramática como as formas que mudam no interior da gramática. Como 

diretriz teórica, o parâmetro analítico de gramaticalização, tal como 

concebido na literatura linguística contemporânea, passa a ser fonte para o 

entendimento de estruturas linguísticas sincrônicas. (FURTADO DA 

CUNHA; TAVARES, 2007, p. 25). 
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As autoras demonstram nessa passagem a flexibilidade das estruturais gramaticais e 

de seus usos em contextos diversos de comunicação como também esse dinâmico processo de 

significação que se associa as rotinas comunicativas moldadas, mantidas e modificadas pelo 

uso. Assim, a comunicação é vista como uma atividade compartilhada e o processo de 

produção de sentido é compreendido consoante a uma negociação entre falantes e ouvinte no 

contexto comunicativo, o que enfatiza a importância da interação e do ambiente sociocultural 

na compreensão do fenômeno da linguagem. 

Ademais, a gramaticalização em seus efeitos, pode ser considerada, então, como 

regularidade e convencionalidade, modo de rotinização. Em vista disso, evidenciam que o 

processo de gramaticalização como uma construção deixa de ser um meio inovador e se 

transforma em uma estratégia comum. Ou seja, a análise funcional é assim uma tarefa rica e 

complexa, com a consideração de uma série de motivações, de ordem estrutural, semântica, 

cognitiva, entre outras.  

Lichtenberk (1991, p. 38) afirma que as gramáticas das línguas naturais são 

“produtos de desenvolvimento históricos, entre eles a gramaticalização”. Nesse sentido, o 

autor destaca que para inferir os efeitos da gramaticalização com base nos eixos pragmáticos e 

sintagmáticos propõem um grau de autonomia de um item e, desse modo, o critério de 

autonomia diz respeito à gramaticalização, uma vez que quanto mais autônomo um item, 

menos gramaticalizado é, e quanto mais dependente, mais gramaticalizado. 

 Segundo Lichtenberk, são três as consequências procedentes desse processo:  

 Emergência de uma nova categoria gramatical – Quando elementos linguísticos 

adquirem novas propriedades, eles começam a se tornar membros de uma nova categoria.  

 Perda de uma categoria existente – Há uma perde de suas características de forma 

gradual e tem-se então a coexistência de formas novas e antigas no sistema. A forma nova 

começa a ser usada mais frequentemente, até suprimir a forma antiga.  

 Mudança no conjunto de membros que pertencem a uma categoria gramatical.  

Assim, com base nessas consequências a gramaticalização afeta, necessariamente, a 

gramática, ou seja, o item gramaticalizado se sujeita a regras gramaticais próprias. Logo, 

apresentam os principais efeitos de mudanças de funções, deslizamentos semânticos, 

morfológicos e sintáticos o que os tornam construções gramaticais mais livres e, 

consequentemente, estruturas que sofrem modificações no decorrer de seus usos. 
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3 ESTUDO SOBRE O AGORA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Neste segundo capítulo sobre o estudo do agora no português brasileiro, partimos da 

perspectiva histórica, em seguida traçamos sobre a abordagem tradicional que o caracteriza a 

partir de um ponto de vista semântico e formal, sem deixar de registrar os aspectos referentes 

aos enfoques de alguns autores de cunho estruturalistas e gerativistas. Por outro lado, nos usos 

mais contemporâneos, o advérbio agora designa um conceito fluido que tende a se adaptar às 

intenções comunicativas envolvidas no discurso podendo funcionar em um caráter mais 

discursivo-pragmático, embora o vocábulo agora revele em sua etimologia uma origem 

espacial. Todavia, o mesmo já funciona como um articulador circunstanciador temporal nos 

diversos usos da fala ou da escrita no português brasileiro e, por isso, que dedicamos um 

tópico para as pesquisas realizadas sobre o item agora e suas contribuições para o estudo da 

língua.  

 

3.1 Considerações gerais sobre a classe dos advérbios 

 

Aqui, destacamos os estudos sobre os aspectos formais e significativos do vocábulo 

agora a partir das abordagens histórica, tradicional, estruturalista e gerativista até adentrar a 

abordagem funcionalista a qual faz referência aos usos desse item numa perspectiva mais 

funcional.  

  

3.1.1 Abordagem histórica 

 

Nesse tópico para classificar o item agora em suas formas inovadoras, antes, faz-se 

necessário apresenta-lo a partir da abordagem histórica e das concepções a respeito da classe 

de advérbios segundo os estudos de gramáticos clássicos. Nesse sentido, primeiramente, o 

item agora, do latim ao português atual, por um processo de sonorização, sofreu a seguinte 

mudança: hac hora > ac ora > agora. Com isso, constata seu surgimento através da reanálise 

da expressão latina hac (= por aqui) hora, sendo hac um dêitico espacial, que expressa 

proximidade em relação ao falante. 

Destacamos de início uma versão de tradução da Gramática de Port-Royal (2000, p. 

80), trabalho pioneiro na área da filosofia da linguagem. Seus principais criadores propunham 

um estudo racional e filosófico da linguagem em que desenvolveram um ramo cartesiano, 

priorizava o lado estilístico da linguagem sem valorizar a estrutura da língua e suas 
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particularidades. Mas em relação à classe de advérbio na Gramática de Port-Royal entende-se 

como, 

A vontade que os homens têm de abreviar o discurso ocasionou o 

aparecimento do advérbio, já que a maior parte dessas partículas serve 

apenas para significar, numa só palavra, aquilo que não se poderia indicar 

senão por uma preposição e um nome. [...] Porém, essas partículas se juntam 

comumente ao verbo, para modificar ou determinar a ação, como generose 

pugnavit (“combateu corajosamente”), isso fez com que fossem chamados 

advérbios. (ARNOULD e LANCELOT, 2000, p. 80). 

 

 

A citação a cima ajuda-nos a entender o caráter eminentemente descritivo da 

Gramática de Port-Royal a respeito da classe dos advérbios, além de percebemos que desde a 

Antiguidade Clássica até os nossos dias presentes o desenvolvimento das pesquisas sobre os 

fenômenos da linguagem e os recortes epistemológicos quanto aos objetos de estudo, as 

abordagens e os métodos, as mudanças que se sucederam como também as articulações e 

rupturas entre as grandes etapas, delineiam para um processo extremamente histórico 

conforme seus respectivos ciclos. 

Na abordagem histórica, desde a tradição greco-latina, os estudos da linguagem veem 

o advérbio como termo invariável modificador de verbo. Com isso, acreditamos que merece 

maior atenção a questão de o advérbio ser ou não, por definição, um item modificador do 

verbo, pois somente no Renascimento surge a ideia de que os advérbios possam caracterizar 

outras classes e assim emerge uma grande dificuldade em caracterizá-los numa só classe. 

Surge a visão hoje difundida em nossas gramáticas de que o advérbio modifica o verbo, o 

adjetivo e outro advérbio, porém esta nova definição de advérbio coloca nessa classe uma 

série de itens novos que não estão muitas vezes intimamente relacionados com o verbo. 

Assim, nesse sentido com uma pequena verificação histórica dessa classe, 

privilegiamos a necessidade de conhecermos os estudos anteriores para no entanto atermos 

aos processos de mudanças que ocorreram nessa classe de advérbios como também o 

reconhecimento dos novos estudos feitos até agora. 

 

3.1.2 Abordagem tradicional 

 

As abordagens dos estudos nas gramáticas tradicionais a respeito da classe dos 

advérbios organizam-se basicamente em categorias, ou seja, uma maneira de dividir essa 

nomenclatura gramatical de nossa Língua Portuguesa para que seja mais compreensível e de 
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fácil aprendizagem. O ensino de gramática ainda consegue em constantes situações perpetuar 

o conhecimento da língua a partir de uma padronização, porém pelos mais diversos motivos 

ou por questões de ascensão social e por querer adentrar a uma cultura tida como mais 

elaborada, mas ao desenvolver o ensino de língua materna em nossas salas de aula é preciso 

trabalhar especificamente o ensino de gramática observando também os vários tipos de 

funções exercidas por esses advérbios de tempo em seus diversos usos. 

Segundo Macambira (1974, p. 42-43), a classe de advérbios é vista sob três aspectos: 

o mórfico, o sintático e o semântico. Para o aspecto mórfico, “a classe do advérbio pertence 

toda palavra que termina por meio do sufixo -mente”, em que procedem oposições formais 

com o adjetivo conforme exemplos apresentados por Macambira (1974, p. 42): “doce – 

docemente; santo – santamente”. No aspecto sintático, o advérbio é considerado como uma 

“palavra invariável que se articula com os advérbios tão, quão ou bem”. Vejamos o exemplo: 

“tão depressa, quão depressa, bem depressa”. Ainda nesse contexto, o advérbio funciona 

como forma invariável e livre adaptando-se a forma composta de pronome subjetivo e verbo 

intransitivo: “Eu trabalho sempre; eu demorei muito; eu pouco demorei”, (MACAMBIRA, 

1974, p. 43). 

No aspecto semântico, a classe do advérbio “exprime qualidade ou circunstância”, 

conforme os exemplos de Macambira (1974, p. 43). 

 

(2) Eu durmo com tranquilidade; 

(3) Eu durmo tranquilo; 

(4) Eu durmo tranquilamente. 

 

Esses exemplos citados pelo autor, o uso do advérbio exprimi qualidade igualmente 

ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio sob iguais aspectos semânticos, porém 

linguisticamente distintos. Com isso, o advérbio para o aspecto semântico é indefinível 

porque os fenômenos gramaticais só podem ser definidos em termos linguísticos. Por outro 

lado, a definição tradicional geralmente adotada pelos gramáticos clássicos “advérbio é a 

palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio” (MACAMBIRA, 

1974, p. 43), pode ser ampliada de acordo com o autor citado, quando modifica também a 

preposição e a conjunção: “O pássaro voava exatamente sobre a cabeça do adormecido”, 

“Fechou a porta pouco antes que o ladrão viesse”, (MACAMBIRA, 1974, p. 44). Desse 

modo, o autor destaca a capacidade de o advérbio apresentar uma ampla mobilidade dentro da 

oração e, assim, poder modificar toda a oração, e não apenas esta ou aquela palavra.  
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O conceito dado pelas gramáticas tradicionais ao grupo de palavras classificado 

como advérbio é bastante parecido: 

 

Advérbio é a expressão modificadora que por si só denota uma circunstância 

(de lugar, de tempo, modo, intensidade, condição, etc.). [...] O advérbio é 

constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se refere 

geralmente ao verbo, ou ainda, dentro de um grupo nominal unitário, a um 

adjetivo e a um advérbio (como intensificador), ou ainda uma declaração 

inteira. [...] O advérbio estabelece a transição dos vocábulos variáveis para 

os invariáveis; (BECHARA, 2006, p. 287-289). 

 

O advérbio é, fundamentalmente, um modificador do verbo. [...] A essa 

função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras que lhe são 

privativas. Assim os chamados advérbios de intensidades e formas 

semanticamente correlatas podem reforçar o sentido de um adjetivo ou de 

um advérbio. [...] Salienta-se ainda que alguns advérbios aparecem, não raro, 

modificando toda oração. (CUNHA; CINTRA, 1985, p. 529-530). 

 

 

Notamos que os autores consideram como função básica do advérbio a modificação 

do verbo. No entanto, também afirmam que tal modificação pode ocorrer em relação ao 

adjetivo ou a outro advérbio. Dessa forma, como pode apresentar o conceito de uma classe de 

palavra utilizando a própria classe como explicação? A problemática em relação a esse 

conceito atesta que a mesma encobre uma série de classes, às vezes de comportamento 

sintático radicalmente diferente. Isso reflete a falta de estudo em torno da classe de advérbio 

e, por isso, as gramáticas não conseguem expandir essa definição.  

Em comentário a essa questão, Almeida (1960) traz importantes contribuições para a 

sua compreensão. Considera-o sob três aspectos: quanto à circunstância (lugar, tempo, modo 

etc.), quanto à função (adjunto adverbial) e quanto à forma (invariável). Para o autor, nesses 

três aspectos, verifica-se a ação das variedades linguísticas estabelecidas, que, com o passar 

do tempo, agregam-se à modalidade escrita e ocasionam mudanças de ordem 

fonético/fonológica, morfológica, sintática, semântica e pragmática.  

Bechara (2006) a partir das circunstâncias adverbiais observa o advérbio em uma 

classe muito heterogênea e, em vista disso, torna-se muitas vezes difícil atribuir-lhe uma 

classificação uniforme e coerente por causa de ser uma palavra invariável que modifica o 

verbo. Porém, o que ainda ressalva o autor é que em geral, seu papel na oração não se prende 

exclusivamente a um verbo, pode se espraiar por todo conteúdo manifestado no predicado. 

Diante disso, percebemos a flexibilidade de posição em que o advérbio pode ocupar na 
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oração, não somente no predicado, mas se estendendo aos domínios do sujeito, podendo 

antecedê-lo ou vir-lhe posposto.  

Outro aspecto importante nas ocorrências dos advérbios e, em particular, os de 

tempo, precedem o transpositor que para marcar a circunstância, formando assim, o que a 

gramática tradicional chama de locuções conjuntivas adverbiais. A rigor, trata-se de “um 

grupo de palavras que, por hipotaxe, ou seja, pela dependência sintática funciona como 

conjunção”. Vejamos o exemplo apresentado por Bechara (2006, p. 288). 

 

(5). Agora que tudo serenou, podemos retornar.  

 

De acordo com isso, podemos dizer que a classe dos advérbios compõe-se de grupos 

de vocábulos com funções sintáticas e semânticas diferentes. Dependendo da circunstância 

que cada um indica e das diferentes estruturas frasais em que estão presentes, altera-se 

semanticamente o enunciado ou até a própria palavra. Em consequência disso, muitos teóricos 

têm pontos de vista semelhantes ou diferentes sobre os advérbios. Cunha e Cintra (1985) 

colocam como função exclusiva do advérbio a modificação do verbo e de toda a oração. 

Ressaltam também que um adjetivo e outro advérbio têm seu sentido reforçado pelos 

advérbios de intensidade.  

Dessa forma, as palavras intensificadas são enaltecidas e/ou singularizadas quanto ao 

seu sentido na oração, conotando uma função exclusiva para os vocábulos determinados pelos 

intensificadores. Os autores configuram os advérbios de intensidade em: “bastante, bem, 

demais, mais, menos, muito, pouco, quanto, quão, quase, tanto, tão etc”. Dentre esses 

advérbios, coloca-se que “mais”, “menos”, “tanto” e “tão”, além da intensificação, também se 

inserem na classificação gradativa comparativa. Por sua vez, “bem” e “muito” pertencem ao 

grau superlativo analítico. 

Ainda nesta perspectiva tradicional, conforme sustenta Rocha Lima (2007, p. 174) 

conceitua a classe dos advérbios como “palavras modificadoras do verbo”. Nesse sentido, 

esses advérbios “expressam várias circunstâncias que cercam a significação verbal”. Em 

outras palavras o advérbio pode intensificar ou qualificar a ideia global nas sentenças 

oracionais como também modificar toda a totalidade do evento comunicativo sem 

necessariamente particular a ação do verbo. Vejamos as amostras. 

 

(6). Felizmente não choveu. 

(7). Decerto, ele ajudará o irmão. 
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Entre outras amostras, destacamos mais algumas ocorrências desses advérbios com o 

objetivo de intensificar as funções desempenhadas pelos mesmos a partir da conceituação e 

dos estudos feitos por Rocha Lima (2007). Vejamos: 

 

(8). Morava pertinho de nós. 

(9). Viajaremos cedinho. 

(10). Que coração o daquele sacerdote! 

(11). Fica ali a encruzilhada/onde ergueram uma cruz de pedra. 

(12). Merece elogios o modo/como tratas os mais velhos. 

 

Esses exemplos reforçam a valorização dos aspectos tradicionais em relação aos usos 

dos advérbios e, consequentemente, apresentam a dimensão funcional dos mesmos. Assim, 

nesse tópico, abordamos algumas concepções das categorias dos advérbios através de 

conceituação, função e uso e ainda de algumas amostras utilizadas pelos gramáticos que 

adotam esse estudo na linha tradicional. Para tanto, precisamos observar as ocorrências dessa 

classe de palavra como define a Nomenclatura Gramatical Brasileira bem como os aspectos 

sobre a concepção de linguagem que dá base a esse tipo de gramática, a relação de variedade 

entre a norma culta escrita e padrão da língua e de sua utilização no ensino. 

 

3.1.3 Abordagem formal: estruturalista e gerativista 

 

A visão estrutural concebe a língua como um sistema de elementos relacionados para 

decodificar sentidos e o seu objetivo seria dominar estes elementos do sistema linguístico. 

Esta visão é baseada no estruturalismo de Saussure com os conceitos de langue e parole. A 

langue é o foco principal, o sistema de regras, que o falante deve aprender e, por meio dele, 

até hoje diversos métodos de ensino são influenciados por esta visão estrutural. 

Nesse sentido, o Cours trouxe à tona discussões sobre a distinção entre língua e fala. 

A língua é considerada um sistema abstrato e social, enquanto a fala abarca os possíveis usos 

desse sistema, ou seja, os episódios comunicativos concretos e individuais dos falantes. Com 

isso, preferiram o estudo da língua em detrimento da fala em virtude de aquela ser sistemática 

e esta não. Uma vez tomado o sistema como objeto de análise, a preocupação deixa de ser a 

descrição física dos elementos da língua passando a ser a descrição da sua funcionalidade e 

pertinência. 
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Ademais nessa corrente linguística a língua é o sistema, uma estrutura em que se 

observa o funcionamento dos seus constituintes e, com base nisso, trabalhando com o estudo 

dos advérbios nesse trabalho destacamos Câmara Jr. (1985) teórico de referência nesse 

assunto para distinguir os três grupos de advérbios que fazem menção a esta perspectiva. 

Entre os três grupos, dois os advérbios locativos e os advérbios temporais apresentam 

natureza pronominal de acordo com o seu papel na comunicação linguística.  

Esses dois grupos se situam em eventos comunicativos no espaço ou no tempo em 

relação à posição espacial ou temporal do falante. Porém, os advérbios locativos se agregam 

mórfica e semanticamente aos pronomes demonstrativos; já os advérbios temporais situam os 

eventos no momento da comunicação ou fora deles. Nesse modo, percebemos a importância 

dos advérbios locativos e temporais basicamente na indicação/marcação do campo mostrativo 

no momento da fala do falante, podendo assim, além do emprego dêitico, um emprego 

anafórico. 

O terceiro grupo de advérbio seria o dos advérbios de natureza nominal, 

independentemente da origem de suas formas. São classificados como advérbios modais em 

que marcam os modos de ser, ou seja, tem a função de palavra que modifica o verbo, o 

adjetivo ou outro advérbio. Com esses três grupos, Câmara Jr. (1985) apresenta uma 

gramática estrutural que trouxe alguns progressos no que diz respeito à apresentação.  

Primeiramente, por apresentar definições precisas e verificáveis, justamente por 

pautar-se em critérios formais e distribucionais, não sendo necessário, portanto, recorrer à 

significação para definir as partes do discurso. Outra vantagem é a apresentação das unidades 

linguísticas em padrões ou construções oferecendo descrições mais precisas e explícitas que a 

gramática tradicional, ou seja, “a língua deve ser estudada em si mesma e por si mesma” 

(KENNEDY, 2011, p. 115). 

Agora, em relação a corrente de estudos linguísticos denominada gerativismo, teve 

seu início a partir dos trabalhos do linguista Noam Chomsky. Ela foi inicialmente formulada 

como uma oposição e rejeição ao modelo behaviorista da linguagem. Modelo este embasado 

na premissa de que a linguagem "era um fenômeno externo ao indivíduo, um sistema de 

hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição" (KENEDY, 2011, p. 128). 

Além disso, a linguagem, para os behavioristas nada mais era do que um fenômeno 

dependente do condicionamento social, proveniente da interação social entre os falantes de 

uma língua. Chomsky criticando a visão condicionada da linguagem afirmou que todo ser 

humano era um ser criativo, capaz de construir frases e ideias novas, jamais proferidas antes, 

e também aplicando em sua fala regras gramaticais informais. 
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Segundo Kenedy (2011), os gerativistas vêm elaborando diversas teorias com o 

intuito de explicar o funcionamento da linguagem na mente humana, procurando assim 

analisar a linguagem de uma forma matemática e abstrata, aproximando-se da linha 

interdisciplinar com as ciências cognitivas (estudos da mente humana). A partir daí, foram 

construindo-se os modelos teóricos chomskyanos do gerativismo: a gramática 

transformacional e a gramática universal. 

Esses modelos teóricos disponibilizaram o conhecimento de uma língua, permitiram 

a formação e a interpretação de sentenças como tentativa de descrever, observar, deslindar o 

funcionamento da mesma, pois seu objetivo é a explicitação da competência dos falantes, não 

de seu desempenho. Partindo disso, a gramática gerativista procura descrever e explicar a 

competência linguística do falante e, reconhecendo isso, no nosso estudo sobre a classe dos 

advérbios a mesma é vista por Perini (1996) nesse contexto com um o caráter multifuncional 

de alguns circusntanciadores temporais.  

Diz o autor que “a definição de advérbios, se for possível, deverá ser formulada em 

termos de funções” e que “sob o rótulo de advérbio se esconde uma variedade irredutível de 

classes” (PERINI, 1996, p. 342). Logo, o autor observa ainda a oscilação/deslizamento 

funcional da classe de advérbios em conjunção o que admite a preocupação em entender o 

funcionamento desse aspecto biológico que é a competência linguística. 

Em suma, o principal interesse do gerativismo reside na compreensão e explicação 

do funcionamento da linguagem enquanto capacidade inata. Para tanto, essa abordagem inova 

ao deixar de lado o estudo da língua por si mesma enquanto sistema e propõe que seja descrita 

e explicada essa competência, que, conforme propõem os adeptos da vertente gerativista, está 

além do sistema da língua.  

 

3.1.4 Abordagem funcionalista 

 

Na abordagem funcionalista do item agora e, a partir dos estudos já existentes, 

podemos destacar que as gramáticas da língua portuguesa não apresentam uma análise 

satisfatória e abrangente para o vocábulo agora, pois não contemplam os seus múltiplos usos. 

Nesse sentido, observamos que essas gramáticas de cunho mais tradicional não se preocupam 

em sua natureza com as novas funções discursivo-pragmáticas, que por esse item, vem 

funcionando em contextos discursivos de comunicações. 

Segundo Neves (2000) a natureza do advérbio tem diversos pontos de partida. O 

primeiro ponto é o morfológico, visto como uma palavra variável; o segundo ponto, é o 
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sintático, ou relacional, o advérbio é uma palavra periférica5, isto é, ele funciona como satélite 

de um núcleo. A autora ainda frisa que os advérbios circunstanciais são regidos pelas relações 

que se estabelecem dentro do enunciado e pelas inclusões que se dão entre enunciado e 

enunciação. Por isso, a necessidade de compreender que os circunstanciadores temporais 

indicam ocorrências que são referidas ao momento da enunciação numa escala de 

proximidade temporal. 

No caso de nossa pesquisa sobre o item agora, é interessante apreender a mediação 

desse vocábulo por meio do que ele não consegue exprimir no momento ou período 

fisicamente delimitado por causa da variação de abrangência que permiti o reduzir a um 

mínimo pontual, porém em algumas situações de uso ou dentro de uma ocorrência maior da 

enunciação permiti que o mesmo possa abranger um período maior ou menor, não só no 

presente, mas também no passado ou futuro.  

Para Ilari (2002), a classe dos advérbios são subdivididos em advérbios constituintes, 

de sentença e de discurso. Essa subdivisão implica o uso desses advérbios tanto nas sentenças 

quanto ao discurso.  

 

Alguns ‘advérbios’, particularmente os dêiticos, podem aplicar-se a unidades 

cujas dimensões ultrapassam não só os limites dos constituintes, como 

também da sentença. Encontramos, por exemplo, os advérbios como agora, 

aplicado a segmentos de amplitude e natureza linguística diferente. (ILARI, 

2002, p. 70). 

 

Alguns exemplos extraídos dos estudos de Ilari (2002, p. 70), conforme citação anterior: 

(13) “Por enquanto não [têm esses problemas de juventude] porque... as mais velhas estão 

entrando agora na adolescência.   

 

(14) “Então é um corre-corre realmente, não é? ... Agora eu assumi também uma secretaria de 

APM... lá no colégio das crianças, então tenho muita tarefa também fora de casa, não é?   

 

(15) “- Agora que estão todos maiores, quer dizer, cada um fica mais ou menos responsável 

por si. 

 - já se cuidam  

                                                           
5 O advérbio é periférico em um sintagma, incidindo sobre o seu núcleo (um constituinte), que, 

conforme a subclasse do advérbio que seja em questão, pode ser: um verbo, um adjetivo, um advérbio, 

um numeral, um substantivo, um pronome, uma conjunção. (NEVES, 2000, p. 234) 
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- de higiene, de trocar de roupa, todo esse negócio. Quer dizer, já é alguma coisa que eles 

fazem porque... 

- Ajuda demais, né?  

- Já ajudam bem.  

- Agora, tem sempre [...] numa família grande há sempre um com tarefa de supervisor... por 

instinto, não é por obrigação.” 

Nos exemplos apresentados acima, em 13, o agora restringe à predicação, ou seja, 

equivale a “nesse momento/momento atual” em que corresponde a ação no momento da 

enunciação. Já em 14, o agora se amplia à sentença toda estabelecendo uma referência 

temporal maior. Inicia recorrendo a uma situação do passado, tem continuidade no presente 

com a marcação do verbo ‘tenho’ e, consequentemente, permite um seguimento também no 

futuro.  Por fim em 15, abarca uma sequência discursiva mais ampla e, com isso, o item agora 

define um novo momento na organização do discurso que se distingue do anterior por uma 

mudança de tópico e de orientação discursiva. 

Neves (2000) interpreta a ampliação do valor temporal que o advérbio agora pode 

apresentar. Segundo ela, o advérbio agora não só revela momento ou período fisicamente 

delimitado, mas também uma circunscrição temporal que inclui um passado ou futuro:  

 

Os advérbios não ligados a escalas concretas de medição, como AGORA, não 

exprimem momento ou período fisicamente delimitado; apresentam variação 

de abrangência que pode reduzir-se a um mínimo (pontual), mas pode 

abranger um período maior ou menor, não só do presente, mas também do 

passado ou do futuro, desde que toque o momento da enunciação ou se 

aproxime dele. (NEVES, 2000, p. 259). 

 

 A partir disso, constata-se que, segundo a autora, o tempo em questão é não 

cronológico, sem ligação com o calendário e, por isso, a oscilação das ocorrências desse 

vocábulo ilustra os traços semânticos das circunstâncias de tempo de agora nos contextos de 

uso. Isso introduz um progressivo esvaziamento da dimensão espaço-temporal, na medida em 

que o discurso se torna a dimensão de referência. Assim, a sequência e referência espaço-

temporal substituem assim outras séries, que incluem a continuidade temática, a continuidade 

do tópico e a continuidade e ordenação da argumentação.  

Ainda conforme Neves (2002, p. 253-254) distingue os advérbios de tempo por meio 

de dois tipos: os fóricos e não-fóricos. Os fóricos são considerados como proadvérbios de 

tempo e, através deles, “por definição semântica, movem-se na esfera dos participantes, no 

sentido de que a circunstanciação se ancora no circuito de comunicação”. Já como expressão 
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de tempo “pode ligar-se a escalas concretas de medição, determinadas fisicamente, a relação 

com o momento de enunciação do falante”.  

Em relação aos advérbios não-fóricos a autora destaca a funcionalidade dos mesmos 

como “expressão de tempo” e, ao mesmo tempo, “movem-se na esfera das relações e 

processos, no sentido de que efetuam conjunção temporal”. Ainda nesse contexto, podem 

através da referenciação fórica no sintagma (exófora e endófora) exercer o papel de sintagma 

preposicional complemento. Para tanto, essa classificação não pode se tornar algo uniforme. 

Ao contrário, os aspectos de circunstâncias dessa classe são fluidos e que se moldam às 

características semântico-gramaticais do discurso em função das conveniências comunicativas 

características de seus usos. 

As aparências sintático-semânticas dos advérbios de tempo assumem de acordo com 

Neves (2002) papéis argumentativos, adnominais, além da canônica adverbial. Esses traços 

mais formais ou morfo-semânticos consistem em recursos que servem juntamente com o 

contexto extralinguístico para transmitir um conteúdo. No entanto, as relações entre forma e 

conteúdo são extremamente complexas e, em grande parte, permanecem obscuras ainda hoje 

para os linguistas.  

Assim, nos traços semânticos, os advérbios de tempo em geral admitem a 

caracterização de circunstância de tempo. Porém, essas circunstâncias de tempo sofrem 

alterações de significações quando se referem a momentos ou períodos determinado de 

enunciação dos falantes. No caso, em particular, o item agora, e de acordo com Neves (2002) 

pode de fato e conforme o ato comunicativo referir-se as seguintes perífrases: “neste 

momento”, “na época atual”, “neste momento ou período, prolongando-se para o período 

imediatamente seguinte a este”, “no momento/período imediatamente anterior a este” e “nos 

últimos tempos”. Diante disso, os exemplos abaixo retirados de Neves (2002, p. 267-268) 

confirmam esses usos do item agora e suas significações:  

 

a) agora: “neste momento” 

(16) agora não me lembro assim de cor. 

 

b) agora: “na época atual” 

(17) eu estou fazendo agora dermatologia infantil. 

 

c) agora: “neste momento ou período, prolongando-se para o período imediatamente seguinte 

a este”. 
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(18) agora vai te(r) um no dia trinta. 

 

d) agora: “no momento/período imediatamente anterior a este”. 

(19) agora o marido foi de muda para Passo Fundo. 

 

e) agora: “nos últimos tempos”. 

(20) você viu agora Recife passou quase uma semana sem água. 

 

Essas perífrases conduzem o falante a estabelecer no momento de sua fala uma 

reorganização no sistema da língua, ou seja, proporciona a renovação de significações e cria 

novas formas para reforçar a expressividade dos vocábulos em uso permitindo assim, um 

processo de mudança na estrutura linguística por causa das necessidades de ordem 

interacional e cognitiva dos usuários da língua que fazendo uso de formas já disponíveis no 

sistema atribuem a elas novos significados e funções. 

Castilho (2012) observa o comportamento sintático dos advérbios por eles tomarem 

por escopo um constituinte de sentença – esses são os advérbios de constituinte. Outros 

tomam por escopo toda a sentença, ou seja, todo o conteúdo proposicional – esses são os 

advérbios de sentença. Nesse sentido, o autor tenta demonstrar como o advérbio estabelece 

uma funcionalidade que tende a se adaptar às sentenças comunicativas envolvidas no 

discurso. 

Como circunstanciadores temporais, no que diz respeito à sua colocação, não podem 

ser compreendidos senão em termos de sua função discursiva e procuramos ressaltar seu 

comportamento dentro da estrutura discursiva em que aparecem. Segundo Castilho (2012, p. 

550), os circunstanciadores temporais podem exercer as seguintes possibilidades de colocação 

dentro das sentenças: 

(i) Posição 1: Sintagma adverbial antes da sentença; 

(ii) Posição 2: Sintagma adverbial depois da sentença; 

(iii) Posição 3: Sintagma adverbial entre o sujeito e o verbo; 

(iv) Posição 4: Sintagma adverbial entre o verbo e seu argumento interno. 

Com essas posições do sintagma adverbial apresentada por Castilho (2012) 

percebemos que os circunstanciadores temporais em sua condição de modificadores nas 

sentenças possuem uma enorme mobilidade dessa categoria e a sua colocação efetiva depende 

de uma tendência resultante da interação de suas características semântico-gramaticais com 

fatores de natureza pragmático-discursiva. 
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Do ponto de vista semântico, os advérbios assinalam uma flutuação de mudanças de 

significados levando em consideração as transformações de sentidos e de forma durante o 

período de tempo em que são utilizados, por interferência de fatores interacional, de 

frequência de uso, além de pressões de natureza cognitiva. Dessa forma, assumem funções 

diferentes de suas prototípicas, deixando, por vezes, de exercer usos gramaticais e passando a 

cumprir papéis mais discursivos. 

Para Castilho (2012), a semântica dos advérbios é enquadrada em três processos 

semânticos: predicação, verificação e dêixis. Por predicação entendemos quando um operador 

toma um termo por seu escopo, ou seja, transferindo-lhes propriedades de que o escopo não 

dispunha antes. Nessa categoria de predicação encontramos o efeito de movimento 

caracterizado pela cognição e semantização presente na construção da língua o que evidencia 

os traços de significações inerentes às sentenças. Assim, predicação é uma operação de 

transferência de traços semânticos que se movimentam pela sentença e pelo texto. 

Na verificação promove uma comparação implícita entre seu escopo e o protótipo 

correspondente. Com isso, o reconhecimento das categorias prototípicas permite verificar que 

um mesmo elemento pode ser identificado em diferentes usos, conduzindo uma visão 

efetivamente dinâmica da língua, rejeitando a denominação de categorias discretas, que 

estreitam a visão que se tem da língua.  

Assim, o protótipo seria definido como elemento típico, normal, previsível, o 

exemplar característico, o membro mais frequente, mais representativo, de uma determinada 

categoria dentro de um contexto. Diante disso, diversos resultados decorrem dessa 

comparação conforme destaca Castilho (2012, p. 129). 

1. Há congruência entre o escopo e o protótipo: o escopo é afirmado. 

2. Essa congruência não existe: o escopo é negado. 

3. A comparação revela que há coincidência entre o escopo e o protótipo de sua classe, e que 

isso deve ser destacado: o escopo é focalizado. 

4. Reconhece-se que o escopo corresponde ao protótipo de sua classe: o escopo é incluído. 

5. Não se reconhece essa correspondência: o escopo é excluído ou é delimitado. 

Diante disso, percebemos o quanto os advérbios na categorização predicativa se 

organizam como classes bem configuradas. Com isso, Ilari et al. (1991, p. 76) define de fato a 

verificação adverbial. 

 

[Advérbios de verificação] são expressões que, para usar uma metáfora, 

aplicam a algum constituinte um carimbo de “conferido”, sugerindo que o 
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locutor está de posse dos resultados de alguma verificação, que poderá ser de 

contagem, como em somente três dias, uma identificação, como em eu 

gostaria de lembrar a você justamente a respeito de linguagem o seguinte 

[...], ou ainda uma investigação sobre o sentido exato de uma relação de 

causa e efeito, como em Loc. 1 – seus filhos são filhos da tabela? Loc. 2 – 

não... justamente porque a tabela não deu certo é que os filhos vieram ao 

acaso. (ILARI et al. 1991, p. 76).  

 

 

Nesse propósito, o autor fortalece as descrições semânticas das expressões em 

destaque aos seus escopos como também verifica suas congruências com os parâmetros 

relacionados anteriormente. Ainda assim, defende e atualiza os usos linguísticos entre sentido 

e sua expressão e, de um modo particular, os processos de mudanças linguísticas, relativos à 

polissemia e à gramaticalização, respectivamente, a concepção estática, não funcional. 

No processo semântico dêixis, de acordo com Castilho (2012), entende-se por uma 

categoria que depende crucialmente da situação discursiva e não das propriedades 

intencionais necessárias à configuração das categorias de referenciação e predicação. Para 

tanto, a dêixis se baseia no esquema linguístico das três pessoas gramaticais que norteia o 

discurso: a que fala, a que ouve, e todos os mais seres situados fora do eixo falante-ouvinte. 

Em outras palavras a dêixis é a palavra que exprime a ação de apontar ou indicar e 

veio a ser o termo técnico que introduz os traços orientacionais da língua e que se relacionam 

com o tempo e o lugar do enunciado. Desse modo, a referência desses termos está no 

discurso, na situação social concreta que envolve os falantes e não apenas nessas palavras e, 

por isso, as expressões dêiticas selecionam obrigatoriamente a significação pragmática.  

Como se observa, há uma tendência geral de os sentidos dos elementos linguísticos 

apresentados anteriormente mudarem, caminhando na direção de uma subjetivação por meio 

do aumento da expressividade consequente da perspectiva do emissor e de sua 

intersubjetivação em relação à função de essa expressividade estar voltada para as 

expectativas do receptor. Logo, isso pelo fato do emissor e receptor escolherem sentidos de 

maneira interativa nos contextos específicos de comunicação e, a partir disso, possibilitar no 

momento de comunicação real novos sentidos que surgem no contexto de uso. 

 

3.1.5 O item agora no português brasileiro contemporâneo 

 

Neste tópico sobre os trabalhos já realizados a respeito do item agora no português 

brasileiro contemporâneo, destacamos sete pesquisas de análises sobre o tema divididas em 

abordagens sincrônicas e diacrônicas. Esses trabalhos possibilitaram compreender a 
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flexibilidade de usos do agora como também o mesmo estabelece para cada estrutura 

linguística uma função e, estando a serviço do falante, consciente ou não, faz suas escolhas de 

acordo com sua intenção comunicativa. 

Assim, cintando Givón (1995) teórico funcionalista, enfatiza como a linguagem é 

uma atividade sociocultural de per si, justificando que o sentido é contextualmente 

dependente. 

 

3.1.5.1 Pesquisas realizadas sobre o item agora 

 

Destacamos agora algumas pesquisas acerca do item agora em que contempla as 

análises de Martelotta (1991), Niedzieluk (2004), Duque (2009), Rodrigues (2009), Souza 

Júnior (2005), Philippen (2011) e Bertuleza (2013) sobre as significações e funções 

desempenhadas por esse ciscunstanciador. 

Martellota (1991) em seu estudo sobre “Os circunstanciadores temporais e sua 

ordenação: Uma visão funcional” propõe um esboço dos circunstanciadores temporais e 

alguns operadores argumentativos considerados elementos da mesma natureza, que se 

encontra em pontos diferentes de um processo de gramaticalização espaço > (tempo) > texto, 

constituindo uma mudança linear e unidirecional de acordo com a qual o elemento perde valor 

semântico e passa a assumir funções pragmático-discursivas. 

Em relação ao item agora, Martelotta (1991) considera este como um operador 

argumentativo por causa de sua trajetória de gramaticalização, mas destaca que no português 

atual exerce a função de circunstanciador temporal: significa neste momento, ou seja, o 

momento no qual o falante produz seu enunciado. Trata-se, no entanto, de um elemento 

dêitico temporal. Retornando a função de operador argumentativo o vocábulo agora no 

exemplo seguinte se afasta completamente de sua função canônica e passa a ser usado nesse 

contexto sem nenhum valor temporal. 

 

(21) – I: Olha, você sabe que minha mãe, quando enviuvou do meu pai, ela não ficou em 

condição econômica muito boa, não. Agora, ela tinha jeito para costura. Ela não gostava era 

de serviço da cozinha. Então, acho que ela já costurava – não sei até se ela costurava pra fora, 

não sei. (MARTELLOTA, 1991, p. 50) 

 

Neste exemplo acima, segundo Martelotta (1991) o informante enfatiza pelo o uso do 

agora o poder argumentativo no seu enunciado e, ao mesmo tempo, percebemos a perda do 

valor temporal deslizando para a função de organizador das ideias no texto. É interessante 
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notar ainda que neste caso o seu valor é de elemento contrastivo e, no entanto, fornece novas 

informações opostas: ela não ficou em condição econômica muito boa, mas ela tinha jeito pra 

costura.  

Nesse sentido, as informações novas introduzem outras possibilidades de uso como 

demonstra o exemplo abaixo, em que o informante destaca o estranhamento de homens 

usarem camisas de manga em ambientes formais:  

 

(22) – I: ...Bom, eu, às vezes, hoje em dia eu já estou me acostumando. Eu me espantava 

quando eu encontrava os homens em manga de camisa em certos ambientes. Isso ainda me 

chocava. Isso ainda me chocava. Agora, hoje em dia, já nem choco mais. Pode ir até... 

(MARTELLOTA, 1991, p. 50-51) 

 

O uso do vocábulo agora, nesse exemplo, de acordo com Matelotta (1991) é 

tipicamente de um circunstanciador temporal e marca a sentença no presente. Ele pode ser 

empregado para iniciar sentenças narrativas e não-narrativas valendo assim o contraste 

discursivo. É, possivelmente, nesse contexto que determina o valor argumentativo contrastivo, 

que, por causa da informatividade se convencionaliza em outros contextos, ou seja, passa de 

contrastivo textual para contrastivo argumentativo. 

Em Niedzieluk (2004), com o trabalho “Afinal, como se apresenta o agora no 

discurso oral de Florianópolis: conector/elo discursivo ou advérbio temporal?, cujos dados 

foram tirados do Banco de Dados do Projeto VARSUL (Variação Linguística Urbana na 

Região Sul do Brasil), de 24 entrevistados. Adotou em sua pesquisa os postulados da teoria 

funcionalista, considerando a mudança linguística via gramaticalização, numa perspectiva 

sincrônica. Apresentou o funcionamento do vocábulo agora no discurso oral de Florianópolis, 

dependendo das condições de uso da linguagem utilizada pelo falante e, nesse intuito, 

descreve a multiplicidade de funções que o circunstanciador temporal agora exerce. 

Em sua análise, a autora apresenta duas macrofunções: a primeira é a de conector/elo 

discursivo que se estrutura em cinco microfunções: contrastivo, retomador, avaliativo, 

avaliativo de realce e aditiva. Na segunda macrofunção é a de advérbio temporal formada por 

cinco microfunções: momento atual, época atual, tempo de referência ao passado, tempo de 

referência ao futuro e tempo de contraste. A partir disso, Niedzieluk (2004) assegura que o 

item agora tem uma característica particular de conector/elo discursivo, que é a qualidade que 

admite dar continuidade ao discurso ou ao enunciado, funcionando como um organizador 

textual entre as partes do texto, quem produz e seus precedentes, constituindo desse modo um 

elo coesivo. 
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Assim, a partir dessa macrofunção: conector/elo discursivo, o circunstanciador 

temporal agora assume as seguintes microfunções: 

a) Contrastivo: o agora nesta microfunção estabelece uma oposição entre as ideias 

anteriores, conforme a autora ilustra pelo exemplo (23). 

   

(23) “Então financeiramente, eu posso dizer que não compensou muito, não. Agora, todo 

dinheiro que eu ganhava, eu sabia empregar”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 

 

b) Retomador: o item agora funciona como um recuperador anafórico de um tópico 

narrativo dando prosseguimento ao discurso, como apresenta a autora em (24). 

 

(24) – F: “não! Intriga, assim, de brigar, de quebrar pau não- Mas [a gente também] a gente é 

humano, né? E Claro!   

F: Agora, briguinha de casal é obrigado a existir, porque em casamento que não exista uma 

briguinha vai  virar  uma  rotina. Que se você casa já é noiva?”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 

  

c) Avaliativa: Nesta microfunção, o item agora explica um ponto de vista e/ou uma 

opinião produzida pelo informante. Como em (25).    

 

(25) “A mesma coisa você [vem criand um] – tem uma criancinha. Ela nasceu para o mundo. 

Agora, vai depender muito dos pais educarem essa criança”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 

 

 

  d) Avaliativa de realce: Nesta, o item agora tem também a função de explicar um 

ponto de vista e/ou uma opinião, porém com um aspecto mais específico na informação 

precedente. Assim ilustra a autora (26). 

 

 (26) “O salário mínimo, que ele ia tirar aquele salário de fome, e aquele papo todo. Acontece 

que ontem ainda escutei na televisão, que o salário mínimo fica o mesmo: uns três e 

quatrocentos e poucos que está. Agora, eu acho que um pobre assalariado, vamos ter pena, seu 

Collor. Não dá de viver. Não pode viver assim.” (NIEDZIELUK, 2004, p. 04).   

 

e) Aditiva: o vocábulo agora adiciona outras informações, sem ponderar, nenhum 

destaque, é um emprego neutro. Vejamos o exemplo (27). 

   

(27) “Pra tu veres como na época o papai conseguia segurar tudo. Eu, verão, eu ia pra praia de 

manhã, voltava, almoçava, eu ia pra praia de tarde e voltava de noite, tomava banho e aquele 

negócio todo, e já saía, ia conversar com a rapaziada e só voltava pra dormir. No outro dia de 
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manhã era a mesma coisa e. Agora, de dezesseis pra dezoito eu casei”. (NIEDZIELUK, 2004, 

p. 04). 

 

Por essas funções desempenhadas pelo o item agora como ilustra a autora em seu 

trabalho, registra a dinamicidade que ocorre nesse ciscunstanciador temporal como também a 

pressão de significação que o mesmo vem sofrendo no decorrer de seus usos e, 

consequentemente, no deslizamento de papéis enquanto elemento discursivo em contextos 

diversos. Por conseguinte, na segunda macrofunção classificada por Niedzieluk (2004) como 

advérbio temporal e constituída por cinco microfunções como já citamos anteriormente, a 

mesma possui uma característica dêitica enquanto advérbio de tempo e, com isso, se estrutura 

ao plano sentencial. Vejamos agora os exemplos expostos pela autora em relação às cincos 

microfunções. 

 

a) Temporal momento atual: O advérbio agora é empregado mencionando um 

momento atual da enunciação do falante, momento este, em que refere o seu discurso no 

mínimo pontual como ilustra em (28). 

 

(28) “Ah, então tu estás com fome, tu estás olhando, então agora tu vais comer. Agora tu vais 

comer tudo”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 03) 

 

 

b) Temporal época atual: Nesta microfunção, o vocábulo agora funciona referindo-se 

à época atual, isto é, o momento de enunciação, ou seja, época atual/contemporânea. 

Conforme amostra (29). 

 

(29) “Então, eu saí do último emprego que eu tinha e peguei na repartição, então peguei como 

motorista. Agora, hoje, é como eu falei pra você, eu não sou enxergado por um lado melhor, 

que eu realmente não tenho o estudo”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 03) 

 

c) Temporal tempo de contraste: Nesta, o agora se refere a uma ideia contrastiva 

referida no discurso precedente do informante como ilustra a autora em (30). 

 

(30) E “Que é isso? Foi dura então, né? 

F: Ah, a vida é dura, né? A vida antigamente era dura. Agora não. Agora tem muita 

facilidade. Esses guris não querem nada mesmo. O Exército está chamando, a escola de 

Sargento. Sujeito ganha mais do que está trabalhando aqui. Eles não querem. Não querem” 

(NIEDZIELUK, 2004, p. 03) 
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d) Tempo de referência ao passado: O advérbio agora, neste caso, funciona aludindo 

a um tempo referido pelo falante com relação ao passado. Vejamos o exemplo em (31). 

 

(31) “Ah, eles são chegados em dinheiro. Não vês agora o que os baianos fizeram! Vão 

debitar do dinheiro deles” (NIEDZIELUK, 2004, p. 03).  

 

e) Tempo de referência ao futuro: Neste caso, o item agora, é empregado 

mencionando um tempo referido pelo falante com relação ao futuro. Assim, ilustra a autora 

em (32). 

 

(32) “Mas agora ela vai ter neném, vai vir pra cá. O neném vai nascer em junho”. 

(NIEDZIELUK, 2004, p. 04) 

 

Após essa ilustração das cinco microfunções estudada por Niedzieluk (2004), 

percebemos o quanto o item agora se encaminha para um processo de gramaticalização em 

que contemporiza a sua categoria canônica de advérbio de tempo para o deslizamento de um 

funcionamento mais discursivo, no caso, de uma “microfunção puramente dêitica temporal 

para uma macrofunção de conector/elo discursivo, passando por uma transição entre essas 

duas categorias”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 

Outro trabalho que estuda o item agora é o de Duque (2009) produziu um estudo 

sobre o processo de gramaticalização do item agora, usando o corpus de língua falada do 

PEUL – Programa de Estudos de Usos da Língua/UFRJ. Nesse estudo, o autor observou a 

diversidade de ocorrências exercida pelo uso do vocábulo agora e assegura que o item agora 

nasceu da reanálise da expressão latina hac hora ((n)esta hora), e, com base na 

heterogeneidade de uso do agora encontrada por Duque (2009) acode que o item vem 

cumprindo a trajetória metafórica ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, proposta por Heine et al. 

(1991). 

Respaldado pelos pressupostos teóricos da linguística funcionalista de vertente norte-

americana, Duque (2009) classificou o agora como exofórico (ou dêitico) e endofórico 

(juntivo ou discursivo). O uso considerado como exofórico é aquele denominado de dêitico 

temporal, em que o vocábulo agora equivale à perífrase “neste momento” ou “momento 

presente”. Enquanto a função endofórica, juntiva do agora é compreendida pelo o emprego do 

item como conector responsável pela estruturação/organização das ideias dos falantes durante 

os eventos comunicativos. 
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Outro aspecto dos achados da análise de Duque (2009) é o agora discursivo. Nesse 

caso, tem a função de marcador discursivo se afastando de suas características temporais e 

textuais passando a atuar nos arranjos de unidades discursivas. O autor diante das instâncias 

as quais o agora faz remissão demonstrativa temporal verificou quatro possibilidades de 

ordem exofórica (dêiticas):  

 

1) agora instanciando o momento específico da fala, como em (33). 

 

(33) Britney Spears, eu gosto, eu acho ela bonita. Ah! Tem outras assim que eu não to me 

lembrando assim agora, mas eu acho assim... eu acho que são bonitas. (DUQUE, 2009, p. 06). 

 

2) agora instanciando o momento geral da fala, como em (34). 

 

(34) Tinha só catorze ano. Agora tenho quinze. (DUQUE, 2009, p. 06). 

 

3) agora instanciando um momento anterior à fala, com em (35). 

 

(35) Não sei fazer arroz. Eu sabia. Agora esqueci. (DUQUE, 2009, p. 06). 

 

4) agora instanciando um momento posterior à fala, com em (36). 

 

(36) Meu roubaram. Aí eu falei assim: “Agora, só vou usar a da Rosana, ou então a daquela”. 

(DUQUE, 2009, p. 06). 

 

Na relação à remissão endofórica, Duque (2009) enfatiza a recuperação de elementos 

da enunciação por meio da anáfora ou da catáfora.  

 

(37) Bom, acho que, se eu num me engano foi em matemática, mas nesse último bimestre 

agora eu tirei foi em educação artística porque a professora não deu prova, ela não deu prova, 

ela avaliou pelos deveres. (DUQUE, 2009, p. 06). 

 

(38) Na primeira semana, eu comecei com quinhentos cruzeiros (latido longe) ou quinhentos 

mil réis, não me lembro, agora... já tem tantos anos. Na segunda, foi setecentos, ou cruzeiro 

ou mil ruis, não me lembro. (DUQUE, 2009, p. 06). 

 

A partir desses exemplos, Duque (2009) em (37) por meio do agora acontece à 

recuperação do sintagma preposicional “nesse último bimestre” e, em (38) remete ao tempo 
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da enunciação. Com isso, em relação à caracterização do agora como juntivo, ele consegue 

abranger entre as sentenças simples ou complexas um comportamento de contraste, ou seja, 

funciona sintaticamente como conector interacional.  

Outra constatação observada pelo autor é que o item agora em maior parte de suas 

ocorrências pode ser substituído pela conjunção “mas” como ilustra em (37) e ainda assumi 

duas relações semânticas, uma de adversidade e a outra de concessão às quais são atribuídas 

ao agora juntivo como ilustra em (38). Para Duque (2009), o agora discursivo pode originar 

uma abertura, retomada ou um encerramento de tópico durante o ato comunicativo do falante 

tratando assim de um uso exofórico equivalendo a “neste momento” conforme o exemplo 

(39), (40) e (41). 

 

(39) Com a família ela cresce. Agora com o marido ela murcha. (DUQUE, 2009, p. 07). 

 

(40) Eu não bebo bebida alcóolica. Agora, uma cerveja já ainda tomo. (DUQUE, 2009, p. 09). 

 

(41) E– Hum, hum! E, quando chegou no hospital, quê que o médico disse? 

F– Bem– aí, quando eu cheguei lá, eu entreguei ele lá no médico, aí, não é? Ele não falaram 

nada, ele queria ser– fazer um curativo: um aqui, que abriu aqui, porque, conforme o tombo, 

não é? [<atingiu>]– Atingiu aqui e outro aqui, em duas parte da cadeira e machucou a perna. 

…Aí, naquela noite, eu fui embora, aí, não é? Quando foi o meu outro irmão foi apanhar ele, 

eu não fui, aí, eu não sei o quê que o médico falou baixinho para ele. Mas faz muito tempo, 

foi uns dois ano atrás. / E– Vocês estavam vendo o desfile?/ F– É, e pulando, brincando. Aí, 

não é? Aconteceu, não é? E, foi triste, mas– / E– É, sem dúvida, não é? (inint). E, ele ficou 

perfeito? 

F– Não, graças a Deus, ficou perfeito. Graças a Deus! Ele está bem agora. Anda normal, fala 

normal, pensa normal, ele está bem. / E– Ai, que ótimo! Não é? /F– Hum. (buzina) / E– Ainda 

bem. Agora, Carlos, me fala, assim, um pouquinho do– dos seus planos, assim, para o futuro, 

não é? Depois de casado. [Depois de um ano, assim, quando você já tiver casado.]. (DUQUE, 

2009, p. 10-11). 

 

Apresentamos, a seguir, um estudo sincrônico sobre “A multifuncionalidade do item 

agora em tiras de quadrinhos: da gramática ao discurso" de Souza Júnior (2005). O autor faz 

um levantamento das funções exercidas pelo agora nas tiras de quadrinhos de “Gatão de Meia 

idade” de Miguel Paiva. Propõe uma averiguação desse vocábulo com base no paradigma da 

gramaticalização e da discursivização do âmbito da linguística funcional como também o 

estatuto gramatical-discursivo do item agora em três funções dêitico-temporal, juntivo e 

discursivo.  
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Segundo Souza Júnior (2005), o agora funciona como um dêitico temporal 

prototípico, ou seja, equivale semanticamente a “neste momento”, “no momento presente” em 

que remete ao tempo presente da ação enunciativa. Para Costa (1990, p. 16), a exata 

localização do falante no momento da fala seria o “ponto dêitico”, isto é, o ponto espacial e 

temporal onde o falante está situado seria o ponto-dêitico da enunciação. Assim, demonstra o 

autor no diálogo dos quadrinhos em (42). 

 

(42) Mulher: Acho você tão bonitinho! 

        Homem: Que isso? Assim eu fico envergonhado. 

        Mulher: Envergonhado então você fica mais bonitinho! 

        Homem: Puxa... 

        Mulher: Queria que mamãe me visse agora! 

 

Ainda, de acordo com Souza Júnior (2005), o item agora atua na função juntiva, 

exerce a função de conector com o significado mais abstratizado sem, contudo, deixar seu 

traço característico de referência presente. Nesse sentido, passa a funcionar como um recurso 

de organização e progressão textual, estabelecendo com isso uma relação semântica de 

causalidade, de contrajunção e de contraste. Para o autor, a relação de causalidade é expressa 

pelas construções que a gramática chama de causais, conclusivas e consecutivas como pode 

ser observada em (43), já para a relação de contrajunção com a ideia de ressalva, o agora 

introduz uma noção semântica de restrição como em (44). Para a função de contraste, o agora 

apresenta um sentido mais abstratizado do que o sentido original (advérbio), assumindo 

assim, uma característica de adversidade “mas” conforme se verifica no diálogo (45). 

 

(43) Narrador: O melhor momento para o pai descasado é a noite: dormir com a filha. 

       (Pai dormindo e a filha assistindo TV.) 

       Filha: Oba! Dormiu! Agora posso ver “A volta dos mortos vivos”! 

 

(44) Mulher: Encontrar você tem um lado bom: constatar que a separação foi realmente a             

melhor solução. Tchauzinho! 

        Homem: Calma! Não vai embora! 

        (Mulher sai.) 

        Homem: Ser abandonado pela mulher é duro. Agora, ser abandonado pela ex-mulher é 

humilhante! 

 

(45) Homem 1: Quando eu era casado, cantar as mulheres tinha um sabor de pecado, uma 

excitação pelo proibido. 

        Homem 1: Mas agora, que eu estou livre, leve e solto... 

        Homem 2: É o bicho, não é mesmo?! 

        Homem 1: ...sei lá... perdeu um pouco a graça... 
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Em sequência, quando o vocábulo agora assume a função discursiva ele atua nas 

funções de introdutor de digressão e de redirecionador de tópicos, como ressalta Souza Júnior 

(2005). 

 

a) agora introdutor de digressão: O uso do agora ocorre quando um personagem insere um 

segmento tópico no interior de outro, ou seja, promove uma descontinuidade na organização 

tópica da enunciação. Como observa o autor em (46). 

 

(46) Filha: Pai, acho que fiquei menstruada. 

        Pai: E agora, filha?! Isso só devia acontecer na tira de 2ª feira, quando você já está com a 

sua mãe. 

 

b) agora redirecionador de tópicos: Ocorre quando um personagem deixa de lado o tópico 

principal ou sub-tópico sobre o qual discorre para dar explicações, fazer comentários, 

apresentar um ponto de vista ou uma opinião a respeito do que está sendo abordado, em (47). 

 

(47) Mulher (pensando): Transamos... Agora ele vai achar que eu quero compromisso. 

        Homem (pensando): Transamos... Agora ela vai achar que eu quero compromisso. 

        Mulher: ...Estava pensando uma coisa... 

        Homem: Sabe que eu estava pensando a mesma coisa? 

 

Por tudo isso apresentado, Souza Júnior (2005), constata em seu estudo que o item 

agora está perdendo os seus traços de advérbio temporal e deslizando para novas funções com 

o valor juntivo, operando como um conector de sequencialização em que situa uma relação de 

continuidade entre as informações do enunciado e, por outro lado, o vocábulo agora exerce a 

função de marcador discursivo funcionando como um organizador de unidades tópicas.  

Consoante ao autor, nessa função por meio do processo de discursivização agora 

perde restrições gramaticais em seu uso exofórico e juntivo e, no entanto, passa a exercer 

funções voltadas para a organização de unidades discursivas. Assim, o item agora está 

atravessando uma trajetória crescente de abstratização, ou seja, movendo-se de um sentido 

mais concreto para um mais abstrato bem como enfatiza Souza Júnior (2005). 

Por conseguinte, destacamos outro estudo sincrônico sobre o item agora em textos 

orais e escritos do Estado de Mato Grosso realizado por Philippsen (2011). Para a autora 

nesse estudo, o agora consegue em textos analisados exercer as funções de dêitico, conector 

de sequencialização, conector de contrajunção, conector de causalidade, perífrase 

conjuncional causal/explicativa e marcador discursivo. 
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Segundo Philippsen (2011), o agora dêitico consegue expor marcas prototípicas 

como mobilidade de colocação na frase e localização de referência temporal de momento 

presente como em (48). 

 

(48): sem energia não fazia, agora com a chegada da energia é uma animação no 

assentamento inteiro. E o problema do IBAMA tá comunicando a situação do meio ambiente 

é um problema e agora que chegou à hora deles estar com uma Toyota pra fazer um trabalho 

do fogo não tem ninguém, ele chega faz uma reunião com nós, palestra, falatórios, e na hora 

do fogo. (PHILIPPSEN, 2011, p. 09). 

 

Para o agora como conector, Philippsen (2011), com base nas ocorrências 

identificadas desse item em seu trabalho, observa que seu uso desliza funcionalmente de 

advérbio > conjunção, passando para uma nova função desempenhada pelo agora. Isso revela 

mais uma vez o processo de gramaticalização que o mesmo passa. Em (49), o agora assume a 

função de conector de contrajunção que tem a finalidade de articular sequencialmente frases 

cujos conteúdos se opõem.  

 

(49): E o seguinte, o problema dessa associação aqui é na organização... as autoridades 

competentes lá em cima também apoia as associações, agora pra isso acontecer tá precisando 

organizar, tá desorganizada, mas a gente tá tocando devagar, pra entreter o tempo dessa 

organização. (PHILIPPSEN, 2011, p. 09). 

 

Além dessa função de contrajunção, a autora Philippsen (2011) apresenta a função de 

conector de sequencialização cujo valor discursivo pretende direcionar o interlocutor para a 

continuidade dos acontecimentos enunciativos, como em (50). 

 

(50): Não param, de uns tempos para cá, os comentários sobre os seguidos acontecimentos no 

estado. Operação Pacenas, crise no Judiciário e agora o tal superfaturamento nas máquinas. 

(PHILIPPEN, 2011, P. 08). 

 

O agora ainda de acordo com Philippsen (2011) também desempenha o papel de 

conector de causalidade ou perífrase conjuncional causal/explicativa. Nessa função, o efeito 

discursivo no evento de comunicação produzido pelo falante estabelece uma explicação 

causal atribuída aos fatos de sua enunciação como observamos em (51). 

 

(51) Eu acho que a prefeitura não tem esse projeto diferenciado pra nós, no caso não dá certo 

trazer a urbana pra dentro do sítio com qualidade superior, porque os nossos professores agora 

que estão fazendo faculdade, então começa o ano eles não sabem se vão ser contratados ou 

não. (PHILIPPEN, 2011, p. 08). 
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Outro traço que Philippsen (2011) encontrou sobre o agora foi à ocorrência de 

marcador discursivo. Nesse emprego o item consegue fazer referências argumentativas na 

organização lógica das ideias presentes no enunciado como em (52) e, ao mesmo tempo, 

produz novos efeitos sintático-pragmáticos em sua nova função. 

 

(52) A área aqui da Agrovila que pertence ao município e assentamento da reforma agrária, 

todo esse tipo de assunto pertence ao presidente da associação, agora aqui nós estamos 

dividido 50% mexendo com as atuações de imediato porque 100% não redonda, não dá, não 

existem, porque falta mais posição, pra trabalho, ajuda do próprio povo de fora. (PHILIPPEN, 

2011, p. 08)  

 

Por fim, a autora verificou que o vocábulo agora apresenta deslizes funcionais em 

contínuo uso da língua, mas também que os efeitos sintático-pragmáticos são mobilizados 

num processo permanente de gramaticalização.   

Apresentamos a seguir o trabalho de Bertuleza (2013) sobre “Os usos dos itens antes, 

agora e depois em gêneros acadêmicos”, a mesma fez uma descrição desses itens a partir do 

fenômeno de mudança linguística relativos ao processo de gramaticalização. Nesse estudo em 

particular, destacamos somente as categorias do item agora pelo fato de estar relacionando 

com a nossa perspectiva de estudo. Em Bertuleza (2013), em sua análise enfatiza algumas 

funções de agora que entre elas merece destaque: dêitico temporal, contrastivo, sequencial, 

enfático e intensificador. 

A autora considera o agora dêitico temporal como função prototípica e equivale a 

“neste momento”. Conforme amostra o item agora apresentou uso temporal e, ao mesmo 

tempo, consegue estabelecer a noção de tempo. 

 

(53) A gente tava gr/ gravâno lá no teu quarto (MIA) a gente mudô (MIA) pro meeeu, então 

vam (MIA) muda pro meu agora, daqui da cozinha pro meu? (BERTULEZA, 2013, p. 85). 

 

Para a função mais textual e discursiva Bertuleza (2013) identifica em seu estudo o 

agora contrastivo. Nessa função o agora em suas ocorrências pode ser parafraseado por mas, 

um conector adversativo como apresenta (54). 

 

(54) Porque se você tem uma caderneta de poupança, mas você tem instrução, você não tem 

cabeça, ela não vale nada. Agora, se você não tem poupança, mas tem instrução e uma boa 

cabaça, você tem tudo. (est) Então para o meu neto eu quero (“o”) quê? Paz e amor, como 

(riso e) vocês dizem agora essa expressão que é maravilhosa. (BERTULEZA, 2013, p. 88). 
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Já para o agora sequencial, também, a nível textual e discursivo, Bertuleza (2013) 

exerce a função de dar continuidade à sequência de eventos ou ações dentro do contexto em 

que está inserido. É um uso de fluidez entre a enunciação escrita e a localização espacial no 

texto como mostra (55). 

 

(55) Na realidade, o uso dessa sentença tem a função de defender um argumento contrário ao 

procedimento em questão, uma vez que a propriedade resultante já existe. Observe agora o 

exemplo contido em (2-23). (BERTULEZA, 2013, p. 87). 

 

Outras funções apresentada por Bertuleza (2013) em seu estudo foram de agora 

intensificador e agora enfático. Essas funções tem um caráter mais discursivo por 

desempenharem papéis absolutamente textuais e, no entanto, atuarem como um direcionador 

do texto. No agora enfático Bertuleza (2013) observa as suas ocorrências a partir da forma 

reduzida de marcador de asseveração e modalizador epistêmico É QUE. Nesse sentido e de 

acordo com Figueiredo-Gomes (2008, p. 327) É QUE tem a função de marcador enfático 

contrastivo e, com isso, “que assinala (enfatiza) um argumento, dando uma certeza epistêmica 

a uma determinada conclusão, e contrastando-o com conteúdo(s) pressuposto(s)”. Vejamos a 

amostra (56). 

 

(56) Cê tá jogando truco? Ah, bom! R: [A/] M: [Agora que eu entendi.]. (BERTULEZA, 

2013, p. 92). 

 

Na função de agora intensificador Bertuleza (2013) constata que o mesmo pode ser 

expresso no plano textual pela repetição enfática da mesma palavra ou expressão, com o 

intuito de realçá-lo por meio do acréscimo interativo da mesma massa fônica em uma dada 

sequência textual conforme amostra (57). 

 

(57) Agora, agora, agora esta doma que lá vai Soma que casei embora Sem licença de meu 

pae; E diz que a não quer por nora. (BERTULEZA, 2013, p. 91). 

 

Com base nessas ocorrências, Bertuleza (2013) verifica que o item agora apresenta 

usos que vão desde sua função prototípica de dêitico temporal passando por um 

desdobramento de tempo, seguindo como sequenciador textual e em outros casos como 

marcador discursivo. E ainda destaca que essas ocorrências são encontradas na modalidade da 

fala ou escrita. 
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 No trabalho de Rodrigues (2009) sobre os “Padrões de uso e gramaticalização de 

agora e então”, trata-se de um estudo pancrônico de textos do latim do século XX teve como 

objetivo analisar seus dados por meio da perspectiva funcional e, perceber os padrões de uso 

desses itens na trajetória de gramaticalização tempo > texto. A partir dos dados analisados 

pela a autora, o item agora apresenta usos temporais, de conexão e usos discursivos.  

De acordo com Rodrigues (2009), o agora é usado como advérbio temporal 

referindo-se ao momento presente (58), mas assume outras funções vinculando-se a traços de 

referência ao passado (59) e, em outros casos com referência ao futuro (60). Observemos os 

exemplos. 

 

(58) “E porque a astronomia anda agora mui maneira, mal sabida e lisonjeira, eu, à honra 

deste dia, vos direi a verdadeira. Muitos presumem saber as operações dos céus, e que morte 

hão-de morrer, e o que há-de acontecer aos anjos e a Deus, e ao mundo e ao diabo. E que o 

sabem têm por fé; e eles todos em cabo terão um cão polo rabo, e naão sabem cujo é. E cada 

um sabe o que monta nas estrelas que olhou; e ao moço que mandou, não lhe sabe tomar conta 

d’ um vintém que lh’ entregou”. (Auto da feira/Teatro/ Sincronia Arcaica). 

 

(59) “OLEGÁRIO – Venha cá. Olhe bem para mim! 

(Pausa. Os dois se olham.). 

UMBERTO (com desplante) – Estou olhando. 

OLEGÁRIO (encarando Umberto) – Ainda agora você me falou, sem que, nem pra que, no 

homem coxo. Você está-me querendo fazer de idiota? 

UMBERTO (firma o olhar) – Não. Me lembrei porque... (baixando a voz) As pessoas coxas 

me impressionam muito!”(A mulher sem pecado/ Teatro/ Sincronia Moderna).  

 

(60) “O tratamento de sua esposa e mesa, que agora diremos, não principiou em Braga: 

Continuou em Braga o que tinha na religião. O que não espanta muito é que não afrouxou 

nunca um ponto de rigor com que entrou.” (A vida de D. Frei Bertalomeu dos Mártires/ 

Romances/ Sincronia Clássica).  

 

Em relação aos usos de conexão, Rodrigues (2009) constata que o item agora 

desempenha a função de sequencializador em (61), opositor (62) e de concluidor (63).  

 

(61) Mattos permaneceu em meio à massa compacta de pessoas que continuavam na pista e 

nas imediações do aeroporto. 

Getúlio morreu, ele pensava a todo instante. 

Aos poucos as pessoas foram saindo do curto estupor que as dominara quando o avião 

dasapareceu no céu. Agora, homens e mulheres começaram a se enfurecer, a gritar e a se 

agitar de maneira caótica, espalhando-se pelas cercanias do aeroporto. (RODRIGUES, 2009, 

p. 88). 
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(62) O comissário encheu a mão de tomates despedaçados. Quando ia jogá-los na panela, tudo 

aconteceu rapidamente. A panela virou e a água fervendo foi derramada sobre sua mão. 

(...) 

Está doendo muito? Diz a verdade. 

Doeu na hora. Agora só está ardendo. 

Vai ficar uma ferida ai? Como casca? 

Basta enrolar uma gaze em cima. (RODRIGUES, 2009, p. 89). 

 

(63) Dom Gilvaz: Eu bem vejo recato e honra desta casa. Que? Aquilo de subir um homem 

por uma janela, e ir-se para dentro atrás de uma mulher, não é nada? 

Fagundes: Aquele homem é primo carnal da Senhora Dona Nize. 

Dom Gilvaz: Pois eu também quero ser muito conjunto da Senhora Dona Clóris: ora faça-me 

o favor de a ir chamar. (RODRIGUES, 2009, p. 87). 

 

Para Rodrigues (2009), o item agora ainda em seus dados de análises admite o papel 

de marcador discursivo funcionando como enfatizador de tópico em (64), retomador de 

tópico em (65). Nesses casos foram encontrados exclusivamente nas sincronias clássica e 

moderna. 

 

(64) (Inázia entra, sobe a escada. Olegário acompanha-a com a vista, demonstrando uma 

irritação doentia). 

OLEGÁRIO – Mas essa mulher não para de descei e subir escada! Será possível? 

LÍDIA – Ora, Olegário! Ela está fazendo o serviço dela! 

OLEGÁRIO – está bem, (outro tom) você é mulher de um paralítico. (RODRIGUES, 2009, p. 

91). 

 

(65) Dom Lancelot: senhor doutor, o homem está alucinado, depois que um fantasma, que 

saiu de uma caixa, o desancou; e sobre isso a grande pena que tem tomado de umas moças, 

que aqui introduziu em casa, enganando-as, de cuja insolência se me veio mãe aqui queixar, 

que era mulher de bem, ao que parecia. 

Semicúpio: ela é muito criada de vossa mercê. 

Dom Tibúrcio: Deixemos isso; o caso é que minha barriga não está boa. 

Semicúpio: cale-se que ainda há de ter uma boa barrigada: deite a língua fora. 

(...) 

Dom Lancelot: Ah, senhores, grande Médico! 

Dona Nize: E D. Fuas como está melancólico! (para Dona Clóris) 

Dona Clóris: Estará cuidando na receita. 

Semicúpio: Ora, senhores, capitulemos a queixa. Este fidalgo (se é que o é, que isto não 

pertence a Medicina)... (RODRIGUES, 2009, p. 92) 

 

Nesse sentido, Rodrigues (2009) conclui que o vocábulo agora é um 

circunstanciador multifuncional e, que, se gramaticaliza ao longo de seus usos e da sua 

trajetória da língua portuguesa, ou seja, em tempo > texto.  
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Diante desses trabalhos sobre as ocorrências do item agora, fizemos também a partir 

do corpus D&G (1998), fazer um mapeamento de sua funcionalidade nas modalidades de fala 

e escrita dos informantes do referido corpus e, em seguida, pelas funções identificadas 

percebermos o deslizamento e o espraiamento desse item nos enunciados discursivos dos 

gêneros textuais produzidos pelos seus usuários. Em nossa pesquisa, apresentamos o item 

agora em duas subdivisões: agora advérbio temporal e agora conector/marcador discursivo. 

Essas duas subdivisões possibilitam a caracterização polissêmica e a concretização do caráter 

multifuncional desse vocábulo conforme apresentamos no capítulo das análises. 

A tudo isso, pudemos relacionar a partir desses trabalhos a proposta de esboço sobre 

o item agora e constatar por esses estudos que o item em análise se associa a significados 

progressivamente mais abstratos, partindo da noção de tempo e desembocando na categoria de 

organização textual/discursiva. Essa trajetória foi descrita por Heine (1991), conforme o 

esquema espaço>(tempo)>texto. Assim, de acordo com essa visão, a gramaticalização 

documenta um processo linear e unidirecional segundo o qual determinados itens lexicais 

passam a assumir novo estatuto como elemento gramatical passando a ficar mais regulares e 

mais previsíveis. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que foram utilizados 

para analisar os usos do item agora na fala e escrita da cidade do Natal. Para tanto, usamos a 

abordagem teórica da Linguística Funcional Centrada no Uso – LFCU que tem como questão 

básica de interesse a verificação de como se obtém a comunicação entre as línguas, ou seja, a 

constatação do modo como os usuários da língua se comunicam eficientemente. Nesse 

sentido, buscamos frisar a frequência dos usos desse item bem como a identificação de suas 

ocorrências no corpus Discurso & Gramática da cidade do Natal, organizado por Furtado da 

Cunha (1998). 

 

4.1 Natureza do corpus 

 

A pesquisa apresentada tem um caráter documental e qualitativo sendo que 

trabalhamos com amostras das categorias do português brasileiro encontradas do item agora 

no corpus D&G e, desse modo, exibimos em forma de tabelas a quantificação de ocorrências 

que caracterizam o fenômeno em estudo. Com isso, homogeneizamos as amostras por causa 

das representações de diferentes escolaridades como também de gênero (sexo e escolaridade) 

que por meio desses fatores contribuíram caracterizá-las de forma longitudinal. Em vista 

disso, abordamos nessa pesquisa o método descritivo – interpretativo sendo que este, incide 

na descrição dos eventos comunicativos do uso do item agora na língua falada e escrita da 

cidade do Natal. 

As amostras, que usamos do item agora, foram retiradas do corpus Discurso & 

Gramática – A língua falada e escrita na cidade do Natal, o qual se destina aos estudiosos da 

Língua Portuguesa e que se interessam em identificar, descrever os fenômenos de variações e 

mudanças presentes no uso da língua bem como oportuniza a identificação das formas mais 

raras, menos comuns em contexto real de ocorrências.  

A razão da escolha desse corpus deu-se pelo fato de o documento oferecer uma 

ampla dimensão dos aspectos formais, funcionais e significativos do agora tanto na fala 

quanto na escrita dos informantes e, ao mesmo tempo, ajuda a traçar um perfil de qual nível 

de escolaridade (terceiro grau até a classe de alfabetização) apresenta uma maior incidência 

do uso do item agora. A intenção, enfim, é analisar igualmente como se dá a mudança e o 

espraiamento de um processo de gramaticalização de acordo com a faixa etária dos falantes, 

ou seja, nossa finalidade é levar em conta a noção de tempo aparente, a variação de mudança, 
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e verificar se o uso mais gramaticalizado e mais inovador é mais frequente em qual faixa 

etária. 

Para esta investigação, apontamos as categorias do agora a partir de amostras 

textuais do português brasileiro encontradas no Corpus Discurso & Gramática levando em 

consideração os aspectos relevantes da sintaxe e da semântica presentes nos dados da fala e da 

escrita dos informantes que foram coletados e transcritos cuidadosamente na cidade de 

Natal/RN. Assim, para uma melhor didática de visualização em relação ao número de 

informantes e também em relação à faixa etária, optamos, então, pelos seguintes quadros 

considerando os níveis de escolaridade6, sexo e idade conforme aparecem no corpus. 

 

Quadro 1: Informantes do corpus D&G 1998 – Terceiro Grau 

 

INFORMANTES SEXO IDADE 

CARLOS M 26 anos 

DIVA F 31 anos 

GLISLAINE F 21 anos 

ÍTALO M 30 anos 

Fonte: Corpus D&G, 1998. 

 

Quadro 2: Informantes do corpus D&G 1998 – Segundo Grau 

 

INFORMANTES SEXO IDADE 

GERSON M 19 anos 

GUSTAVO M 16 anos 

ROSEMEIRE F 19 anos 

SOLANGE F 19 anos 

Fonte: Corpus D&G, 1998. 

 

                                                           
6 Constata-se um interesse crescente no Brasil em aumentar o número de anos do ensino obrigatório. 

Em1996, a LDB sinalizou para um ensino obrigatório de nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade. 

Este se tornou meta da educação nacional pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o 

PNE. Cabe, ainda, ressaltar que o Ensino Fundamental de nove anos é um movimento mundial e, 

mesmo na América do Sul, são vários os países que o adotam, fato que chega até a colocar jovens 

brasileiros em uma situação delicada, uma vez que, para continuar seus estudos nesses países, é 

colocada a eles a contingência de compensar a defasagem constatada. Conforme o PNE, a 

determinação legal (Lei nº 10.172/2001, meta 2 do Ensino Fundamental) de implantar 

progressivamente o Ensino Fundamental de nove anos, pela inclusão das crianças de seis anos de 

idade, tem duas intenções: “oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no período da 

escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 

prossigam nos estudos, alcançando maior nível de escolaridade”. (LDB, nº 10. 172/2001, p. 14). 
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Quadro 3: Informantes do corpus D&G 1998 – Nono ano 

 

INFORMANTES SEXO IDADE 

EMERSON M 15 anos 

GERLÂNIA F 17 anos 

LÚCIA F 16 anos 

VLADIMIR M 14 anos 

Fonte: Corpus D&G, 1998. 

 

Quadro 4: Informantes do corpus D&G 1998 – Quinto ano 

 

INFORMANTES SEXO IDADE 

JULYANA F 10 anos 

OLAVO M 09 anos 

SUELI F 13 anos 

WAGNER M 13 anos 

Fonte: Corpus D&G, 1998. 

 

Quadro 5: Informantes do corpus D&G 1998 – Classe de alfabetização 

 

INFORMANTES SEXO IDADE 

DANIELE F 06 anos 

PABLO M 06 anos 

TALITA F 06 anos 

WESLEY M 07 anos 

Fonte: Corpus D&G, 1998. 

 

Nesses quadros, podemos, portanto, ter uma visualização geral dos informantes 

presentes no corpus visando a uma heterogeneidade do volume amostral, posto que os 

gêneros textuais narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, 

relato de procedimento e relato de opinião nas modalidades de fala e escrita têm um volume 

textual diferente, pelo fato de um mesmo informante oferecer dez textos, cinco orais e cinco 

escritos correspondentes.  

Dessa forma, permite uma análise circunstanciada sobre os mecanismos sintáticos e 

discursivos que se encontram em variabilidade ou em mudança associados a cada núcleo 

temático. Assim, ao todo o corpus é formado por depoimentos de vinte informantes e, a partir 

desses, totaliza duzentos registros. 
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4.2 Categorias de análise 

 

Para essa etapa, utilizamos o programa WordSmith Tools (SCOTT, 2008), uma 

ferramenta eletrônica de grande colaboração para os procedimentos com os dados dessa 

pesquisa, uma vez que possibilitou com maior agilidade a coleta das amostras dos usos da 

linguagem e, em particular, do item agora. Consoante com esse procedimento, ressaltamos a 

coerência com o objetivo geral de estudo: analisar os usos/funções do item agora na fala e 

escrita da cidade do Natal, bem como, especificamente, estudar os usos do item agora em 

função das variáveis sociais (sexo e escolaridade) na fala e escrita da cidade do Natal; a 

verificar as funções do item agora em relação às suas categorias morfossintáticas, sintáticas e 

pragmático-discursivas; a destacar os aspectos polissêmicos do vocábulo agora na fala e 

escrita da cidade do Natal e, por último, a discutir, à luz da teoria funcionalista, os 

usos/funções do item agora na fala e escrita da cidade do Natal. 

Além disso, na análise dos dados consideramos os enunciados em que há os usos do 

item agora em depoimentos diferenciados e presentes nos cincos gêneros textuais orais e 

escritos, entre os quais citamos: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, 

descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião, sendo que para cada nível de 

escolaridade encontramos quatro informantes e, entre esses quatros, um só informante oferece 

10 textos, que são distribuídos proporcionalmente por sexo e pela escolaridade – classe de 

alfabetização – (6-7 anos); 5º ano do Ensino Fundamental – (9-13 anos); 9º ano do Ensino 

Fundamental – (14-17 anos); 3ª série do Ensino Médio – (16-19 anos) e Ensino Superior – 

(acima de 21).   

A partir dessa descrição da coleta dos dados, apresentamos a concretização das 

ocorrências do item agora, observando os critérios para a identificação e análise desse estudo 

sobre o item agora: (i) critérios sintáticos e semântico-pragmáticos, que permitem caracterizar 

a distribuição de um item de maneira a decidir, assim, se seu emprego o determina como item 

gramatical ou item lexical; (ii) critérios de frequência, nesse caso, devemos observar a 

frequência global de ocorrências do item agora e, também, as funções desempenhadas pelo 

mesmo; (iii) no critério morfossintático examinamos a quantidade dos tipos de formas do item 

agora presentes nos cinco gêneros textuais orais e escritos. Procuramos observar a trajetória 

espaço > tempo > texto para identificar os deslizamentos funcionais do advérbio agora, 

agrupando-os, simultaneamente, por padrões funcionais e contextos de uso. 

Após observarmos esses critérios para a análise dos dados, interpretamos e 

sistematizamos os resultados finais com a apresentação das ocorrências encontradas do agora, 
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em forma de tabelas obedecendo aos níveis de escolaridades e de preferência do uso do 

circunstanciador presente no corpus. Dessa forma, as tabelas de maneira resumida confere a 

significância estatística dos dados, ou seja, o peso relativo em porcentagem, os quais 

contribuíram na interpretação e descrição das categorias identificadas do agora que de forma 

textual serão destacadas no corpo do texto através das amostras.  

Na análise dos usos de agora na fala e escrita da cidade do Natal, utilizamos textos 

particularizados, sobretudo de cunho funcionalistas e, textos que versam sobre 

gramaticalização e discursivização de conectores e operadores discursivos. Nesse sentido, 

apresentamos, a seguir, a partir dos dados selecionados, os traços do uso de agora nas 

categorias estudadas.  

 

4.2.1 Traços morfossintáticos 

 

No caso específico que propomos aqui, ou seja, os traços morfossintáticos 

observados no item agora, se comportam como advérbio (circunstância de tempo) e 

conjunção (perífrase conjuncional) identificada na fala e escrita dos informantes do corpus. 

Nesse sentido, esse critério morfossintático permite caracterizar a distribuição sintática do 

item de forma a decidir se seu emprego o determina como gramatical ou evidencia seu 

deslizamento de sentido. Com isso, ainda, é interessante destacar a quantidade dos tipos de 

forma do item em menor ou maior exibição de variação de formas encontradas no corpus em 

estudo.  

Nessa perspectiva, as pesquisas funcionalistas, atualmente, encontram-se em uma 

instância discursiva, consideradas classicamente como ponto de partida para a gramática e 

estabelecendo uma natureza pragmático-comunicativa. Isso porque a gramática de uma língua 

e, consequentemente, seus aspectos morfossintáticos são moldados e modificados por meio 

dos processos cognitivos e do uso frequente. 

Por outro lado, a função de advérbio, ou seja, o conceito dado pelas gramáticas 

tradicionais a esse grupo de palavras é bastante parecido. Bechara (2006, p. 287) considera-o 

como “a expressão modificadora que denota uma circunstância (de lugar, de tempo, modo, 

intensidade, condição, etc.). [...] O advérbio é constituído por palavra de natureza nominal e 

se refere geralmente ao verbo, adjetivo, a um advérbio”. Porém, essa definição não é 

suficiente para determinar as diversas peculiaridades, os usos e a multifuncionalidade 

encontradas nessa classe no campo dos estudos funcionalistas.  
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Por isso que a problemática do conceito em torno da classe dos advérbios é bem 

verificada em Perini (1996), que atesta que a mesma em relação às outras classes às vezes de 

comportamento sintático radicalmente diferente. Ainda em relação a isso, o autor destaca que 

os advérbios estão poucos estudados em seu conjunto pelas gramáticas e, com isso, 

apresentam uma definição equivocada de modificador de itens de outras classes gramaticais. 

Em relação à conjunção, o item adverbial agora seguido da conjunção que 

ocorrência identificada na fala e escrita dos informantes do corpus D&G (antes do agora e 

depois do agora), é classificada pela gramática tradicional como um elemento que liga duas 

orações, uma principal e uma subordinada, e esta última, determina ou completa o sentido da 

outra. Diante disso, são classificadas como perífrases ou locuções conjuncionais pelo fato de 

estabelecerem uma relação de dependência nas orações subordinadas temporais.  

Para tanto, encontramos outros estudos com referência a essa temática e que 

possibilitam observarmos o uso desse item no processo de comunicação, como o trabalho de 

Souza Júnior (2005) que apresenta o deslizamento de função numa trajetória crescente de 

abstratização em suas funções dêitica (exofórico), juntiva e discursiva. Assim, ao 

percebermos essa variação que foi o motivo que nos levou a entender a polissemia do item 

como um indício para o processo de gramaticalização do agora.    

   

4.2.2 Traços semântico - pragmático – discursivos 

 

Nessa seção sobre os traços significativos do item agora na fala e escrita do corpus 

D&G da cidade do Natal, defendemos que a relação entre esses critérios (semânticos – 

pragmático – discursivos) deve ter em consideração o número de significados do item que 

foram utilizados e, perceber quais os significados são caracterizados como gramaticais e quais 

são caracterizados como discursivos. Nesse sentido, ponderamos nesse trabalho a 

circularização do agora como se refere a um momento específico de tempo, ou seja, 

exercendo a função de advérbio temporal e analisado numa acepção mais concreta de acordo 

como constantemente encontramos nas gramáticas tradicionais e, por assim, estabelecer uma 

relação denotativo-referencial. No entanto, interpretamos o circunstanciador agora como um 

elemento exofórico interno a estrutura do texto ou do discurso em que observamos numa 

acepção mais abstrata.  

Os aspectos semânticos – pragmático – discursivos do agora de acordo com o que 

encontramos em nossa análise podem desempenhar funções semânticas mais abstratas como 

frisamos anteriormente. Porém, é necessário explicitar as relações causais / explicativas nos 
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depoimentos dos informantes como também as que expressam tempo e em alguns casos 

podem ter conotações não-temporais em que o significado temporal coexiste com o causal. 

Esses fatores evidenciam o deslizamento de sentidos e de funções desempenhadas 

pelo item agora, aproximando-o cada vez mais de características mais textuais e discursivas e, 

dessa forma, esse fato pode ser explicado por um processo mental de 

inferenciação/informatividade em que os falantes atribuem uma relação de sentido mais 

abstrata entre eventos que são originariamente interpretados como uma sequência temporal, 

ou seja, sentido mais concreto. 

Com isso, o grau de abstração estereotipados e semanticamente opacos desse item 

perde seu valor temporal e passa a funcionar como marcadores da articulação na fala e na 

escrita dos depoentes do corpus, que em sua origem motivados pelo desejo dos falantes de 

serem claros e informativos, particularmente, para direcionar o ouvinte a interpretar suas 

intenções comunicativas em termos de seu contexto linguístico. Essa assertiva reitera a 

reinterpretação induzida pelo contexto (HEINE et al., 1991b) – manipulação discursivo-

pragmática dos conceitos que estão sujeitos a fatores contextuais na interpretação enunciativa. 

Desse modo, o cenário para a mudança semântica é o curso da interação no qual o significado 

é negociado e construído colaborativamente (TRAUGOTT & DASHER, 2002).  

Nesse contexto, observamos, também, as funções do item agora dentro das 

sequências de fala e escrita conforme a posição que ocupavam nos enunciados em que 

estavam inseridos, partimos da visão canônica e de ordem natural, ou seja, em língua 

portuguesa é sujeito- verbo- objeto (SVO) e a ordem não- marcada, isto é, se afasta do padrão 

tradicional, considerando a variável independentemente de que o sentido e a função estão 

correlacionados com a posição (anteposta, intercalada ou posposta) que o elemento adverbial 

ocupa nas manifestações de registro da fala ou da escrita. Em outras palavras, acreditamos 

que, a depender de sua posição os usos do agora operam diferentes manobras argumentativas 

fazendo com que o efeito não seja surpreendente para o interlocutor, antecipando a causa do 

evento/fato. 

Convém ressaltar a explicação fornecida por Ilari (1990, p. 135), ao afirmar que o 

deslocamento dos advérbios, “obedece principalmente à necessidade de precisar o escopo do 

advérbio”. Ou seja, a circulação é influenciada pela área de atuação que o advérbio se 

encontra, ligado ao verbo ou a todo o enunciado. O autor, ainda, destaca a informatividade ou 

o interesse discursivo do falante como outra possibilidade para o deslocamento desse 

circunstanciador. 
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Portanto, atinamos para os movimentos propiciados pelo item agora e, com isso, a 

capacidade de estabelecer outros significados como também enquadrar-se em outras funções 

mais pragmáticas dentro de contextos discursivos diferenciados promovendo assim o 

exercício de empregos que não são canonicamente conhecidas. 

 

4.2.3 Critério de frequência 

 

Inicialmente, é importante observar que a frequência geral dos usos do item agora 

nos inquéritos oral e escrito da língua no corpus Discurso & Gramática estabeleceu o primeiro 

panorama da variedade de funções presentes nas informações dos informantes e, com isso, 

levamos em conta os dados/amostras encontradas do agora nos cincos níveis de escolaridades 

presentes nos gêneros textuais que formam o corpus em estudo.  A necessidade da análise da 

frequência das ocorrências dos itens que sofrem um processo de gramaticalização tem sido 

destacada por vários autores que trabalham nesta perspectiva. Bybee (2003) mostra que a 

frequência de uso é extremamente importante para a mudança linguística e é um dos fatores 

responsáveis pela criação de construções na língua.  

De acordo com Freitag (2010), Meillet (1965) já observava que a função da repetição 

na ampliação das formas gramaticais, guiava a habitualização toda vez que um item 

linguístico é empregado, seu valor expressivo diminui; e uma palavra não é entendida duas 

vezes com a mesma amplitude. Dessa forma, o uso frequente de um item numa sequência 

também pode afetar sua representação e levar a uma nova construção e, assim, esse item 

usado com maior frequência é processado como uma única unidade e acessado na memória 

juntamente com seu sentido, incluindo até as inferências mais comuns. 

Em consequência disso, a frequência é um importante índice de que ocorreu 

gramaticalização de um item, já que a tendência de um termo gramaticalizado é aumentar sua 

frequência diacronicamente. De acordo com a aplicação desse critério, um processo 

prototípico de gramaticalização deverá apresentar as seguintes características: (i) a frequência 

total de um item aumenta; (ii) a frequência do item na função gramatical, também, aumenta 

em relação à frequência total do item; (iii) a frequência do item na função lexical diminui em 

relação à frequência total do item. 

Essas características fortalecem o papel da frequência na diferenciação do que é 

regular e sistemático, uma vez que há evidências de que alguns processos de gramaticalização 

ocorrem em torno de itens ou construções menos frequentes em relação a outros, mais gerais, 

que não passam por mudança categorial. 
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Bybee (2003) lembra, ainda, que um seguimento de morfemas ou palavras 

frequentemente usadas torna-se automatizadas como uma única unidade no processamento. 

Portanto, entendemos que a frequência desempenha um forte papel no processo de 

gramaticalização e o uso de uma determinada construção consegue se estabelecer no 

repertório do falante e, consequentemente, faz dela uma unidade de processamento, o que 

implica que o falante explora recursos gramaticais disponíveis para atingir seus propósitos 

comunicativos. 

 

4.2.4 Gêneros textuais 

 

O corpus deste trabalho é formado pelos gêneros textuais: narrativa de experiência, 

narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião. Para o 

desenvolvimento da pesquisa é imprescindível especificar os tipos de gêneros textuais que 

foram trabalhados. Por isso que, no que diz respeito a estes termos, existe certa variedade de 

visões entre os linguistas.  

Para Marcuschi (2002, p. 4) designa gênero textual como “uma espécie de sequência 

retórica subjacente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo)”. O linguista assinala as categorias sobre o 

conceito de gênero de texto, porém amplia quando caracteriza sua composição a partir de 

elementos linguísticos de sequênciação de enunciados em que correspondem a necessidades 

da vida cotidiana e, principalmente, ao momento de fala ou de escrita dos informantes do 

corpus D&G em estudo. Nesse sentido, as situações de comunicação só podem aparecer 

quando certas condições sócio-históricas estiverem presentes ou constituírem um fator 

considerável já que os falantes dominam suas variadas estruturas facilitando, com isso, a 

comunicação. 

Para tanto, devemos admitir que os textos, tanto orais quanto escritos, que têm 

o objetivo de estabelecer algum tipo de comunicação, possuem algumas características 

básicas que fazem com que possamos saber em qual gênero textual o texto se encaixa. 

Algumas dessas características são: o tipo de assunto abordado, quem está falando, para quem 

está falando, qual a finalidade do texto, qual o tipo do texto (narrativo, descritivo, 

argumentativo, instrucional, etc.).  

Por outro lado, o gênero textual, não deve ser tratado exclusivamente por um 

conjunto de traços linguísticos e estruturais predominantes e, por este motivo, refletem então 

as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo 

http://www.estudopratico.com.br/generos-textuais/
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(temático) e pelo seu estilo de linguagem, mas acima de tudo por sua construção 

composicional e pela heterogeneidade tipológica muito presente em qualquer texto. 

Assim, os tipos de textos destacados nessa pesquisa foram estudados/descritos a 

partir de suas características linguístico-textuais e de suas características discursivas, as quais 

responderam pelas condições de produção e de circulação do gênero na sociedade. 

 

4.3 Tratamento dos dados 

 

Depois da coleta das amostras, da análise e da elaboração das tabelas com as 

ocorrências do item agora identificadas no corpus D&G, ressaltamos que esse estudo 

contribuiu para mostrar sua multifuncionalidade, as várias funções que podem assumir em 

certos contextos específicos, principalmente, na organização e na construção da fala e da 

escrita dos informantes do corpus escolhido para essa pesquisa. De acordo com essa 

constatação, novos espaços de estudos estão abertos para outras possíveis análises e numa 

abordagem também diferente, pois os fenômenos linguísticos estão constantemente em 

situação de variação e se encontram também em processos de mudanças de funcionamento. 

Embora, não tenhamos especificado nessa pesquisa, mas acreditamos que os dados 

da mesma podem fornecer importantes contribuições para professores como também para 

alunos estudantes de Letras que estejam atuando no campo escolar e adotem uma abordagem 

reflexiva da língua. Por outro lado, é mais um trabalho respaldado pelo corpus D&G de Natal 

e trouxe mais um aporte para os estudos sobre a linguagem no que se referem aos usos do 

agora na fala e escrita dos informantes desse corpus nos diversos contextos, gêneros e espaço 

de circulação.  

Por fim, esperamos que essa pesquisa possa colaborar nos estudos da Linguística 

Funcional Centrada no Uso – LFCU, e, por extensão, fortaleça o processo de gramaticalização 

que ajuda a entendermos essas mudanças de funções dos fenômenos linguísticos marcados 

pelos elementos mórfico-sintáticos, semânticos e pragmáticos que discutimos nos resultados 

finais dessa pesquisa trazendo presente as funções que esse circunstanciador pode abranger no 

momento de enunciação. 
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5 USO DO ITEM AGORA NA FALA E ESCRITA DA CIDADE DO NATAL 

 

Este capítulo tem o propósito de expor um panorama de usos prototípicos e, 

principalmente, não-prototípicos do item agora na fala e escrita, analisados em cinco níveis 

de escolaridade (3º grau, 2º grau, 9º ano, 5º ano e Classe de alfabetização) do corpus D&G da 

cidade do Natal. Pretendemos apresentar os dados na tentativa de assinalar os usos mais 

frequentes, ilustrando desta forma, as funções identificadas ao longo desta pesquisa. 

Buscamos, também, averiguar quais os usos mais recorrentes do item agora quanto aos 

fatores sociais (sexo e escolaridade) tentando assim mostrar o continuum unidirecional de 

gramaticalização espaço > tempo > texto de agora.  

  

5.1 Usos e funções do item agora dos Informantes do D&G de Natal 

Nos tópicos a seguir, dedicamos a observar as ocorrências do item lexical agora nos 

níveis de escolaridade do corpus em estudo e fizemos uma distribuição de seus usos em 

relação às modalidades de fala e escrita conforme a distribuição nas tabelas. 

 

5.1.1 Informantes Terceiro grau 

Tabela I: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

24 49 0 0 24 / 49 

 

Referência tempo 

futuro 

04 8 0 0 04 / 8 

Temporal época 

atual 

01 2 0 0 01/ 2 

Contrastivo 0 0 02 4 02 / 4 

Anafórico/retomador 0 0 02 4 02 / 4 

Avaliativo 0 0 01 2 01 / 2 

Avaliativo de realce 0 0 03 6 03 / 6 

Aditivo 0 0 02 4 02 / 4 

Sequencializador 0 0 06 12 06 / 12 

Enfático 0 0 02 4 02 / 4 

Introdutor de turno 0 0 01 2 01/ 2 

Concluidor 0 0 01 2 01/ 2 

Total 29 59 20 41 49 / 100 



93 
 

Esta primeira tabela, refere-se à distribuição das ocorrências do vocábulo agora em 

relação as suas funções desempenhadas na fala dos informantes do terceiro grau do corpus 

D&G. Nas amostras encontradas nesse nível de escolaridades, os usos de agora mais 

concretos (advérbio temporal) são subclassificados em temporal neste momento ou momento 

atual, referência tempo futuro, temporal época atual. Essas funções são as mais frequentes na 

fala dos informantes, pois encontramos no total de 29 ocorrências desses usos que 

correspondem a 59% dos dados catalogados. Em detalhe, o circunstanciador agora nessa 

classe exerce a funcionalidade de temporal neste momento ou momento atual num percentual 

de 49%, referência tempo futuro 8% e temporal época atual 2%. Esse resultado confirma a 

proposição levantada por Bybee (2003) de que itens lexicais, ou seja, itens mais concretos 

tendem a serem menos expressivos na língua do que os itens gramaticais, cuja frequência é 

quase sempre maior. 

Numa perspectiva mais discursiva, encontramos o item agora em uma marcação que 

se distancia daquela já apresentada pelos estudos gramaticais. Isso evidencia o deslizamento 

desse circunstanciador em funções mais abstratas. Com isso, nas manifestações identificadas 

no corpus em estudo, o agora desenvolve a função de conector/marcador discursivo 

subclassificado em contrastivo, anafórico/retomador, avaliativo, avaliativo de realce, aditivo, 

sequencializador, enfático, introdutor de turno e concluidor num total de 20 ocorrências. 

Nesse sentido, os dados catalogados representam 4% contrastivo, 4% anafórico/retomador, 

2% avaliativo, 6% avaliativo de realce, 4% aditivo, 12% sequencializador, 4% enfático, 2% 

introdutor de turno e 2% concluidor totalizando 41%. 

A partir desses dados contabilizados em 100%, a quantidade das ocorrências do 

circunstanciador agora no nível da fala realça funções mais textuais o que evidencia que esse 

elemento está se gramaticalizando no português brasileiro e desenvolvendo funções mais 

expressivas para esse item. Esses dados confirmam o que Niedzieluk (2004), em sua pesquisa 

sobre o item agora no discurso oral de Florianópolis o quanto esse circunstanciador vem 

passando por uma mudança funcional conforme exemplos apresentados por essa autora em 

sua pesquisa: 

 

(66) “Então financeiramente, eu posso dizer que não compensou muito, não. Agora, todo 

dinheiro que eu ganhava, eu sabia empregar”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 

 

(67) “A mesma coisa você [vem criand um] – tem uma criancinha. Ela nasceu para o mundo. 

Agora, vai depender muito dos pais educarem essa criança”. (NIEDZIELUK, 2004, p. 04). 
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Tabela II: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Enfático 0 0 01 17 01 

Aditivo 0 0 02 33 02 

Sequencializador 0 0 01 17 01 

Avaliativo de realce 0 0 01 17 01 

Anafórico/retomador 0 0 01 17 01 

Total 0 0 06 100 06 /100 

 

A segunda tabela detalha os usos do agora na escrita dos informantes do corpus 

D&G, exclusivamente, numa perspectiva mais discursiva. Nos dados encontrados, a 

funcionalidade do item agora como conector/marcador discursivo totaliza 06 ocorrências. 

Entre elas, enfático com 17%, aditivo 33%, sequencializador 17%, avaliativo de realce 17% e 

anafórico/retomador 17% contabilizando assim em 100%. Dentre esses usos discursivos, o 

que mais se destaca é o uso de aditivo que geralmente aparece nos contextos de escrita 

fazendo menção a organização textual.  

Com esses dados, demonstramos a trajetória de variação e de mudança desse item e, 

a partir disso, caracterizamos os processos de gramaticalização e de discursivização como 

também a multifuncionalidade do agora na escrita desse corpus. Isso, a nosso ver, parece 

reforçar a aproximação dos textos dos informantes orais com os textos escritos tendo em vista 

que os textos escritos são os que os informantes já têm construídos na oralidade. 

Por isso, conforme Bybee (2003), a frequência de uso tem papel primordial nos 

processos de mudança relacionados à gramaticalização porque a repetição de determinada 

construção ou expressão frequentemente usada na língua aumenta a 

possibilidade/probabilidade de expansão do seu sentido originário, com decorrências 

morfossintáticas e morfofonêmicas, ou seja, as mudanças ocorridas nas línguas permitem a 

partir do desenvolvimento da Linguística e das outras ciências da linguagem associadas 

determinar a observância de princípios e evoluções históricas constantes, os quais são regidos 

por leis fonéticas condicionadas ao tempo e ao espaço. 

 Um desses princípios é a morfofonêmica, que, conforme Camara Jr. (2001), é um 

conceito de origem hindu, denominado sândi, em que sam- significa reunião e –dha significa 

pôr (pôr em reunião, juntar). Esse processo pode ocorrer tanto na parte interna de um 

vocábulo – sândi interno, combinação dos morfemas dentro de um vocábulo – como na parte 
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externa – sândi externo, combinação de sons entre vocábulos distintos. Tais mudanças 

ocorrem primeiramente no nível fonético, ocasionando variações nos sons constituintes em 

sequência e, posteriormente, afetam também o plano mórfico da língua. Assim, é um processo 

que afeta a estrutura fonológica dos morfemas e as sequências de morfemas. 

Consequentemente, tal fenômeno resulta em alteração no nível morfológico, ou seja, uma 

mudança morfofonêmica. 

 

5.1.2 Informantes Segundo grau 

Tabela III: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

16 30 0 0 16 / 30 

Referência tempo 

passado 

02 4 0 0 02 / 4 

Referência tempo 

futuro 

01 2 0 0 01 / 2 

Contrastivo 0 0 14 26 14 / 26 

Anafórico/retomador 0 0 02 4 02 / 4 

Avaliativo 0 0 04 8 04 / 8 

Avaliativo de realce 0 0 01 2 01 / 2 

Aditivo 0 0 01 2 01 / 2 

Sequencializador 0 0 06 11 06 / 11 

Enfático 0 0 03 6 03 / 6 

Introdutor de turno 0 0 02 4 02 / 4 

Relação de 

causa/consequência 

0 0 01 2 01 / 2 

Total 19 36 34 64 53 / 100 

 

 

Nessa tabela 3, apresentamos as ocorrências do agora em relação às funções 

desempenhadas por esse vocábulo na fala dos informantes do segundo grau. Nessas funções 

localizamos 53 eventos de uso desse circunstanciador sendo que 19 eventos referentes a 

classificação de advérbio temporal e 34 eventos a conector/marcador discursivo. Dentre os 19 

eventos de uso do item agora na fala dos informantes destacamos 16 construções enunciativas 

com o emprego de temporal neste momento/momento atual correspondendo a 30%, 02 
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referência tempo passado com 4% e 01 referência tempo futuro com 2%. Esses resultados 

demonstram um total de 36% o que ilustra os dados coletados. 

Na perspectiva mais discursiva de uso do agora nas construções comunicativas dos 

informantes em suas falas e, que, consideramos como conector/marcador discursivo 

apresenta-se num total de 34 ocorrências. Diante desses dados, localizamos 14 amostras com 

a funcionalidade de contrastivo em que ilustra 26%, 02 anafórico/retomador 4%, 04 

avaliativo 8%, 01 avaliativo de realce 2%, 01 aditivo 2%, 06 sequencializador 11%, 03 

enfático 6%, 02 introdutor de turno 4% e 01 relação de causa/consequência 2%. De acordo 

com os dados catalogados equivalem a 64% mais 36% já apresentado anteriormente temos 

100% das atuações funcionais do agora nessas modalidades comunicativas. 

Por esses resultados, percebemos a expansão funcional desse item rumo às categorias 

pragmáticas mais gramaticalizadas, passando antes pelas categorias semânticas que incluem 

os usos desse circunstanciador nos eventos comunicativos dos informantes do corpus. Além 

do mais, esses usos se distribuem perfeitamente entre os domínios funcionais da língua o que 

caracteriza o deslizamento para outras funções em contextos diversificados.  

Aqui, também, destacamos as pesquisas de Martelotta (1991) e Duque (2009) sobre o 

agora de acordo como abordamos no capítulo três, demonstrando assim, o encaminhamento 

funcional que o mesmo vem constantemente passando em virtude das pressões de uso e da 

necessidade que o usuário tem em seus atos comunicativos. Assim, um dos objetivos 

principais da abordagem funcionalista é verificar o modo como determinada língua é usada 

por seus falantes para fins de comunicação, ou seja, as funções por ela exercidas a fim de 

atingir os seus próprios propósitos e intenções no momento da enunciação.  

 

Tabela IV: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

01 100 0 0 01 / 100 

Total 01 100 0 0 01 / 100 

 

 

Com base nessa tabela relativa à parte escrita dos informantes do segundo grau, 

temos uma pequena comprovação de amostra que corresponde a 01 função desempenhada 



97 
 

pelo item agora.  Com essa função de temporal neste momento/momento atual que soma em 

100% presente na modalidade da escrita, observamos que o uso desse item no nível mais 

textual está situado nas camadas semânticas e, com isso, é o que atesta a expansão do escopo 

funcional desse elemento em direção ao componente pragmático. 

Dessa forma, ainda verificamos que o agora mesmo possuindo a caracterização de 

advérbio referenciador da circunstância de tempo estruturalmente vinculado ao plano 

sentencial, é possível depreender que essa categoria permite o deslizamento de função e a 

partir da mesma toda mudança tem início no eixo diacrônico. Com isso, destacamos 

Martellota et al (1998) quando enfatiza o uso pragmático e que envolve, também, a intenção 

do falante em usar algo conhecido do ouvinte para fazê-lo entender o que quer expressar no 

decorrer do processo comunicativo.  

Logo, a mudança ocorrida no léxico abrange o conhecimento por parte dos 

interlocutores e os significados de origem das palavras envolvidas reforçam o sentido novo e, 

por isso, as diferentes funções a que servem a língua possam ser analisadas em seus contextos 

de uso e em que a variabilidade natural da língua possa ser respeitada. 

 

5.1.3 Informantes Nono ano 

Tabela V: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções  

desempenhadas na fala dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 
 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

11 31 0 0 11 / 31 

Referência tempo 

futuro 

02 6 0 0 02 / 6 

Temporal época 

atual 

02 6 0 0 02 / 6 

Contrastivo 0 0 06 17 06 / 17 

Avaliativo 0 0 01 3 01 / 3 

Avaliativo de realce 0 0 02 6 02 / 6 

Conector de 

sequencialização 

0 0 08 23 08 / 23 

Enfático 0 0 01 3 01 / 3 

Introdutor de 

digressão 

0 0 01 3 01 / 3 

Juntivo de ressalva 0 0 01 3 01 / 3 

Total 15 43 20 57 35 / 100 
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Nessa tabela 5, os dados relatam uma série de acontecimentos individualizados, ou 

seja, que ocorreram uma só vez em um momento específico da fala dos informantes do nono 

ano do corpus em análise. Os eventos comunicativos produzidos são dinâmicos e suas 

características expressam uma ação ou a atitude praticada pelo informante, apresentando 

portanto, os processos que constituem a tendência expressiva do momento em que se inicia 

um evento pontual da fala dos informantes pela marcação do uso do item agora. 

Conforme a tabela, o item agora apresenta estatisticamente 35/100% eventos 

específicos de uso desse circunstanciador na fala dos informantes. Nesse sentido, dessas 35 

ocorrências encontramos num total de 15/34% referentes à classificação de advérbio temporal 

funcionando como 11/31% temporal neste momento/momento atual, 02/6% referência tempo 

futuro e 02/6% temporal época atual.  Esses dados indicam o quanto à gramática é um 

sistema de regularidades resultantes das pressões de uso e que em consequência disso, nunca 

se estabiliza caracterizando-se de modo em determinados fenômenos de mudança linguística. 

Na classificação de conector/marcador discursivo, os resultados tendem a constituir 

noções mais abstratas. Das 20 construções enunciativas do item agora, destacamos 06/17% 

contrastivo, 01/3% avaliativo, 02/6% avaliativo de realce, 08/23% sequencializador, 01/3% 

enfático, 01/3% introdutor de turno e 01/3% juntivo de ressalva. Esse resultado vai 

confirmando o espraiamento desse vocábulo em funções mais discursiva e, ao mesmo tempo, 

pelo princípio da gramaticalização percebemos que essas unidades linguísticas mais livres 

assumem comportamentos gramaticais que tendem a perder o seu valor referencial e, assim, 

admitir funções relativas à estrutura do discurso. 

Com isso, a amostragem dos dados nesse nível de escolaridade acercar-se em termos 

mais específicos, a metáfora espaço> tempo> texto tende a se manifestar efetivamente com a 

pressão de informatividade, pois mesmo intrinsecamente relacionados o valor novo tende 

nesses casos, a emergir do valor primeiro em contextos específicos que privilegiam a 

mudança. Com isso, enfatizamos ainda que o processo de gramaticalização ocorre devido às 

necessidades de comunicação não satisfeitas pelas formas existentes no sistema linguístico e à 

existência de conteúdos cognitivos para os quais não existem designações linguísticas 

adequadas. (Heine et alii, 1991, p. 19-30). 

Por esse motivo, é esperado que observemos uma frequência de aplicação 

consideravelmente menor na fala de informantes escolarizados, pois em alguns casos, a 

variável Escolaridade se mostra relevante para um fenômeno fonológico, sem que essa 

influência seja determinada por pressões da língua escrita. O papel da escolaridade é exercido 

tanto pelas pressões da escrita como pela promoção dos falares típicos dos falantes mais 
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cultos da sociedade e não é apenas na supressão de formas da língua. Seu papel também é 

evidente no confronto entre variedades padrão e não-padrão do português. Naturalmente, 

aquelas são favorecidas, em detrimento destas. Ao menos no que concerne à variação 

fonológica, a escrita parece exercer uma considerável influência nesse sentido. 

Assim, a trajetória do item lexical agora caracteriza a perda de significação de 

referentes extralinguísticos e adquire uma significação baseada em dados pragmáticos 

relativos a estratégias comunicativas dos usuários em dados textuais como também à 

organização interna dos argumentos no texto. 

 

Tabela VI: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Introdutor de 

turno 

0 0 01 100 01 / 100 

Total 0 0 01 100 01 / 100 

 

Conforme a presente tabela concernente à parte escrita dos informantes do nono ano 

localizamos uma amostra que corresponde a 01 função desempenhada pelo item agora numa 

relação mais discursiva o que preconiza, respectivamente, que o modo pragmático desse 

evento comunicativo relativo em termos gerais às estratégias concernentes a modalidade 

falada é fonte para o modo sintático mais atinente à modalidade escrita. Isso porque a 

categoria introtudor de turno tem maior incidência para a fala.  

A partir dessa função de introtudor de turno que cataloga em 100%, notamos a 

motivação de ordem pragmático-discursiva por causa da maleabilidade e instabilidade desse 

circunstanciador com destaque para os fenômenos de sentido e de mudança categorial. Dessa 

forma, valorizam-se as trajetórias de sentido e os processos de mudança linguística relativos à 

polissemia e à gramaticalização. Isso está em conformidade com o entendimento de que o 

discurso origina a gramática num continuum de forma e de função e, respectivamente, o modo 

pragmático, relativo em termos gerais às estratégias concernentes à modalidade falada é fonte 

para o modo sintático mais atinente à modalidade escrita. 

Sendo assim, o caráter desse item agora possibilita entender as pressões de uso 

linguístico na tentativa de identificar a funcionalidade do mesmo. 
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5.1.4 Informantes Quinto ano 

Tabela VII: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções  

desempenhadas na fala dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

12 60 0 0 12 / 60 

Referência tempo 

futuro 

01 5 0 0 01 / 5 

Contrastivo 0 0 01 5 01 / 5 

Sequencializador 0 0 03 15 03 / 15 

Introdutor de turno 0 0 01 5 01 / 5 

Juntivo de ressalva 0 0 01 5 01 / 5 

Concluidor 0 0 01 5 01 / 5 

Total 13 65 07 35 20 / 100 

 

 

Como se vê, nessa tabela 7, fixamos um total de 20 passagens de uso do item agora 

na fala dos informantes do quinto ano de forma que, caracteriza a produtividade desse vocábulo 

com o valor de adverbio temporal num total de 13 episódios divididos nas funções de 

temporal neste momento/momento atual com 12 sequencias enunciativas desse uso 

correspondendo a 60% e 01 de referência tempo futuro com 5% e, consequentemente, todas 

extraídas dos enunciados produzidos por esses informantes e presentes no corpus D&G. 

No que se refere aos aspectos mais pragmático-discursivos do vocábulo agora na 

dimensão de conector/marcador discursivo identificamos 07 categorias desse desempenho 

entre elas, citamos 01 ocorrência de contrastivo com 5%, 03 sequencializador com 15%, 01 

introdutor de turno, 01 juntivo de ressalva e 01 concluidor cada um com 5%. A partir desses 

dados, a multifuncionalidade vivenciada pelo circunstanciador agora revela de fato um tipo 

de sentido derivado de combinações semânticas oriundas do contexto pragmático-discursivo 

específico, ou seja, na articulação desse sentido mais abstrato e polissêmico, entram em cena 

os atores envolvidos no uso – os informantes e, na medida, em que tais usos se generalizam e 

sistematizam está aberto o caminho para a mudança gramatical. 

Desse modo, os usuários não selecionam somente o conteúdo a veicular mas também 

a forma, o modo de organizar tal conteúdo conscientemente ou não. No entanto, observa que 

sentidos mais abstratos e funções em estágios mais avançados de gramaticalização situam-se 
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em contextos de maior envolvimento interacional em que se procura lançar mão de estratégias 

de modalização, de evidencialidade e de ênfase para atuar sobre o interlocutor. 

Assim, nessa perspectiva os falantes se preocupam com os recursos linguísticos dos 

quais se expressam, negociam e naturalizam a subjetividade de suas posições ideológicas.  

 

Tabela VIII: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções 

desempenhadas na escrita dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Enfático 0 0 01 100 01 / 100 

Total 0 0 01 100 01 / 100 

 

Essa tabela de distribuição dos dados do vocábulo agora em relação à função 

desempenhada na escrita dos informantes do quinto ano apresenta 01 função exercida por esse 

circunstanciador e, a partir disso, percebemos o quanto a estrutura da língua é maleável e 

admite um continuum sincrônico por meio de palavras léxicas que mudam de estatuto e 

adquirem outros status de funcionamento.  

O item agora com a função de enfático e marcado na categoria de conector/marcador 

discursivo em 100% dos achados, disponibiliza um comportamento de natureza discursiva e 

salienta a aproximação de seu funcionamento como um elemento intensificador no momento 

enunciativo produzido pelo informante. Por essa razão, a mutação da língua toma como ponto 

de partida as necessidades interativas que por sua vez acionam a capacidade inventiva e 

criativa dos usuários. Vejamos o exemplo. 

 

(68) [...] 

“- Toc, toc, toc. 

A princesinha foi atender. Que surpresa era o sapo; então ele disse: 

- Lembra o que você me prometeu? 

- Lembro sim porque? 

- Eu quero jantar agora 

-Tá certo 

- Eu quero dormir. 

A princesinha ficou com pena de expulsar o sapo. E o sapo se transformou num lindo príncipe.” 

(I5ºANRPE, Corpus D&G, 1998, p. 393). 

 

 

De acordo com isso, o item agora como enfático assinala que à medida que as 

propriedades de uma unidade linguística vão se alterando, ela vai se tornando membro de 
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novas categorias em razão de uma reanálise categorial, permitindo com isso o enquadramento 

de uma mesma forma em categorias diversas. Dessa forma, é preciso reconhecer que o item 

agora é dinâmico e, consequentemente, podemos encontrar diferentes concepções de usos o 

que deflagra rotas ou caminhos de mudança linguística para a sua gramaticalização. 

 

5.1.5 Informantes Classe de alfabetização 

Tabela IX: Distribuição das ocorrências do vocábulo agora em relação às funções  

desempenhadas na fala dos informantes do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

05 31 0 0 05 / 31 

Contrastivo 0 0 03 19 03 / 19 

Sequencializador 0 0 03 19 03 / 19 

Introdutor de turno 0 0 03 19 03 / 19 

Enfático 0 0 01 6 01 / 6 

Anafórico/retomador 0 0 01 6 01 / 6 

Total 05 31 11 69 16 / 100 

 

 

Nessa última tabela sobre as ocorrências do agora em relação às funções 

desempenhadas na fala dos informantes da classe de alfabetização, localizamos 16 eventos de 

uso. Entre as categorias apontamos a função de advérbio temporal na qual verificamos uma 

representação de 31% das 05 ocorrências como temporal neste momento/momento atual. Por 

outro lado, numa perspectiva mais textual encontramos na função de conector/marcador 

discursivo as motivações de ordem comunicativas e, por meio delas, percebemos a 

configuração dos usos linguísticos desse item que totalizam 69% das 11 ocorrências 

localizadas no corpus sendo que desses, 19% representam 03 eventos com o emprego de 

contrastivo, 19% de sequecializador, 19% de introdutor de turno, 6% representam 01evento 

de uso de enfático e de anafórico/retomador.  

Com esses dados, levamos em conta o fato de que, concomitante ao processo de 

gramaticalização, o item agora sofre um processo de variação com outras formas de 

funcionamento, ou seja, o processo de gramaticalização que passa o item agora se submete ao 

princípio da divergência de Hopper (1991), o qual prevê que, quando uma forma lexical sofre 

gramaticalização, a forma original pode permanecer na língua como uma forma lexical 
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autônoma, podendo, além disso, submeter-se às mesmas mudanças pelas quais venham a 

passar outro item qualquer de sua nova categoria.  

E como consequência desses dados, podemos observar a ocorrência de mais de uma 

forma com a mesma origem etimológica, mas com funções gramaticais diferentes. Este 

princípio pode, pois, nos ajudar a entender o resultado encontrado de que a inovação de uso 

de agora mais discursivo, variável, mudável não implicou no decréscimo do uso do agora 

estrutural, canônico. Mas apresentou uma crescente frequência de uso em relação aos aspectos 

pragmático-discursivos como também as características semântico-gramaticais o que torna 

visível a consequente interação entre as características semânticas do circunstanciador e do 

tipo de discurso em que ele ocorre. 

Há outros aspectos a considerar no que se refere ao fenômeno em questão. Para 

Bybee (2003), a frequência tem um papel importante no processo de gramaticalização, pois 

além de ser o resultado dela, é o fator primário que contribui para esse processo de mudança. 

A partir dessa perspectiva, levamos em conta o aumento da frequência de uma 

construção/expressão e não simplesmente o fato de um item lexical isolado tornar-se mais 

gramatical. Nesse sentido, atribuímos à repetição um papel crucial nos processos de 

gramaticalização. 

Ainda citando Bybee (2003) observamos que a frequência de uso leva ao 

enfraquecimento da força semântica (ou generalização) de uma forma pelo hábito: formas 

tornam-se mais gerais e mais abstratas no significado. Essa perda de transparência semântica 

leva ao emprego da construção em outros contextos com novas associações, estabelecendo 

mudança semântica. Segundo Bybee, há dois tipos distintos de frequência ou dois métodos 

para controlá-la. O primeiro mede a frequência de ocorrência e, o segundo, a frequência de 

tipo, refere-se a um tipo de estrutura ou padrão em particular.  

Desse modo, tanto a frequência de uso como a gramaticalização são fatores que 

acentuam a mudança dos fenômenos linguísticos. Acreditamos que por meio dos dados 

apresentados e segundo Hopper (1991) de que a gramaticalização de um elemento linguístico 

e, em particular o agora, envolve a existência de diferentes camadas que podem, ou não, 

coexistir no mesmo momento (sincrônicas) e que, por serem provenientes uma das outras, 

tendem a manter traços que persistem das camadas originárias.  

Por isso, admitimos, portanto, a existência de várias camadas ou usos do item agora 

que, obedecendo à trajetória de mudanças delimitáveis espaço> tempo> texto seguem os 

processos básicos que caracterizam o paradigma da gramaticalização. 
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5.2 Categorias formais/funcionais e trajetórias polissêmicas do item agora na fala e escrita da 

cidade do Natal.  

 

Apresentamos aqui os usos do vocábulo agora encontrados no corpus D&G a partir 

das ocorrências selecionadas na fala e escrita, acompanhadas de uma análise qualitativa dos 

dados catalogados. Nesta etapa de trabalho, destacamos ainda as possibilidades sintático-

semânticas como também os aspectos pragmáticos do circunstanciador agora através de 

amostras do corpus em estudo o que caracteriza o seu deslizamento de funções. 

 De acordo com isso, as tabelas representam as funções desempenhadas pelo agora 

na modalidade da fala e escrita num total de 182 ocorrências. Contudo, em virtude da 

heterogeneidade de nosso corpus no que diz respeito à quantidade de textos distribuídos em 

cinco gêneros (narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato 

de procedimento e relato de opinião) e à quantidade de ocorrências, foi necessário lançar mão 

de um recurso estatístico que permitisse identificar o número mínimo de ocorrências que 

representasse estatisticamente as mesmas conforme as informações postas nas tabelas. 

Em relação às amostragens dos dados, comprova uma multifuncionalidade do item 

lexical agora como também sua polissemia presente em sua trajetória ao longo do estudo. 

Isso significa que o uso da língua passa por um processo de regularização em uma trajetória 

unidirecional – do discurso à gramática, do concreto para o abstrato. Nessa perspectiva, a 

gramática está num contínuo fazer-se, revelando-nos a relativa instabilidade da estrutura 

linguística. 

Por outro lado, percebemos a mudança linguística acontecendo no interior das 

funções desempenhadas pelo vocábulo agora na fala e escrita dos informantes do corpus 

D&G e, com isso, as diferentes funções e valores dessa forma linguística presente na 

sincronia atual podem constituir novos usos desde os traços canônicos até os mais 

pragmático-discursivos.  

Consoante a isso, a nossa hipótese, baseada na perspectiva de Bybee (2003) sobre o 

papel da frequência nos processos de gramaticalização, é a de que a repetição da estratégia 

funcional do item agora está associada à frequência de uso nos eventos comunicativos e 

relacionada ao princípio da gramaticalização. 

Assim, pelos dados registrados nas tabelas X e XI das ocorrências do agora na fala e 

na escrita dos informantes nos níveis de escolaridades do corpus, apresentamos a seguir o 

deslizamento funcional desse circunstanciador e seus aspectos polissêmicos conforme os 

fenômenos linguísticos em estudo. 
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Tabela X: Distribuição geral das ocorrências do vocábulo agora na fala dos informantes nos 

cinco níveis de escolaridades do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

   Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

68 39 0 0 68/39 

Temporal tempo futuro 08 5 0 0 8/5 

Referência tempo 

passado 

02 1 0 0 2/1 

Temporal época atual 03 2 0 0 3/2 

Contrastivo 0 0 26 15 26/15 

Anafórico/retomador 0 0 05 3 5/3 

Avaliativo 0 0 06 3 6/3 

Avaliativo de realce 0 0 06 3 6/3 

Aditivo 0 0 03 2 3/2 

Sequencializador 0 0 26 15 26/15 

Enfático 0 0 07 4 7/4 

Introdutor de turno 0 0 07 4 7/4 

Concluidor 0 0 02 1 2/1 

Relação de 

causa/consequência 

0 0 01 1 1/1 

Introdutor de digressão 0 0 01 1 1/1 

Juntivo de ressalva 0 0 02 1 2/1 

Total 81 47 92 53 173/100 

 

 

5.2.1 Agora advérbio temporal  

 

 

O agora, na função de advérbio temporal, é identificado, neste trabalho, da mesma 

forma que os gramáticos Almeida (1960), Bechara (2006), Cunha & Cintra (1985), Rocha 

Lima (2007) e o senso comum o consideram. É visto como advérbio de tempo e apresenta os 

seguintes traços de temporal neste momento/momento atual, temporal referência tempo 

futuro, temporal referência tempo passado e temporal época atual.  

 

5.2.1.1 Temporal neste momento/momento atual 

 

Nessa função, o agora equivale semanticamente a temporal neste momento/momento 

atual, remete, também, ao tempo presente da ação enunciativa. Nesse sentido, identificamos 

os usos temporais que mostram a noção de tempo e as instâncias nas quais agora faz em 
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relação a uma remissão demonstrativa temporal e indica uma proximidade em relação ao 

momento exato da enunciação conforme amostras (69) e (70). 

 

(69) “I: ... são dois andares ... são três andares ... sendo que só funcionam dois ... aí também só são 

salas de aulas ... coordenação também ... (      ) segundo ... primeiro andar coordenação de alguns 

cursos ... que eu num tô lembrado qual é agora quais são ...” (ITGDLPO, Corpus D&G, 1998, p. 36). 

 

(70) “I: ... chegou na estrada ... então perguntando se ele era Martin ... aí ele disse ... “é ... sou eu 

mesmo” ... ele disse ... “pronto ... eu tenho uma correspondência para lhe entregar ... agora eu tenho 

essa correspondência ... o correio está com essa correspondência há setenta anos”...” (ISGNEPPO, 

Corpus D&G, 1998, p. 188). 

 

O item agora nessas duas passagens é retirado da parte oral do corpus D&G, sendo a 

primeira de um informante de terceiro grau em que faz uma descrição de um lugar e a 

segunda de um informante de segundo grau que relata uma experiência pessoal vivenciada por 

ele. Nessas amostras, agora atua como um dêitico temporal prototípico7 e, a partir disso, 

evidencia que os enunciados em que aparece o item lexical agora, só podemos entender 

completamente o que está sendo dito se estivermos presentes no momento da fala ou se 

reconstruirmos as circunstâncias da enunciação. Por outro lado, as referências abstratas dos 

informantes no momento de suas falas distribuem-se em dois momentos: o primeiro se refere 

ao temporal – quando o espaço é compreendido como dimensão de tempo e o segundo textual 

– quando os sentidos lógicos das falas dos informantes prevalecem. 

Esses dois momentos temporal e textual estabelecem um marco que delimita o ponto 

com o qual os informantes conseguem fazer referência as suas falas como também destacam a 

configuração expressiva de valor textual apresentada pelo agora. Com isso, a exata 

localização do falante no momento da fala seria o ponto dêitico, isto é, o ponto espacial e 

temporal em que o falante está situado seria o ponto dêitico da enunciação. Em Souza Júnior 

(2005), também em seu trabalho apresenta esse circunstanciador como dêitico temporal e o 

distingue do âmbito discursivo e formal. 

Assim, as 68 ocorrências de agora como temporal neste momento/momento atual 

encontradas na parte oral e que correspondem a 39% dos dados catalogados, demonstram o 

deslizamento de sentido desse item lexical agora numa trajetória de crescente abstratização, 

passa do sentido mais concreto para o sentido mais abstrato.  

 

                                                           
7 Entendemos, neste trabalho, o conceito de protótipo de acordo com Neves (1997, p. 138): “O 

protótipo é o membro que ostenta o maior número das propriedades mais caracteristicamente 

importante, e todos os demais membros devem ser classificados de acordo com o grau de semelhança 

com o protótipo, ou seja, de acordo com a distância do ‘pico protótipo’”. 
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5.2.1.2 Temporal referência tempo futuro 

 

O advérbio agora, nesse caso, é empregado em um tempo referido pelo falante com 

relação ao futuro. Esse uso, vinculado a um fato que ainda está para acontecer, pode ser 

observado nas passagens do corpus a seguir: 

  

(71) “E: você vai mexer agora só no céu?” (ITGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 146). 

 

(72) “I: ...muita gente discute porque acha errado... você não vai à igreja... você não faz isso... você... 

mas se você tá:: se você conhecesse Deus como você quer conhecer ... eu acho que isso que é 

importante ... não é você seguir uma linha ... uma diretriz ... eu vou conhecer Deus ... o que a gente vê 

demais e que tá sendo apregoado por aí é que a pessoa é ruim ... ruim ... ruim ... ruim ... aí resolve ficar 

bom e passa para outra religião ... né ... no caso ... tão procurando a Assembleia de Deus ... porque é a 

única que diz que na hora que você se arrepende de seus pecados ... você passa a ser bom ... 

automaticamente ... eu acho que não é assim ... sabe Sheila? não é você chegar e dizer assim ... vou 

ficar bom agora ... e de repente ficar bom ...” (ITGROPO, Corpus D&G, 1998, p. 65). 

 

 

Nessas passagens (71) e (72), o item agora usado pelos informantes faz uma menção 

de um fato que acontecerá no futuro. Com isso, o elemento agora pode vir acompanhado de 

uma indicação temporal que especifica seu sentido de elemento indicador de tempo, como se 

pode notar pelo uso das locuções verbais “vai mexer” na primeira passagem e “vou ficar” na 

segunda. Essas locuções verbais possibilitam a identificação da marcação de futuro, sem 

contar que nas gramáticas tradicionais colocam o elemento agora entre os advérbios de tempo 

para expressar noções temporais em determinados contextos e, em seguida, como veremos 

adiante passa a assumir funções textuais referentes à organização das informações. 

 A construção agora + locução verbal permite implicar convencionalmente que a 

situação expressa pelos falantes refere-se ao futuro. Desse modo, os usos de agora temporal 

referência tempo futuro com um total de ocorrências de 08/5% na fala dos informantes situam 

explicitamente como o ponto a partir do qual avalia a proximidade ou o afastamento da 

entidade que o falante deseja situar no momento de comunicação. 

Então, nesse sentido, a abordagem funcional se preocupa aos propósitos inerentes ao 

emprego da linguagem em uso, procurando explicar as regularidades observadas na interação 

da língua e analisando as condições discursivas. A linguagem é vista como uma ferramenta 

cuja forma se adapta as funções que exerce e, desse modo, ela pode ser explicada somente 

com base nessas funções, que são em última analise comunicativas e, no entanto, partindo da 

pragmática da língua, são explicados fenômenos linguísticos sintáticos e semânticos. 
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Destarte, essa especificidade na ocorrência de agora nos fornece os indícios 

necessários para explicar a multiplicidade funcional e categorial dessa forma como também 

sinaliza os eventos comunicativos num continuum espacial, orientando a atenção do ouvinte 

para pontos específicos do ato comunicativo. 

 

5.2.1.3 Temporal referência tempo passado 

 

A função temporal referência tempo passado, o advérbio agora nesse caso, é 

empregado mencionando a um tempo referido pelo falante com relação ao passado. O uso 

dessa função é identificado a partir da construção agora + passado em que permite aludir 

formalmente que a situação atual de comunicação produzida pelos informantes difere da 

situação passada. Para ilustrar os dados de 02/1%, trazemos dois fragmentos extraídos do 

Corpus D&G, na modalidade falada conforme amostras (73) e (74). 

 

(73) “I: ...tem dia ... que eu atendo onze ... no máximo ... até agora ... que eu tô trabalhando faz cinco 

mese... à tarde ... que à tarde que tem esse movimento ... pela manhã ... é só pra marcar consulta ... 

essas coisas ... sabe? limpar a clínica ... até agora foi onze ... doze ... e o menor mesmo é quatro ... 

sabe? o menor número assim ...” (ISGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 263). 

 

(74) “I: é:: o congresso que a gente foi a ... agora na ... semana santa ... não é? o congresso dos jovens 

batistas aqui de Natal ... a gente realiza de dois em dois anos ... é geralmente na semana santa ...” 

(ISGNEPPO, Corpus D&G, 1998, p. 270)  

 

 

Em (73), o informante de segundo grau faz um relato de procedimento sobre o 

movimento de fluxo de pacientes que acontece na clínica. Já em (74), também um informante 

de segundo grau através de uma narrativa de experiência pessoal destaca sua participação no 

congresso realizado pelos jovens da Igreja Batista. As amostras (73) e (74) intensificam o que 

estamos tentando apresentar através da multifuncionalidade do item lexical agora, uma vez 

que pelos usos desse vocábulo e pelas condições de fatores intra e extralinguísticos podemos 

registrar o processo de polissemia ou de gramaticalização que vem passando o item lexical 

agora em tais usos. 

Dessa forma, diferentemente da perspectiva apresentada pelos informantes em suas 

falas, a construção de agora + passado numa posição pós-verbal “agora foi” na primeira 

passagem e pré-verbal “foi a...agora” na segunda, configura a possibilidade de que aspectos 

puramente formais como estes e, por conhecimentos pragmáticos partilhados pelos 



109 
 

informantes, contribuem fortemente para o deslizamento funcional do agora  por meio de um 

caráter semântico-pragmático num nível predominantemente proposicional e textual. 

Nessa perspectiva, o agora aponta para um processo de mudança linguística de 

caráter unidirecional no interior do qual itens ou “construções lexicais” (Traugott, 2003) passa 

a exercer funções gramaticais, e, quando já gramaticalizados, podem assumir funções ainda 

mais gramaticais. Assim, é por assumir uma nova função na gramática da língua que se 

explica o surgimento de novas formas linguísticas a partir de questões pragmáticas e por 

associações metafóricas realizadas pelo falante.  

 

5.2.1.4 Temporal época atual 

 

O uso de agora como temporal época atual com uma amostragem de 03/2% dos 

dados catalogados é empregado referindo à época atual, ou seja, o momento de enunciação 

produzido pelos falantes refere-se à época atual/contemporânea. Nesse sentido, observamos 

que o emprego do advérbio agora nessa categoria de análise direciona para uma interpretação 

de que o sujeito enunciador possibilita a interpretabilidade de “atualmente”. 

A primeira amostra de um informante de terceiro grau manifesta por meio de um 

relato de procedimento suas preocupações em relação aos programas infantis, os conteúdos, 

os quais apresentam comportamentos violentos e podem incitar as crianças a praticá-los. Na 

segunda, a informante de Ensino Fundamental do nono ano opina a respeito da realidade dos 

homens na sociedade atual e demonstra a sua insatisfação por eles não servirem nem mais 

para casar. Vejamos as amostras (75) e (76) do Corpus D&G.  

 

(75) “I: a informação é imediata ... agora ... uma coisa que me preocupa ... hoje em dia na TV ... é ... 

os programas infantis principalmente ... eu vejo que as crianças elas ... assistem e copiam esse modelos 

da TV né? e a maioria dos personagens dos ... dos ... dos seriados infantis são hoje em dia ... eles são 

... estão todos armados entendeu?” (ITGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 154). 

 

(76) “I: manicaca ... manicaca é gente feio ... gente feio ... horroroso ... eu não ... quero um bonitão ... 

fortão ... assim ... ai ... aí:: sim ... tem esse ... aí os pequeno é tudo pivetinho assim ... sim ... agora os 

homem de hoje olhe ... não tá prestando nenhum ... ó ... nem pra casar ... ninguém quer casar mais...” 

(I9ºAROPO, Corpus D&G, 1998, p. 352). 

 

 

Constatamos que as amostras (75) e (76) do corpus em análise comprova a constante 

mudança impulsionada, essencialmente, pelas necessidades dos falantes em contextos 

específicos de comunicação, como também, o surgimento de novos valores semânticos e 

polissemânticos que, longe de seus sentidos mais usuais, contribuem para a construção de 
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novos sentidos que refletem a dinamicidade das ações e da interação humana. O uso de agora 

como temporal época atual é identificado pela presença do advérbio também temporal “hoje” 

nas falas analisadas em que o uso do mesmo consegue pautar as possíveis operações de 

referenciação apontadas pelos informantes durante o ato comunicativo. 

Dessa forma, o item agora vem sendo usado em perspectivas diferentes o que 

evidencia o surgimento de novas funções, ou seja, o processo de gramaticalização que passa 

esse item se submete ao princípio da Estratificação de Hopper (1991), o qual prevê que, 

quando ocorre o processo de gramaticalização, novas formas surgem dentro do sistema 

linguístico que passam a coexistir com as formas antigas, podendo, além disso, submeter-se às 

mesmas mudanças pelas quais venham a passar um outro item qualquer de sua categoria. 

Portanto, como consequência disso podemos observar a ocorrência de mais de uma 

forma com a mesma origem etimológica, mas com funções diferentes. Este princípio de 

divergência pode pelos menos em parte, nos ajudar a entender o resultado encontrado de que 

a inovação do uso de agora não implicou no decréscimo de sua forma canônica apresentada 

pelas gramáticas tradicionais.   

  

5.2.2 Agora conector/marcador discursivo 

 

 

Nessa função, agora além de exercer a função de conector, volta-se como marcador 

discursivo para interação entre os falantes e adquire traço de circunstanciação discursiva e 

atua na organização de unidades tópicas. Ainda nesse sentido, por meio do processo de 

discursivização, agora perde restrições gramaticais e passa a exercer funções voltadas para a 

organização de unidades discursivas. 

Diante disso, apresentamos a seguir as ocorrências catalogadas no corpus em estudo 

conforme a perspectiva descrita. 

 

5.2.2.1 Contrastivo  

 

Das várias evidências que apontam para a caracterização juntiva do agora, uma delas 

é o fato de esse elemento poder ser substituído por “mas” na maior parte das ocorrências, o 

que não é possível nos casos em que o elemento ainda veicula valor temporal. O elemento é 

juntivo quando participa de algum tipo de relação de contraste entre orações simples ou 

complexas, ou seja, parece que tal elemento atua no nível sintático e exerce a função de 

conector interoracional como exemplificam (77) e (78). 



111 
 

(77) “E: sabe ... é a cor .. tudo bem ... tem ... tem isso sim ... agora as camadas dessa montanha eu acho 

muito estranhas ... num entendo porque que elas tenham essas camadas ... com cores diferentes ... 

inclusive por se tratar de uma fotografia ... eu fico pensando ... existe uma montanha desse jeito?” 

(ITGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 139). 

 

(78) “I: ... quanto à sala ... agora ... cadeira ... mesa ... esses negócios ... tudo bem organizado ... tudo 

bem novo e tudo ... agora ... as paredes eram sujas ...” (ISGDLPO, Corpus D&G, 1998, p. 193). 

 

 

Nas amostras (77) e (78) o agora adversativo parece auxiliar no estabelecimento da 

relação entre segmentos coordenados sem eliminar o elemento anterior, admite-o, mas, a ele 

se contrapõe. Em (77), o item agora estabelece um contraste entre as passagens “é a cor” e 

“agora as camadas dessa montanha eu acho muito estranhas”. A partir dessas passagens, 

podemos parafrasear pela conjunção mas e, consequentemente, apresenta um contraste com o 

que foi dito antes. Outro contraste acontece em (78) quando o informante expõe condições de 

oposições entre “quanto à sala ... tudo bem organizado” e “agora ... as paredes eram sujas”.  

Nesses casos, o agora contrastivo de acordo com dados apresenta 26/15% e, é 

reforçado pela explicitude da conjunção mas o que aponta para uma trajetória de advérbio > 

conjunção fenômeno que já vem sendo estudado pelos linguísticas. Observamos também que 

nessa função os dados catalogados são registros da modalidade falada o que permite assim, 

constatar a flexibilidade de uma função praticamente textual para uma função discursiva. 

 

5.2.2.2 Anafórico/retomador  

 

O conector/marcador discursivo agora com 05/03% das ocorrências retoma 

anaforicamente o tópico de uma sequência textual ou outro tipo textual, organizando o 

discurso, adequando relações de sentido entre os enunciados e dando 

prosseguimento/encaminhamento ao discurso. Essa estratégia utilizada pelo falante diz 

respeito à continuidade referencial, ou seja, à retomada de uma expressão que representa 

precisamente um referente já construído no texto por meio de novas expressões referenciais. 

Observem: 

 

(79) “I: ...ela primeiro saiu ... entrou numa boate né ... à noite um lugar lá ... agora onde ela entrou só 

tinha homens ... sabe ... foi o primeiro lugar que ela encontrou ... aí quando chegou lá ... pediu uma 

bebida e tal ... entrou ficou lá ... isso com a roupa de freira e tudo mais ... né ... e o pessoal tudo 

olhando espantado ...” (ISGNRPO, Corpus D&G, 1998, p. 281). 

 

(80) “I: é muito interessante ... é muito interessante ... muito bem bolado o filme ... sabe ... agora é ... 

realmente é para quem ... é pra quem ... é pra quem não ... é para quem assistiu mesmo ... para quem 
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assistiu mesmo o um ... né ... se num assistiu o um é ... se ele num tirar o olho da televisão ... você num 

di/ num entende o dois ... que é muito complicado e tudo ...” (ISGNRPO, Corpus D&G, 1998, p. 190). 

 

Em (79), o informante de segundo grau reconta uma história vivida possivelmente 

por uma mulher, pois recorre ao pronome “ela”. Nesse contexto, temos o uso do agora como 

anafórico/retomador quando o informante na passagem “agora onde ela entrou só tinha 

homens”, o uso do agora nessa situação comunicativa retoma o lugar em que ela estava 

“boate” e, consequentemente, dar continuidade de sentido ao que o mesmo vinha descrevendo 

no decorrer de sua fala. Na amostra (80), temos mais um exemplo dessa função 

desempenhada pelo agora. Nesse caso, o informante também de segundo grau faz por meio 

do uso do agora a recuperação do que havia dito anteriormente em relação ao filme em que 

outras pessoas deviam assistir conforme a passagem “agora é ... realmente é para quem ... é pra 

quem ... é pra quem não ... é para quem assistiu mesmo”. 

Como se vê, a trajetória do agora vai de encontro com a perspectiva de uma 

gramática maleável, emergente que se adapta as regularidades decorrentes das pressões do 

uso, quer por necessidades comunicativas não preenchidas, quer pela presença de conteúdos 

cognitivos para os quais não existem designações linguísticas adequadas. Por isso, são vários 

os motivos ou as motivações do deslizamento semântico, na geração de novos significados, 

tanto para itens léxicos como para construções. 

 

5.2.2.3 Avaliativo  

 

O item agora também assume com 06/03% de ocorrências a função de avaliativo no 

corpus D&G. Nessa função, o conector/marcador discursivo agora introduz especificamente 

uma explicação, uma opinião do informante em relação ao assunto exposto como forma de 

ressalva como mostra as passagens (81) e (82). 

 

(81) “I: ... é questão de ter investimento na educação ... se investisse mais na ... na ... no ensino público 

... obviamente teria:: porque a capacidade desse pessoal é a mesma do particular ... inclusive ... tem 

professor que ensina em colégio particular e em colégio público ... então ... só que agora em colégio 

particular ele recebe muito mais ... dá vontade de ensinar ...” (ISGROPO, Corpus D&G, 1998, p. 203). 
  

(82) “I: ...assim ... completamente ateu ... às vezes eu tenho as minhas dúvidas ... porque aí numa hora 

que você tá num sufoco danado ... você faz ... ai meu Deus ... me ajuda né ... até os próprios ateus ... 

ateus entre aspas ... eu acho que eles não ... não existem ... sabe ... eu acredito que eles não existem 

não ... os ateus ... agora ... quanto à religião ... a minha opinião sobre ela é que ela não existe ... é:: não 

é ... não é fundamental ... não é tão importante ...” (ISGROPO, Corpus D&G, 1998, p. 289). 
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Na a amostra (81), o item agora introduz uma ressalva a cerca do ponto de vista do 

informante sobre as condições de pagamento de professores em relação ao ensino público e 

enfatiza que no colégio particular estimula os profissionais da educação pelo fato de 

ganharem melhor. Em (82), o agora avaliativo faz uma observação a respeito do que a 

informante anteriormente vinha abordando em sua fala a cerca da opção do ateísmo e, em 

seguida, apresenta uma julgamento sobre religião.  

Essa função desempenhada pelo vocábulo agora ilustra a sua multifuncionalidade 

num nível pragmático – discursivo o que, nesse sentido, envolve uma intenção genérica do 

falante de usar algo conhecido pelo ouvinte para fazê-lo compreender melhor o sentido novo 

que ele quer expressar como também a utilização de conceitos mais concretos e mais 

conhecidos para atender as necessidades dos usuários da língua que surgem no decorrer do 

processo comunicativo. 

 

5.2.2.4 Avaliativo de realce  

 

Nesta, o conector/marcador discursivo agora atenta para um aspecto especial na 

informação precedente apresentada pelo falante. Por esta função, o uso do elemento agora 

possui uma origem espacial/temporal, e se explica por um processo de gramaticalização 

espaço > (tempo) > texto. A partir desse processo, o elemento tende a desempenhar funções 

pragmático-discursivas ganhando novas posições mais fixas dentro da cláusula.  

Dessa forma, a base teórica pragmático-discursiva colabora nos aspectos de variação 

de função desempenhada pelo item agora, pois sua função não é simplesmente relacionar 

sintaticamente orações, mas, principalmente, nessa função de estabelecer uma ênfase ao 

enunciado precedente.  

Vejamos nas amostras (83) e (84) catalogadas no corpus D&G da parte oral dos 

informantes do ensino fundamental (9º ano) como ocorre essa função: 

 

(83) “I: não... isso aí você aprende ... porque eu num tinha de jeito nenhum ... eu pensava que num ia 

fa/ eu pensava que num ia ... num ia ... num ia conseguir nunca fazer ... um acorde com a mão 

esquerda e ... solar com a mão direita ... hoje é a coisa mais natural do mundo ... como dois e dois ... 

agora ...deixe eu ver se eu esqueci alguma coisa ... importante ... sim ... tem que aprender os 

compassos ... tem compasso quatro por quatro...” (I9ºANRPO, Corpus D&G, 1998, p. 376). 

 

(84) “I: ... a maioria do pessoal da sala não gosta muito do quadro porque é daqueles ... na parede né ... 

na parede ... não é esses quadros negros de antigamente ... que é de madeira ... agora é na parede 

mesmo ... no cimento ... aí quando chove às vezes ... aí fica ruim de escrever ... a gente escreve ... aí 

fica o giz ... o giz fica como se fosse pregado ... sabe? a gente escreve aí fica como se fosse pregado ... 

pra apagar é ruim...” (I9ºADLPO, Corpus D&G, 1998, p. 327). 
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Observamos em (83) que o falante procura enfatizar a informação precedente que era 

sobre as técnicas de tocar em um violão destacando a partir do uso do item agora em sua fala 

a importância de aprender o compasso quatro por quatro. Com isso, entendemos que para o 

falante a informação precedente possui um nível de informatividade alto, por isso a 

necessidade de um realce. 

 Em (84), o informante faz uma descrição de um local, no caso em particular, de uma 

sala de aula, mas especificamente do quadro. Na continuidade de sua fala tem a preocupação 

de evidenciar que é daqueles feitos na parede de cimento o que demonstra pelo emprego do 

agora a capacidade do informante ressaltar e detalhar a situação que fica o quadro quando 

chove conforme a passagem “agora é na parede mesmo ... no cimento ... aí quando chove às vezes 

... aí fica ruim de escrever ... a gente escreve ... aí fica o giz ... o giz fica como se fosse pregado ... 

sabe? a gente escreve aí fica como se fosse pregado ... pra apagar é ruim...”.  

Assim, com um evento de 06/03% do agora na função de avaliativo de realce, 

percebemos uma possível variedade funcional desse item o que verifica uma intersecção entre 

a função temporal e a textual e se adaptam às circunstancias conforme as necessidades 

situacionais. 

 

5.2.2.5 Aditivo  

 

O uso de agora aditivo que ocorre em 03/02% das ocorrências encontradas no corpus 

D&G, apresenta-se na fala dos informantes com o intuito de apenas acrescentar informações 

sem aferir, nem enfatizar, é uma função mais neutra em relação às demais até aqui exposta. 

Pelos dados em referencia a essa função, seu uso foi identificado em um nível de escolaridade 

maior (3º grau), no entanto, permite deflagrarmos que os informantes desse nível de 

escolaridade conseguem elaborar melhor suas falas, pensar nos termos que irão empregar 

durante a construção de seus enunciados e, com isso, reforçam por outro lado os aspectos da 

discursivização como um processo em que os elementos perdem função lexical e gramatical 

para ficar a serviço da organização e da linearidade das informações de suas falas.   

Como amostras dessa função estabelecida pelos informantes apresentamos as 

passagens (85) e (86) em que se trata dessa função: 

 

(85) “I: Marcos e ... sinceramente eu acho que eu já ... é ... matei toda a minha curiosidade no campo 

da filosofia ... no campo da filosofia ... eu estou muito satisfeito ... eu fiz o curso que eu gostaria de ter 

feito ... tô feliz ... vou terminar muito feliz ... talvez eu num terminasse em nenhum outro curso aí ... 

mas vou terminar dizendo assim ... estou realizado ... tô feliz ... fiz o curso que eu realmente queria ... 
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e agora educação artística é como ... essa coisa de manusear com as mãos ...” (ITGRPPO, Corpus 

D&G, 1998, p. 147). 

 

 

(86) “I: ... pra trabalhar com esses elementos ... até mesmo a ... a ... a ... a nível de criação ... porque 

você vai é ... quando for criar ... meu Deus ... e agora ... o que é que eu boto aqui nesse meu quadro ... 

é:: um pássaro ... mas que pássaro ... mas que pássaro eu devo botar? aquele daquela praia ... quem 

sabe aquele ... aquela espécie ... aquela suavidade daquele pássaro daquele quadro que eu pintei de 

uma fotografia ... ((riso))” (ITGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 151). 

 

 

O enunciado (85), o informante expõe a sua satisfação de ter concluído o seu curso 

de formação e sua felicidade como podemos observar no decorrer de sua fala. Porém o 

usuário acrescenta no final de sua fala um dado sem realçar ou inferir a alguma informação 

anterior. Nesse sentido, assinala a partir do uso do item agora e do auxílio da conjunção e a 

caracterização da nova informação com o objetivo de adicionar, ou seja, uma junção entre as 

ideias exibidas pelo falante e, por consequência, admite semanticamente a paráfrase “mais 

agora”.  

No exemplo (86) pela extensão do relato do informante a respeito da ampliação do 

conhecimento sobre o trabalho fotográfico, suas técnicas e os elementos que fazem parte 

desse ofício, optamos em reduzi-la pelo fato da amostra não ficar muito longa no corpo da 

análise. Ademais, o uso de agora nessa passagem do corpus D&G, é mais uma manifestação 

de sua funcionalidade como aditivo o que registra os traços discursivos em torno da fala dos 

informantes e o item agora se encontra, no entanto num estágio mais avançado de sua 

trajetória de gramaticalização, pois entendemos que é usado com função discursiva sem 

nenhum resquício de seus usos temporais e canônicos.  

Assim, com esse novo modelo a gramática está simultaneamente com alguns itens ou 

construções emergindo, icônicos e outros itens ou construções submergindo com perda da 

iconicidade.  

A seguir, acompanhemos mais uma função desempenhada pelo vocábulo agora no 

corpus D&G.  

 

5.2.2.6 Sequencializador 

 

A função de sequencializador é um traço muito propício de ocorrer nesse estudo 

porque o material coletado para a análise é composto por textos de diversos gêneros, ou seja, 

sequencias textuais em que os fatos são colocados de forma ordenada para estabelecer uma 
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relação de continuidade do enunciado. Nessa função, agora pode ser parafraseado por “em 

seguida”, “a seguir” de acordo com as amostras (87) e (88).  

 

(87) “I: ... quanto à sala ... agora ... cadeira ... mesa ... esses negócios ... tudo bem organizado ... tudo 

bem novo e tudo...” (ISGDLPO, Corpus D&G, 1998, p. 193). 

 

(88) “I: ...matemática ... e matemática minha filha ... aí eu num vou ... eu já num gosto de matemática 

... eu nunca gostei ... quer dizer ... eu gostava ... aí agora ... que essa juventude agora minha filha ... 

como diz ... o jovem num tá tão se interessado a estudo ... aí fica ... aí pronto” (I9ºANEPPO, Corpus 

D&G, 1998, p. 337). 

 

 

Na amostra (87), agora funciona como conector de sequencialização. O informante 

faz uma descrição de um local aqui em particular de uma sala e quando ele utiliza agora, este 

propicia a continuidade sobre os objetos que tem na sala que se encontram organizados e 

novos. A função de agora nesse contexto é a de elo continuativo nas sequências das ações 

descritas pelo informante e relaciona-se a um sentido mais ampliado que o sentido dêitico. 

Podemos constatar, também, em (88) mais um exemplo do emprego de agora 

sequencializador. Nessa amostra, a informante manifesta através de um relato de experiência 

pessoal o fato de não gostar de matemática e, na sequência de seu discurso, pelo uso do agora 

permiti a continuidade do seguimento de eventos ou ações dentro do contexto em que está 

inserido. Trata-se de um uso em que existe uma fluidez entre a enunciação da fala e a 

localização espacial no texto como também os atos do discurso e as marcações das sequências 

textuais. 

Com isso, o mecanismo de gramaticalização que gera esta mudança é a pressão de 

informatividade como percebemos através das amostras, mas também percebemos a 

mobilidade de funcionalidade do item agora o que se verifica que o termo faz o elo de 

conexão com novas ações que vão ocorrendo na evolução dos fatos e, seu posicionamento é 

fixo, pois caso se movimentasse perderia esse traço funcional. 

 

5.2.2.7 Enfático  

 

O traço de agora como enfático apresenta 07/04% dos casos encontrados no corpus 

D&G. Nessa função trata-se de um uso que busca enfatizar, fortalecer, dar importância à 

determinada opinião ou a determinado fato da história. Com isso, a transferência de 

propriedade ocorre com a ampliação do elemento sobre o qual o agora incide, pois deixa de 
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incidir sobre constituintes e orações para incidir sobre tópico discursivo. Vejamos as 

ocorrências do agora enfático em (89) e (90). 

 

(89) “E: e justamente agora que ela tá grávida ...” (ISGNEPPO, Corpus D&G, 1998, p. 224). 

 

(90) “I: ...bom ... a minha opinião realmente ... é que ... o casal se dê bem ... sabe ... que o casal se dê 

bem num sabe? o casal se dê bem ... que entre eles ... não como os de hoje ... não como assim que ... 

fica como ... assim ... porque o ... os rapazes de hoje num tá com nada mesmo não ... porque é difícil 

encontrar um rapaz que seja fiel ... seja dedicado ... a pessoa ... é difícil agora ... tá muito difícil ... é 

agora tá tudo ... tudo um casal desmantelado...” (I9ºAROPO, Corpus D&G, 1998, p. 357). 

 

No enunciado (89), agora sequencializa a ideia enfática da informante a respeito da 

gravidez. Nesse momento de sua fala, percebemos que a mesma sustenta sua crença, 

asseverando uma dada proposição e contrastando-a com o conteúdo pressuposto. Um dado 

que auxilia na caracterização do agora enfático é a presença da conjunção “que”, e, a partir da 

construção da expressão agora que disponibiliza significativamente a nossa hipótese de 

redução de frequência de agora advérbio temporal.  

Em (90), agora também exerce o papel de um elemento que tenta enfatizar o 

contexto específico da fala da informante no momento em que faz um relato de opinião sobre 

a relação de comportamento dos casais na atualidade. Nesse caso, a informante destaca por 

meio do uso de agora a ênfase à época da enunciação estabelecida no momento de 

comunicação como também ao usar a passagem “tá muito difícil” em seguida, reforça a ideia 

apresentada.  

Desse modo, em ambos os casos, podemos constatar de acordo com as funções 

desempenhadas pelo agora o seu distanciamento em relação a sua função prototípica de 

advérbio temporal, passando, no entanto, para um item que se encontra no estágio de sua 

trajetória de gramaticalização, pois nessa função mais discursiva o agora apresenta um 

esvaziamento de sentido o que acreditamos sem nenhum resquício de seus usos temporais e 

canônicos.  

 

5.2.2.8 Introdutor de turno  

 

A função introdutor de turno desempenhada pelo item lexical agora no corpus D&G, 

apresenta um traço discursivo nos contextos de enunciação produzidos pelos falantes e trata 

do uso do item agora com o objetivo de introduzir um novo tópico, ou seja, um novo assunto 



118 
 

no texto ou um novo momento do discurso, por meio de uma mudança no tópico ou no 

assunto tratado como segue em (91) e (92). 

  

(91) “I: é ... mas é bom ... num ... num lado é bom que jogue pra cima do povo ... eu acho que tudo 

devia ser assim ... o povo decidir ... porque se der errado ... foi o povo que decidiu ... como Collor ... 

né? não deu certo ... então foi o povo que quis assim ... agora ... minha filha ... é levantar a cabeça ... 

teve impeachment ... né? pronto ... vamos ver agora o que é que vai ser ... mas tem que ser o povo ... 

eu acho que tudo deveria ser o povo ... sabe?” (ISGROPO, Corpus D&G, 1998, p. 254). 

 

(92) “E: você gosta do futebol e tá dando sua opinião ... né ... você deu do time ... agora o que você 

acha da violência no ... lá dentro ... a violência dos jogadores e a violência lá na ... arquibancada?” 

(I5ºAROPO, Corpus D&G, 1998, p. 401). 

 

 

Nas amostras (91) e (92), o item agora introduz essa mudança de turno. Na primeira, 

a informante através de um relato de opinião expõe a importância da participação do povo na 

hora das decisões e, por esse fato, justarem bem ou ruim foi o povo que escolheu. Quando 

emprega o agora, ela muda o foco conversacional e apresenta um conselho conforme a 

passagem “agora ... minha filha ... é levantar a cabeça ... teve impeachment ... né? pronto...”. Com 

isso, confirma a mudança do tópico e do assunto. 

Na segunda, o informante consegue mais uma vez assinalar por meio do agora a 

modificação de assunto em torno da tentativa de comunicação quanto à sua opinião sobre a 

violência nas arquibancadas dos estádios de futebol. Assim, com esses dados notamos a 

tendência do agora em assumir outras funções e de acordo com Hopper (1991) as línguas 

tendem a apresentar mais de uma forma para desempenhar funções idênticas, ou seja, surgem 

novas camadas e as camadas antigas não desaparecem necessariamente podendo coexistir e 

interagir com as novas. 

 

5.2.2.9 Concluidor 

 

O agora nesse estudo com traço de concluidor é uma das funções intermediárias 

entre os usos temporais e discursivos até aqui apresentadas. Porém, assumindo aspectos mais 

textuais na trajetória de gramaticalização podemos caracterizá-lo em um percurso de mudança 

em que envolve alterações morfossintáticas pelo fato do item assumir outras posições 

sintáticas e integrar outros paradigmas funcionais e também alterações semânticas e 

pragmáticas. 

Nesse sentido, esta função de agora concluidor corrobora as ideias de Traugott e 

König (1991) não apenas no que diz respeito ao papel do contexto comunicativo no 
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surgimento de novos usos da língua como também no tocante ao caráter unidirecional das 

mudanças implementadas por esse item que, parte quase sempre do componente proposicional 

rumo ao componente expressivo da língua como mostra as passagens (93) e (94) do corpus 

em análise. 

 

(93) “I: não existia e ... a von/ aí ... o reencontro com o clima frio ... digo reencrontro ... reencontro 

porque eu acredito que foi um reencontro ... eu acho que em alguma dimensão ... eu já havia morado 

no Rio Grande do Sul ... e isso depois eu vou conversar mais profundamente com você que não cabe 

falar agora ... mas então cheguei em Porto Alegre ... sim ... aí a porta do avião abriu-se ... e eu ia me 

sentir ... é ... pela primeira vez naquele vôo seguro porque eu ia pisar em terra firme e não iria mais 

voltar até o avião ((riso))” (ITGNEPPO, Corpus D&G, 1998, p. 100). 

 

(94) “I: ... “você prometeu ... agora vai ter que cumprir” ... aí ela foi lá:: chamou o sapo ... e o sapo 

jantou com ela ... aí na hora de dormir ... ele falou ... “princesinha ... você falou que eu podia dormir 

es/ se/ ... é ... em sua cama”. (I5ºANRPO, Corpus D&G, 1998, p. 389). 

 

No exemplo (93), o informante após narrar sua experiência que a caracteriza de 

reencontro com o frio, ou seja, de ter a impressão em outra dimensão ter morado no Rio 

Grande do Sul conclui com o emprego do agora a ideia que até o momento de sua fala vinha 

sendo expressa. A conclusão é evidente porque após o uso do agora, o falante inicia com a 

marcação de oposição da conjunção “mas” outro ciclo de ideia em que relata a sua 

experiência de viajado em um avião. 

O enunciado (94) fornece um exemplo de agora também com o traço de concluidor. 

Trata-se de uma função significativa e nova no que diz respeito à modalidade da fala. Nesse 

caso o item agora finaliza a proposição apresentada pela falante em referência a uma 

promessa que havia lhe prometido. Nesse sentido, essa função aponta uma natureza de 

mudança e de variação o que não é contemplado nas gramáticas tradicionais. 

  

5.2.2.10 Relação de causa/consequência  

 

 A ideia de relação de causa/consequência desempenhada pelo item lexical agora no 

relato de procedimento produzido pelo falante de segundo grau está diretamente ligada àquilo 

que provoca um determinado fato, ou seja, exprime um efeito ao motivo do que se declara 

anteriormente. Essa função é expressa pelas construções que a gramática chama de causais, 

conclusivas e consecutivas. Desse modo, vejamos na amostra (95) essa relação de 

causa/consequência. 
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(95) “I: ... aí vai entrar numa canalização lá por baixo ... vai ser subterrânea do mesmo jeito ... né ... 

então a água vai descendo ... vai descendo ... vai descendo ... é como se fosse coar um leite numa 

peneira ... a nata num fica na peneira ... bom ... na fase de decantação ... eu disse que o floco decanta e 

vai lá pra baixo ... agora só que passa ... alguns flocos passam ... por isso que tem o filtro e o resto da 

decantação ... “ (ISGRPPO, Corpus D&G, 1998, p. 199). 

 

Levando em conta que a noção semântica na fala do informante indica conclusão, já 

que os conectores conclusivos introduzem afirmações e que a conclusão é a consequência 

lógica de uma premissa, na amostra (95) o falante demonstra através da fase de decantação da 

água mesmo passando por várias fases ainda a insistência da passagem de flocos durante esse 

processo o que, no entanto, a possibilidade da existência de causa/consequência. 

Conforme o explicitado, podemos inferir que a relação de causa/consequência 

conduz ao sentido de conclusão. Já que não podemos alterar a ordem das orações quando a 

segunda indica conclusão, caso em que se mantém a ordenação real causa/consequência para 

preservar a direção argumentativa; por essa razão também se repete a oração conclusiva, 

mesmo que já tenha sido enunciada antes. 

 Assim em (95), o uso de agora manifesta a circularidade argumentativa que por sua 

vez parece ser necessária para que a representação linguística mantenha uma relação de 

iconicidade com os fatos descritos. 

 

5.2.2.11 Introdutor de digressão 

 

A função de agora como introdutor de digressão com uma equivalência de 01/01% 

das ocorrências catalogadas no corpus D&G e empregada pelo falante do nono ano em uma 

narrativa de experiência pessoal, ocorre quando dentro de um segmento enunciativo insere um 

novo tópico no interior de outro. 

Vejamos na amostra (96) a manifestação de frequência desse dado. 

  

(96) “I: ...“vamo embora pro shopping?”“bora ... gastar dinheiro” ... vou ao Circo da Folia ... agora na 

Vila Folia ficou mais difícil ... mas eu ia ao Circo da Folia ... porque mui/ muitos amigos fazem 

aniversário ... faz a festinha ... convida ..” (I9ºANEPPO, Corpus D&G, 1998, p. 366). 

 

No exemplo (96), percebemos no primeiro momento da enunciação o informante 

apresentar o desejo de ir ao shopping gastar dinheiro, porém em seguida introduz no mesmo 

tópico enunciativo um novo assunto de modo que ao utilizar o item lexical agora promove 

uma descontinuidade na organização tópica, movida pela introdução de assunto constitutivo 

de outro subtópico na sequencialidade enunciativa como apresenta a passagem “... agora na 
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Vila Folia ficou mais difícil ... mas eu ia ao Circo da Folia ... porque mui/ muitos amigos 

fazem aniversário ... faz a festinha ... convida ..”. 

De acordo com isso, a funcionalidade de agora nesse contexto está voltada para a 

articulação de estratégias ligadas à própria situação interacional e, em virtude disso, a 

polissemia e a mudança gramatical observada nesse uso diz respeito às estratégias interativas 

segundo as quais constituintes linguísticos têm seu sentido redimensionado a funções mais 

pragmáticas.  

Por isso, que Traugott e Dasher (2002) destacam que as pressões pragmáticas 

favorecem polissemia e gramaticalização por considerarem envolvidos na interação emissores 

e receptores como também as habilidades e competências comunicativas. Dessa maneira, 

essas pressões pragmáticas de uso do item agora deslizam para o processo de variação e 

mudança linguística, considerando a linguagem inserida em seu contexto social e observando 

o uso da língua da comunidade a partir da fala espontânea dos indivíduos.  

 

5.2.2.12 Juntivo de ressalva 

 

O último dos traços identificados na fala dos informantes do corpus D&G como 

conector/marcador discursivo é o juntivo de ressalva. Com essa função o agora introduz uma 

noção semântica de restrição, ou seja, ao constituir uma relação de ressalva dentro do 

contexto de uso admite o parafraseamento de acordo com Souza Júnior (2005) por “só que”. 

Isso pode ser conferido nos exemplos (97) e (98).  

 
(97) “I: ... no teatro a gente faz peças ... é:: ((ruído de buzina de carro)) ... sobre ... sobre cada mês ... 

por exemplo ... janeiro ... mês de ano novo... a gente faz uma peça ... agora que tá em dezembro ... faz 

out/ faz uma peça de natal ... a gente tava fazendo:: ia grav/ vai gravar na quinta ...” (I5ºADLPO, 

Corpus D&G, 1998, p. 390). 

 

 

(98) “I: ... é ... te põem como ... como Deus mesmo ... o salvador ... a única coisa que pode ... que pode 

... que toma jeito na vida dele ... a única coisa que ... que comanda a vida dele ... se ... se você quiser 

você pode tirar ... se não ... você deixa ele na terra ... agora se você quiser você faz o que quiser ... 

você faz o que você quiser com ele” ...” (I9ºANRPO, Corpus D&G, 1998, p. 368) 

 

Nesses exemplos podemos observar que agora, semanticamente, distancia-se de sua 

significação temporal prototípica e passa a exercer a função de um elemento juntivo, unindo 

segmentos que se complementam. No exemplo (97), a informante em sua fala descreve os 

eventos de um local em que acontecem as peças teatrais de acordo com a festividade de cada 

mês e, em seguida, ressalta através da passagem do corpus “... agora que tá em dezembro ... 



122 
 

faz out/ faz uma peça de natal ...”, a restrição de ideia apresentada por esse último seguimento 

e constituída pela introdução do item agora. 

Em (98), temos mais uma ocorrência de agora como juntivo de ressalva na qual o 

informante narra em sua fala anteriormente a está exposta, a respeito das pessoas leais e, por 

isso, as considera como Deus, um salvador. Ao usar o item lexical agora, delimita a restrição 

de sua escolha em optar por uma pessoa a qual esta sendo destacada em sua fala e, nesse 

sentido, nessa função dois aspectos devem ser observados: o primeiro é a proposição principal 

e segundo a continuidade dessa proposição pelo fato de que o agora como juntivo de ressalva 

tem por objetivo a unificação dos enunciados. 

Com base nessas ocorrências referentes à parte oral dos informantes, constatamos 

que a partir dos resultados até este momento obtidos do item agora levam-nos, portanto, a 

acreditar que a motivação para o uso do item com funções mais discursivas em detrimento dos 

protótipos temporais e, em especial na fala, tenha sido propiciada pelos contextos situacionais 

caracterizadores dos gêneros discursivos em análise.  

Com isso, ainda devemos considerar a trajetória clássica de gramaticalização que 

vem passando o vocábulo agora, a qual prevê a passagem de termos com funções menos 

gramaticais para funções mais gramaticais o que viabiliza os processos de variação linguística 

e o espraiamento de uma inovação do item em funções mais pragmático-discursivas. 

 

Tabela XI: Distribuição geral das ocorrências do vocábulo agora na escrita dos informantes 

nos cinco níveis de escolaridades do D&G 

 

OCORRÊNCIAS 

Ocorrências Advérbio 

temporal 

Valor 

(%) 

Conector/marcador 

discursivo 

Valor 

(%) 

Total 

Valor/% 

Temporal neste 

momento/momento 

atual 

01 11 0 0 1/11 

Enfático 0 0 02 22 2/22 

Aditivo 0 0 02 22 2/22 

Sequencializador 0 0 01 11 1/11 

Avaliativo de realce 0 0 01 11 1/11 

Anafórico/retomador 0 0 01 11 1/11 

Introdutor de turno 0 0 01 11 1/11 

Total 01 11 08 89 9/100 

 

A partir dessa tabela descrevemos as ocorrências das funções desempenhadas pelo 

item agora na escrita dos informantes do corpus D&G e, através de amostras das referidas 
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funções do vocábulo apresentamos suas manifestações de uso de acordo com os dados 

catalogados.  

 

5.2.3 Agora advérbio temporal  

 

Nessa categoria que consideramos como agora advérbio temporal e optamos por essa 

nomeação porque a nosso ver apresenta uma carga semântica de cunho canônico, ou seja, 

refere-se aos traços circunstanciais de tempo no grupo dos advérbios. Porém, mesmo com 

esse conhecimento os dados encontrados essa pesquisa permitem destacar a capacidade 

funcional que esse item demonstra por meios de seus usos e, consequentemente, sua 

articulação, também, na escrita. 

 

5.2.3.1 Temporal neste momento/momento atual 

 

 

A função temporal neste momento/momento atual desempenhada pelo agora nas 

ocorrências da parte escrita do corpus do D&G verifica-se o nível de iconicidade transparente 

entre forma e significado, donde surge a impressão de variação com mais de um significado 

associado a uma só e mesma forma e adquire um papel na organização da escrita dos 

informantes. Vejamos a amostra (99). 

 
(99) “I: ...Quando minha estava grávida da minha irmã que agora tem 8 anos de idade, aconteceu outro 

acidente de automóvel em massaranduba, município de Ceará Mirim, e no outro mês minha mãe 

ganhou a minha irmã. Todos que vieram no carro se feriu; minha mãe, meu pai, eu, meu irmão e 

minha tia”. (ISGNEPPE, Corpus D&G, 1998, p. 265). 

 

 

No exemplo (99), a informante de segundo grau em uma narrativa de experiência 

pessoal relata alguns acidentes de carros descritos anteriormente em sua fala e destaca em 

particular este quando sua mãe estava grávida e sua irmã tinha oito anos de idade. Nesse 

contexto, o uso do item agora é utilizado para delimitar o espaço discursivo ou argumentativo 

em que o falante se inscreve, distinguindo-o do espaço atribuído ao outro, como, também, a 

evidente marcação temporal em torno da enunciação comunicativa. 

 O item agora nessa passagem com uma função mais discursiva e correspondendo a 

01/11% das ocorrências localizadas, apresenta uma aplicação prática à função de 

circunstanciador, predominando principalmente em sequencias narrativas devido ao seu 

objetivo de pontuar no tempo os fatos descritos. Por outro lado, esse dado constitui uma 
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amostragem de uso que permite vislumbrar determinadas tendências funcionais em 

específicos contextos de uso. 

Assim, ainda por haver, no caso de agora, a predominância do uso canônico, este 

não foi maciço como, inicialmente, se esperava, pois havendo certo equilíbrio entre as 

ocorrências canônicas e não-canônicas precisamos entender que a gramática é um sistema 

adaptativo e, conforme, estamos apresentando em nosso estudo a multifuncionalidade desse 

circunstanciador temporal vem sofrendo mudanças o que reforça a nossa análise nos estudos 

de Niedzieluk (2004), Duque (2009) e Bertuleza (2013) descritos no capítulo três.  

 

 

5.2.4 Agora conector/marcador discursivo 

 

 

Procuramos, aqui, mostrar as ocorrências do agora conector/marcador discursivo 

identificadas no corpus em estudo, encontram-se numa perspectiva discursiva funcional em 

torno da escrita dos informantes o que em uma nova dimensão de estudo concebe a 

materialização linguística na rede estrutural e semântico-pragmática da gramática no processo 

de produção de sentidos. A partir disso, vejamos as seguintes funções encontradas. 

 

5.2.4.1 Enfático 

 

 

Nessa função de agora enfático, percebemos o quanto o contexto discursivo pode ser 

afetado tanto a partir de uma forma particular feita pelo falante quanto à interpretação que o 

destinatário faz dela. Isso significa que as diferentes facetas de uso do agora em diferentes 

situações comunicativas e no emprego de enfatizador possibilita a identificação do destaque 

da saliência apresentada pelo informante no momento da escrita. Os exemplos elencados 

abaixo ilustram as ocorrências presentes nas amostras da escrita. 

 
(100) “I: [...] A sua mãe ao perceber ordenou que seu esposo tomasse a criança nos braços, já que 

agora estavam mais próximo de chegar, onde? ninguém sabia”. (ITGNRPE, Corpus D&G, 1998, p. 

90). 

 

 

(101) [...] 

“- Toc, toc, toc. 

A princesinha foi atender. Que surpresa era o sapo; então ele disse: 

- Lembra o que você me prometeu? 

- Lembro sim porque? 

- Eu quero jantar agora 

-Tá certo 

- Eu quero dormir. 
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A princesinha ficou com pena de expulsar o sapo. E o sapo se transformou num lindo príncipe.” 

(I5ºANRPE, Corpus D&G, 1998, p. 393). 

 

 

No exemplo (100), a informante de terceiro grau em uma narrativa de experiência 

pessoal ressalta em seu enunciado através do uso do item agora a ênfase em relação ao pedido 

que sua mãe fez a seu esposo para colocar em seus braços a criança. Com isso, demonstra 

também a persuasão argumentativa estabelecida por esse vocábulo e a sua força semântica no 

momento de seu uso.  

Já em (101), temos uma passagem de uma narrativa recontada produzida por uma 

informante do 5º ano em que destaca um episódio de um conto infantil a partir das falas entre 

a princesinha e o sapo. Nesse contexto, ao empregar o item lexical agora a informante 

estabelece uma relação enfática na medida que o sapo relembra a promessa feita pela 

princesinha e o desejo de ser concretizada.  

Ainda nesse sentido a presença da ideia enfática é mais motivada pela informante 

quando o verbo “quero” empregado anteposto ao agora consegue frisar com mais precisão o 

desejo do sapo em jantar. Assim, por esses dois exemplos, entendemos que as situações 

enunciativas apresentadas pelos informantes estão presas a determinados contextos e, ao 

empregar o vocábulo agora nesses enunciados, ressaltamos que o mesmo é dinâmico e está 

em constante mudança já que, na medida enquanto o discurso progride, o contexto também se 

modifica e atingi a própria escrita. 

 

5.2.4.2 Aditivo 

 

 

A função de agora aditivo nesse contexto discursivo consegue por meio do processo 

de discursivização perder restrições gramaticais, sobretudo seu uso exofórico e seu uso 

juntivo, já que não integra a estrutura oracional e passa a exercer funções voltadas para 

organização de unidades discursivas em relação a tópicos ou segmentos de tópicos.  

De acordo com isso, apresentamos dois exemplos ambos produzidos por informantes 

de terceiro grau. O primeiro de uma narrativa recontada e o segundo de um relato de 

procedimento. 

 
(102) “I: Chegaram a momentos gloriosos onde aquele pai de família pôde gastar seu dinheiro na 

cidade, e agora pudesse realizar o sonho de sua esposa, que era comprar uma cama igual a de seu 

Tomaz boladeira. Mas ele não teve sorte na cidade, pois, um soldado amarelo discutiu com ele e o 

espancou”. (ITGNRPE, Corpus D&G, 1998, p. 91). 
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(103) “I: Coloca o trigo já peneirado pausadamente na mesma proporção do trigo vai colocando o 

leite. Sempre batendo, para a massa não grudar. Coloca-se o fermento desmanchado no leite e agora 

bate a massa a vontade até ela ficar cremosa”. (ITGRPPE, Corpus D&G, 1998, p. 92). 

 

 

No exemplo (102), o uso de agora como aditivo disponibiliza no momento de uso a 

continuidade lógica de sentido e de unir as proposições operando nessa situação escrita como 

um fator textual de organização das unidades discursivas. Dessa forma, torna-o um marcador 

discursivo com o objetivo de exercer a função de “amarrar” textualmente os acréscimos de 

informações estabelecidas pelo informante. 

Na passagem (103), temos mais um emprego de agora aditivo localizado no gênero 

textual relato de procedimento. Nesse enunciado apresenta o agora como um conector entre 

as ações a serem realizadas de forma seguida ou ordinária pelo seu interlocutor. O item 

funciona, então, como marcador discursivo por tratar de uma sequencialidade dos fatos 

relatados pelo informante durante sua escrita, ou seja, apresenta um caráter mais discursivo e 

propicia ao enunciado em que está inserida a mobilidade funcional de uso desse item. 

Diante disso, vamos compreendendo a capacidade funcional exercida pelo item 

lexical agora, o seu deslizamento de função e sua adequação semântica, fatores que 

encaminham esse item ao processo de gramaticalização por proporcionar uma amplitude 

categorial de usos.  

 

5.2.4.3 Sequencializador 

 

O agora exercendo a função de sequencializador é um traço muito propício para 

situar uma continuidade em eventos específicos ou não-específicos de comunicação dentro do 

contexto em que está inserido. Trata-se de um uso capaz de exprimir uma fluidez entre a 

enunciação escrita e a localização espacial do texto como destacamos nas amostras (104) e 

(105). 

 

(104) Ingredientes: 

- trigo, açucar, ovos, manteiga, fermento, leite, chocolate. Modo de fazer: 

“Coloca-se o fermento desmanchado no leite e agora bate a massa a vontade até ela ficar cremosa. 

Agora leve a massa a uma forma que esteja untada com manteiga e polvilhada com trigo, dessa forma 

você não correrá o risco da massa queimar”. (ITGRPPE, Corpus D&G, 1998, p. 92). 

 

(105) “I: Tem dia que eu passo horas e horas conversando sobre os estudos. Hoje mesmo eu passei a 

manhã inteira conversando sobre os estudos. Agora você vê porque eu gosto tanto de conversar sobre 

a escola.” (I5ºAROPE, Corpus D&G, 1998, p. 394). 
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Em (104), o uso de agora como sequencializador passa a assumir a função de 

organizador textual, enumerando a ordem dos assuntos abordados no texto e, no caso em 

particular, de estarmos tratando de um gênero de caráter injuntivo. O item agora apresenta a 

progressão do texto, contribuindo para o detalhamento das ações dos eventos que ocorrer às 

instruções como também indica a ordem dos acontecimentos em relação a sequencia dos fatos 

expostos no gênero. 

Na amostra (105), agora é empregado, também, como sequencializador e 

caracteriza-se como um fator de sequencia lógica dos episódios comunicativos descritos pela 

informante. Nessa passagem, o item enfraquece sua noção temporal e passa a constituir uma 

relação de continuidade entre as informações do enunciado direcionando o leitor ao propósito 

do conteúdo textual construídos pela informante em seu relato de opinião.    

Com isso, percebemos que o emprego de agora se relaciona a um sentido mais 

ampliado que o sentido dêitico, pois sua função é de servir como elemento organizador da 

sequencialidade discursiva em que ocorrem os eventos comunicativos. 

 

5.2.4.4 Avaliativo de realce 

 

 

Outro papel desempenhado pelo agora nesse estudo e identificado no corpus D&G é 

o de avaliativo de realce. Nessa função o enfoco central é em dar um ponto de vista especial 

ao contexto das proposições exibidas anteriormente, ou seja, acrescenta uma informação nova 

na organização discursiva em torno da escrita da informante que até o momento não havia 

sido realçada. Vejamos a amostra (106). 

 
(106) “I: No dia seguinte, voltou tristonho para casa, refez suas idéias, e não lembrará do acontecido. 

com o passar dos dias a seca voltará como uma peste, destruindo a tudo. E o seu patrão via-se 

obrigado a mandar ele sair da fazenda com sua família. Aqui recomeça a história dessa família de 

peregrinos, só que agora tinham menos, pois, lhes faltava o papagaio que haviam comido no 

caminho”. (ITGNRPE, Corpus D&G, 1998, p. 91). 

 

 

Na amostra (106), o uso de agora faz referencia a uma informação que a informante 

no decorrer da situação comunicativa ainda não tinha focalizado anteriormente e, pela 

necessidade de introduzir um destaque ao assunto abordado acrescenta esse dado novo pela 

passagem “só que agora tinham menos, pois, lhes faltava o papagaio que haviam comido no 

caminho”.  

Se observarmos essa passagem é um dado novo porque inicialmente a realidade da 

seca que destrói tudo e, em seguida, o patrão ver-se na obrigação de mandá-los ir embora da 
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fazenda, porém pela falta de comida o único bicho que criavam o papagaio a família come. 

Nesse sentido, o realce é evidenciado pelo contexto situacional de comunicação, pois 

consideravam o papagaio como um membro de sua família. 

Assim, conforme a maleabilidade de uso de agora na organização textual destacado 

por essas funções e desempenhado pelo mesmo, constamos a sua atuação por meio de 

mecanismos de extensão metafórica, pois contribuem para a multifuncionalidade desse item e 

através da pressão informacional consegue distancia-se de seu uso canônico assumindo 

funções mais discursivo-pragmáticas.  

 

5.2.4.5 Anafórico/retomador 

 

A referência à função anafórico/retomador desempenhada pelo item agora nesse 

corpus D&G é o caso mais claro do tipo de fenômeno diretamente relacionado ao componente 

contextual, pois no processo de discursivização estabelece relações lógicas entre as 

proposições como também se relaciona a informações de curto prazo, depende de os 

antecedentes estarem disponíveis no componente contextual e disponibiliza com esse uso uma 

dimensão textual e discursiva. 

 Nesse sentido, a ocorrência de anafórico/retomador é usado para retomar um 

antecedente, para relacionar constituintes entre os atos discursivos e os tipos de entidades 

dentro do texto conforme apresentamos em (107). 

 

(107) “I: [...]... A trama conseguia envolver o telespectador não somente pelo seu caráter intimista, 

como também os recursos geográficos colocavam, a "deixa" no ar para uma outra linguagem; esta 

agora muito mais plástica porque a natureza como que adentrava, através do enredo, pelo nosso vídeo 

e se nos apresentava como um personagem vigoroso na sua maior forma”. (ITGROPE, Corpus D&G, 

1998, p. 173).  

 

 

Em 107, a partir dessa passagem retirada de um relato de opinião o informante de 

terceiro grau ao empregar o item lexical agora recupera o seu antecedente “linguagem” para 

ampliar seus sentidos verbais ou não verbais expressos pela trama e poder envolver os seus 

telespectadores. Com essa função, percebemos o quanto a situação comunicativa exige de 

seus usuários a percepção para as necessidades de uso da linguagem como também a mesma 

está sempre passando por um processo de evolução, ou seja, novos contextos discursivos vão 

surgindo e a gramática vai sendo modificada para se adaptar a essas novas necessidades de 

seus falantes.  
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Logo, conforme Neves (1998), esse processo de mudança linguística tem motivação 

nas necessidades comunicativas não satisfeitas pelas formas existentes bem como na 

existência de conteúdos cognitivos para os quais não existem designações linguísticas 

adequadas. 

 

5.2.4.6 Introdutor de turno 

 

Outra função textual apresentada pelo agora é a de introdutor de turno. Sua função é 

introduzir um turno conversacional ou um novo momento do discurso por meio de uma 

mudança no tópico ou no assunto tratado. Com isso, ainda que esse uso possua sua carga 

interacional, também desempenha papel na organização textual com o intuito de utilizar o que 

está disponível no sistema de nossa língua e, assim, através de um modo prático e rápido 

estabelecer a comunicação entre seus interlocutores como mostra em (108).  

 
(108) “I: De trás tem dois quartos um do lado e outro do outro lado e tem areazinha pequena. Agora é 

o que tem dentro de casa, bem na aréa tem duas cadeiras e o jarro. Na sala de visita tem um sofá 

grande e dois pequeno, a banquinha do telefone, a banquinha do abajour. No quarto da minha tia tem 

uma cama, guarda roupa, estante de canto, outra estante e um ursinho e o espelho. Na sala de jantar 

tem uma mesa oval e as cadeiras e a arca e o barzinho. Na cozinha tem a geladeira, o fogão, o armário 

de parede e armário de pia e a pia.” (I9ºADLPE, Corpus D&G, 1998, p. 362). 

 
 

Conforme a amostra o item agora inicia um novo turno. Com o novo turno em (108), 

a informante começa descrevendo a parte exterior de uma casa, porém ao mudar de assunto 

utiliza o agora para refere-se à parte interna da casa e, nesse momento, pontua a mudança de 

turno construído pela falante. Com mais esse emprego vamos constatando a 

multifuncionalidade desse item nos enunciados do corpus D&G através de uma integração 

dos componentes sintático, semântico e pragmático e ainda ser utilizado para entender a 

natureza e as funções da língua no momento de comunicação.  

Por essas funções apresentadas, consideramos que o item agora segue um processo 

de gramaticalização caracterizado pela trajetória espaço > (tempo) > texto e ao observarmos 

suas ocorrências, se distancia de sua circunstância temporal propriamente canônica e vai 

diretamente para o texto. É no texto que esse elemento passa a assumir funções discursivo-

pragmáticas tendendo estas a inserir informações novas.  

Portanto, a gramaticalização em seus diversos propósitos de investigação linguística 

destaca-se no estudo de como as línguas evoluem ao longo do tempo, variam de acordo com o 

usuário e, de acordo com as funções para as quais ela está sendo usada. Com isso, alguns 
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traços de sentido espacial persistem claramente em usos com valor temporal do item agora, 

mas não se manifestam de forma transparente e, necessariamente, em usos que encadeiam o 

discurso. Esses usos já possuem um sentido mais abstrato e com uma função específica de 

organizar o discurso. 

 

5.3 Usos de predominância em relação às variáveis sociais (sexo e escolaridade) do item 

agora na fala e escrita da cidade do Natal. 

 

Como já dissemos, o nosso terceiro objetivo de análise é de verificar a 

predominância de uso de agora em relação às variáveis sociais (sexo e escolaridade) no 

corpus D&G, procurando destacar a expansão da inovação de funções gerada pelo seu 

emprego nas diversas situações comunicativas orais e escritas produzidas pelos informantes 

como também informar a frequência de uso de acordo com o nível de escolaridade e o sexo 

dos falantes. Examinamos assim, a frequência de agora como advérbio temporal e agora 

conector/marcador discursivo nas duas partes oral e escrita que compõem o corpus, o que 

caracteriza com esses dados em que sexo (masculino ou feminino) tem maior uso. 

 

Tabela XII: Total Frequência – Corpus D&G 

Nível de escolaridade: Terceiro grau 

Total de informantes: 04 (dois homens e duas mulheres) 

 

HOMENS OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 18 0 56,3 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

14 01 43,7 % 100 % 

Total 32 01 100 % 100 % 

MULHERES OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 10 0 62,5 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

06 05 37,5 % 100 % 

Total 16 05 100 % 100 % 

 

Nessa primeira tabela, é possível observar que com o resultado dos dados de 

ocorrências em relação ao emprego de agora no nível de escolaridade terceiro grau entre os 
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homens e as mulheres constatamos, primeiramente, que em ambos existe um uso expressivo 

na parte oral. Os dados de agora na parte oral como advérbio temporal houve um emprego de 

maior preferência entre as mulheres com 62,5% e os homens com 56,3% de uso. Já em 

relação a agora conector/marcador discursivo também na parte oral aconteceu o contrário os 

homens com 43,7% e as mulheres com 37,5% dos dados identificados. 

Com esses dados, vamos entendemos o espraiamento funcional de agora e seus 

distintos empregos desempenhados na parte oral, o que comprova o aumento de novas 

funções e o seu deslizamento para outras categorias funcionais. Compreendemos também que 

o uso frequente de uma palavra leva ao desgaste e à diminuição do seu valor expressivo; o 

falante tende a reagir contra essa automatização, recrutando formas linguísticas e acabam 

passando pelos fatores de desgaste e expressividade. 

Na parte escrita não encontramos nenhuma ocorrência de agora advérbio temporal, 

porém como agora conector/marcador discursivo catalogamos 05/100% de ocorrências 

utilizadas pelas mulheres e 01/100% pelos homens. Esses dados evidenciam a tendência de 

emprego do item agora nesse nível de escolaridade para a modalidade oral tanto para as 

mulheres quanto para os homens e, assim, permiti ressaltamos a pequena incidência de uso na 

parte escrita.  

 

Tabela XIII: Total Frequência – Corpus D&G 

Nível de escolaridade: Segundo grau 

Total de informantes: 04 (dois homens e duas mulheres) 

 

HOMENS OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 04 0 25 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

12 0 75 % 0 

Total 16 0 100 % 0 

MULHERES OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 15 01 40,5 % 100 % 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

22 0 59,5 % 0 

Total 37 01 100 % 100 % 
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Na tabela 2, mostra que nesse nível de escolaridade, segundo grau, apresenta 

consideravelmente na parte oral um deslizamento funcional do item lexical agora para o 

plano discursivo. Isso é observado pelos dados em que agora conector/marcador discursivo 

apresenta uma predominância tanto no sexo masculino com 75% como no feminino com 

59,5%. Esses resultados revelam uma situação que se reverte em ralação aos usos canônicos 

desse item temporal e comprova uma mudança funcional significativa sinalizando assim uma 

sequenciação temporal e textual desse vocábulo. 

Em relação ao agora advérbio temporal na parte oral, em suas ocorrências totalizou 

em 25% dos dados aos falantes do sexo masculino e 40,5% ao sexo feminino. Com essas 

informações, observamos o percentual de uso de agora advérbio temporal que diminui 

quando se compara ao uso de agora conector/marcador discursivo, o que nesse fenômeno é 

relevante teoricamente demonstrar a relação e a interferência entre o processo de 

gramaticalização e o processo de variação e mudança em virtude do espraiamento desse item. 

Como destacamos o emprego de agora na parte oral foi bem notório. Na parte 

escrita, não identificamos nenhum evento de agora advérbio temporal ou conector/marcador 

discursivo empregado pelos informantes masculinos. Porém, catalogamos um evento de 

agora advérbio temporal utilizado por uma informante feminina correspondendo a 1/100%. 

Esse resultado nos ajuda a entender o comportamento de agora, uma vez que este tipo de 

função caracteriza uma sequencialidade temporal em eventos específicos. 

 A partir disso, o papel da frequência textual é importante no processo de 

gramaticalização de um item, pois há uma relação direta entre frequência de ocorrência e 

emergência da gramática, ou seja, o aumento da frequência de um item no discurso é um forte 

indicador de sua gramaticalização. Logo, este tipo de circunstanciador expressa informações 

temporais que dão sequência à trajetória de abstratização e, assim, assumem funções mais 

discursivas.   

Tabela XIV: Total Frequência – Corpus D&G 

Nível de escolaridade: Nono ano 

Total de informantes: 04 (dois homens e duas mulheres) 

 

HOMENS OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 05 0 33,3 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

10 0 66,7 % 0 

Total 15 0 100 % 0 
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MULHERES OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 08 02 44,4 % 66,7 % 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

10 01 55,6 % 33,3 % 

Total 18 03 100 % 100 % 

 

 

Os resultados apresentados na tabela 3 demonstram mais uma incidência do uso de 

agora conector/marcador discursivo na fala dos informantes do 9º ano do corpus D&G tanto 

no sexo masculino como no feminino. Com isso, no corpus estudado foi encontrada uma 

frequência de 66,7% de utilização do item lexical agora pelos informantes masculinos e 

55,6% pelas informantes femininas. Esses resultados tendem a comprovar que a trajetória 

funcional desempenhada pelo agora conector/marcador discursivo na fala dos informantes 

implica numa opacidade de funções mais discursivas pelo fato de serem requisitadas pelos 

contextos de uso. 

Agora, com relação à função de agora advérbio temporal na fala dos informantes, 

encontramos 44,4% das ocorrências empregadas pelas informantes e 33,7% pelos informantes 

em conformidade a sua frequência de uso e a necessidade comunicativa do falante. Ademais, 

esses dados, fortalecem a nossa pesquisa e, ao nosso entender, somente uma investigação que 

reconhecesse a mudança linguística como um fenômeno compatível com a dinamicidade de 

uma língua cuja gramática é sempre emergente consegue se estender a um continuum de 

advérbio temporal para um articulador/organizador de suas falas.  

Na parte escrita, não identificamos nenhum evento de agora utilizado pelos 

informantes masculinos nesse nível de escolaridade. Já as informantes femininas empregam 

uma frequência de 66,7% nas ocorrências de agora advérbio temporal e 33,3% agora 

conector/marcador discursivo. Com essa frequência de uso de agora na escrita das 

informantes, percebemos que a sua emergência está relacionada ao cumprimento de funções 

textual-discursivas estabelecendo elos coesivos entre as partes do texto quanto a perspectiva 

interpessoal, mantendo a interação entre os interlocutores e auxiliando no planejamento da 

fala.  

E, nesse sentido, a multifuncionalidade do circunstanciador agora no português 

contemporâneo e o estabelecimento de sua rede construcional seriam o reflexo de um 

processo de subjetivização e de expansão semântico-pragmática como em novos contextos 

caracterizados por uma maior expressão das crenças e atitudes do falante.  
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Tabela XV: Total Frequência – Corpus D&G 

Nível de escolaridade: Quinto ano  

Total de informantes: 04 (dois homens e duas mulheres) 

 

HOMENS OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 06 01 85,7 % 50 % 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

01 01 14,3 % 50 % 

Total 07 02 100 % 100 % 

MULHERES OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 06 0 60 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

04 02 40 % 100 % 

Total 10 02 100 % 100 % 

 

 

Vemos, a partir dos resultados que preferencialmente os falantes nesse nível de 

escolaridade quinto ano, empregam com mais frequência em suas falas o uso de agora 

advérbio temporal tanto para os falantes masculinos quantos as femininas. Os dados 

catalogados de agora advérbio temporal de 85,7% para os masculinos e 60% para as 

femininas revelam que nessa faixa etária verifica já um domínio de aplicar em contextos 

diversos de comunicação o circunstanciador agora.  

Esses resultados perceptíveis e com bastante expressividade postulam um processo 

de mudança semântica da gramaticalização do item agora, sobretudo, em um 

enfraquecimento dos sentidos. Porém, essa concepção foi muito discutida e terminou 

modificada, já que a ideia de empobrecimento é imprópria e ocorre na verdade durante a 

gramaticalização, não é uma perda de sentido, mas sim uma modificação semântica. 

Para a função de agora conector/marcador discursivo as ocorrências foram bem 

menor conforme os resultados obtidos de 14,3% na faixa etária masculina e 40% na faixa 

etária feminina. Aqui, o que apontamos como forte foi à frequência de uso estabelecida pelas 

informantes femininas o que torna visível uma capacitação de articular a estrutura discursiva 

de suas falas num plano mais textual.  

Já na escrita, as eventualidades de uso desempenhadas pelo agora são pequenas, pois 

apresentam uma frequência de 1/50% de agora advérbio temporal e 1/50% de agora 

conector/marcador discursivo na escrita dos informantes masculinos enquanto 2/100% de 
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agora conector/marcador discursivo na escrita das informantes femininas. Como se vê nesses 

dados, a relação entre as estruturas morfossintáticas e contextos pragmático-discursivos de 

agora nos enunciados caracterizam um conjunto de traços que constituem os verdadeiros 

motivadores da mudança do item. 

Assim, com base nesses resultados, destacamos o novo foco na abordagem do 

fenômeno da mudança e da variação do item lexical agora nessas duas modalidades de 

comunicação fala e escrita nesse nível de escolaridade, o que desenvolve novos valores para a 

estrutura da língua e impulsiona o movimento de mudança no uso dessa estrutura. Em termos 

mais específicos, a flexibilidade de funções de agora tende a refletir o modo mais eficaz de 

negociação do sentido que o falante e o ouvinte promovem no ato de comunicação. 

 

Tabela XVI: Total Frequência – Corpus D&G 

Nível de escolaridade: Classe de alfabetização 

Total de informantes: 04 (dois homens e duas mulheres) 

 

HOMENS OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 03 0 42,9 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

04 0 57,1 % 0 

Total 07 0 100 % 0 

MULHERES OCORRÊNCIAS FREQUÊNCIA 

Oral Escrita Oral Escrita 

Agora/advérbio temporal 02 0 22,2 % 0 

Agora/conector/marcador 

discursivo 

07 0 77,8 % 0 

Total 09 0 100 % 0 

 

De acordo com esses resultados frequenciais da tabela 5 em relação aos empregos de 

agora na classe de alfabetização desse corpus, identificamos dois aspectos marcantes que 

merecem ênfase. Primeiro não catalogamos nenhuma ocorrência na parte escrita do uso de 

agora nesse nível de escolaridade e, por essa constatação, deduzimos que não houve pelo fato 

dos mesmos estarem num nível de escolaridade de alfabetização, ainda não apresentam 

domínio no plano discursivo e, consequentemente, não articulam com precisão os elementos 

textuais em suas produções as quais fazem partem do corpus D&G. Segundo uma preferência 
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de uso de agora conector/marcador discursivo na fala dos informantes tanto masculinos 

quanto femininos. 

Com isso, na parte oral dos informantes como assinalamos anteriormente, agora 

conector/marcador discursivo tem uma predominância de uso de 77,8% na fala das 

informantes femininas e 57,1% nos informantes masculinos. Este uso do item agora é como 

foi enfatizado outras passagens, decorrem de um processo de gramaticalização via pressão de 

informatividade uma vez que emerge de contextos que o pressionam.  

Nesse sentido, verificamos que no corpus D&G com uma ocorrência de 182 casos de 

agora na modalidade oral e escrita, em contrapartida, na modalidade escrita nesse nível de 

escolaridade não ocorreu nenhum caso. Demonstra a inclinação do elemento agora para 

ocorrer na fala decorrente do fato de que na escrita há um maior leque de articulações textuais 

e possibilita desempenhar as mesmas funções que o agora desempenha na fala e essa 

competição de formas faz com que o agora ocorra menos na escrita. 

Na função de agora advérbio temporal as ocorrências já foram menores, pois a 

frequência de uso entre os informantes masculinos com 42,9% e femininos com 22,2% 

demonstram um valor dêitico espacial em contextos reais de comunicação sem fazer nenhuma 

associação explícita com este valor espacial original. Esse fato ocorre porque os usos do 

agora estão envolvidos em processos de gramaticalização de acordo com o que está proposto 

em Hopper e Traugott (1991) ou de discursivização segundo Martellota e Votre (1998). 

A partir desses dados apresentados nas tabelas, tivemos como objetivo de listar a 

frequência de uso de agora na modalidade oral e escrita dos informantes do corpus D&G 

conforme os níveis de escolaridades e o sexo dos informantes. Dessa maneira, a 

funcionalidade do item agora vai sendo modelada de acordo com as necessidades 

comunicativas dos informantes e, sobretudo, quando na categoria de dêitico espacial for usado 

para indicar pontos do texto já mencionados (anáfora) ou reorganizar o discurso dos falantes. 

Assim, o valor pragmático-discursivo adquirido por esse circunstanciador pode ser 

observado em situações reais de comunicação, e, para que se cumpra o circuito da 

comunicação, necessitamos considerar a língua sob uma perspectiva funcionalista como uma 

estrutura maleável sujeita a pressões de uso que obedece a uma regularidade parcial. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo sobre o item agora na fala e escrita da cidade do Natal mostrou que, 

contrariando a visão tradicional que coloca todos os advérbios de tempo como elementos 

gramaticais, o agora apresentou nessa pesquisa outros usos e funções comparativamente 

considerados novos o que ratifica os nossos objetivos e, desse modo, foi possível analisar os 

diferentes sentidos que o item lexical agora pode manifestar na fala e escrita dos informantes 

nos distintos gêneros que compõem o corpus D&G.  

Com isso, a discussão aqui realizada revela a necessidade de se repensar a visão 

clássica, que atribuímos à classe dos advérbios e, em particular, ao circunstanciador agora 

pelo fato de termos constatado durante nossa investigação que esse item apresenta usos que 

vão além da sua função prototípica de dêitico temporal, assumindo outras funções 

relacionadas aos segmentos do texto e, em outros contextos, funções mais discursivas. 

 Essa trajetória apontada pelo item agora se relaciona às extensões de usos e funções 

que remete à sua origem etimológica, hac hora, cuja função é a de locativo temporal, fundada 

pelo demonstrativo hac, e culmina na indicação de relações discursivas. Nesse sentido, 

frisamos, segundo Hopper (2011), o conceito de camadas, segundo o qual o surgimento de 

novos sentidos não põe fim ao mais antigo uso, podendo coexistir e interagir, dentro de um 

contexto determinado. 

Nosso corpus de análise, formado por 182 ocorrências do item lexical agora nos 

cincos níveis de escolaridade do corpus D&G (3º grau, 2º grau, 9º ano, 5º ano e classe de 

alfabetização) e catalogamos as amostras nos gêneros textuais (narrativa de experiência 

pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedimento e relato de opinião), 

foram aspectos caracterizadores para considerarmos a funcionalidade desse item em duas 

subdivisões: agora advérbio temporal e agora conector/marcador discursivo. 

Essa subdivisão favoreceu a classificação das funções e usos do agora nas duas 

modalidades de fala e escrita dos informantes. Em relação aos usos de agora na fala dos 

informantes na subdivisão de agora advérbio temporal encontramos as seguintes funções de 

agora como temporal neste momento/momento atual, temporal tempo futuro, referência 

tempo passado e temporal época atual. Já na subdivisão de agora conector/marcador 

discursivo na fala dos informantes identificamos a partir das amostras as funções de 

contrastivo, anafórico/retomador, avaliativo, avaliativo de realce, aditivo, sequencializador, 

enfático, introdutor de turno, concluidor, relação causa/consequência, introdutor de 

digressão e juntivo de ressalva. 
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Na parte escrita dos informantes, na categoria de agora advérbio temporal 

encontramos a ocorrência somente de temporal neste momento/momento atual e na categoria 

de agora conector/marcador discursivo localizamos as funções de enfático, aditivo, 

sequencializador, avaliativo de realce, anafórico/retomador e introdutor de turno. Esses 

resultados constatados no corpus D&G decorreram porque acreditamos que ambas as 

subdivisões apresentam a expansão funcional do item lexical agora tanto na fala como na 

escrita dos seus usuários o que confirma também o espraiamento de funções do item e, em 

consequência disso, causa maleabilidade e instabilidade de uso, variação e mudanças de 

sentidos tendo em vista o grau de informatividade estabelecido no momento de seu uso. 

A partir disso, em relação aos dados mais específicos da análise e de acordo com 

cada nível de escolaridade, observamos que o emprego de agora no terceiro grau os 

informantes tanto masculinos como os femininos tendem a empregá-lo com mais evidência na 

parte oral. Já no segundo grau, o deslizamento funcional do item agora se concentra no plano 

discursivo das falas dos informantes o que diminui o uso de agora advérbio temporal em 

relação ao agora conector/marcador discursivo, pois com maior trajetória de abstração 

assume mais funções discursivas devido ao fator de escolaridade e o grau de uso do item 

agora pelos informantes. 

Nos níveis de escolaridades nono ano, quinto ano e classe de alfabetização, a 

incidência de uso é de agora conector/marcador discursivo na fala dos usuários que formam 

os depoimentos do corpus D&G e, com isso, comprova a sua multifuncionalidade e sua 

polissemia. Dessa forma, a quantidade das ocorrências do circunstanciador agora no nível da 

fala realça desempenhos mais textuais o que comprova que esse vocábulo está se 

gramaticalizando no português brasileiro e desenvolvendo papéis mais expressivos, variáveis 

e mutáveis. 

E na escrita? Na escrita, em todos os níveis de escolaridade do corpus analisado as 

ocorrências de agora são inferiores a parte oral. Esse dado é marcante porque no primeiro 

momento, acreditamos que apresentasse maior índices de ocorrências na escrita dos 

informantes por estarmos ainda ligados à ideia das funções canônicas estabelecidas pelos 

advérbios temporais e presentes nas gramáticas normativas. Outra evidência em relação ao 

vocábulo agora na parte escrita é que na classe de alfabetização não identificamos nenhuma 

ocorrência do mesmo e, dessa maneira, a frequência de uso do agora na parte oral demonstra 

o quanto a gramática como um sistema de regularidades sofre pressões de uso decorrente aos 

aspectos extralinguísticos, pragmáticos e de organização textual. 
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Nesse sentido, ainda com base nos dados analisados do corpus D&G, o item agora 

nos gêneros que foram retiradas as amostras, apresenta uma instância de continuidade de 

função temporal, porém se desenvolve como elemento textual, seguindo, a trajetória 

metafórica espaço> tempo > texto conforme os resultados localizados em cada nível de 

escolaridade e, de acordo, com seus usos de predominância: 

 Em seu valor de agora advérbio temporal na fala dos informantes do gênero 

masculino no nível de terceiro grau esse uso correspondente a 56,3% enquanto o feminino 

62,5%. Já como agora conector/marcador discursivo, os informantes masculinos 43,7% e 

femininos 37,5%.  Na escrita nenhum dado encontrado de agora advérbio temporal no gênero 

masculino e no feminino uma ocorrência encontrada de agora conector o que corresponde a 

100%.  

 No segundo grau, na fala dos informantes masculinos encontramos 75% de agora 

conector/marcador discursivo contra 59% usados pelas informantes femininas. Como agora 

advérbio temporal, catalogamos 25% de uso pelos informantes masculinos e 40,5% do 

feminino. Na parte escrita só uma ocorrência de agora advérbio temporal utilizado pela 

informante feminino correspondendo assim a 100%. 

 No nível de escolaridade nono ano, identificamos os seguintes dados de uso de agora 

advérbio temporal parte oral: informantes masculinos 33,7%, femininos 44,4%. Já como 

agora conector/marcador discursivo, também, na parte oral, informantes masculinos 66,7% e 

femininos 55,6%. Na parte escrita identificamos as ocorrências só de informantes femininos 

com 66,7 de agora advérbio temporal e 33,3% de agora conector/marcador discursivo.  

 No nível de escolaridade quinto ano, o emprego de agora advérbio temporal na parte 

oral dos dados catalogados foram os seguintes: informantes masculinos 85,7% e femininos 

60%. Como o valor de agora conector/marcador discursivo na parte oral, informantes 

masculinos 14,3% e femininos 40%. Na escrita dos informantes desse nível de escolaridade o 

desempenho funcional de agora advérbio temporal no gênero masculino 50% e não houve 

nenhuma ocorrência de uso pelos informantes femininos, mas com agora conector/marcador 

discursivo encontramos 50% das amostras usadas pelos usuários masculinos e 100% pelas 

usuárias femininas.  

 Na classe de alfabetização, os informantes deste nível de escolaridade empregaram na 

parte oral os seguintes dados de agora advérbio temporal, informantes masculinos 42,9% e 

femininos 22,2%. Já como agora conector/marcador discursivo, os usuários masculinos 
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57,1% e femininos 77,8%. Não identificamos nenhuma ocorrência na parte escrita desse nível 

de escolaridade. 

Como vemos, com os resultados obtidos a gramaticalização do elemento agora passa 

a assumir funções argumentativas, textuais, pragmáticas e discursivas sem deixar de notar a 

sua função prototípica de advérbio temporal. Com isso, passa a depender mais das 

características gramaticais específicas de suas novas funções, que surgem em contextos 

específicos, assumindo posições mais fixas dentro da sentença ou do texto o que se deve ao 

fato de que, além de contarmos com os fatores sociais (idade e escolaridade) e outros 

previstos por teorias existentes, possibilitou o deslizamento funcional do item agora nos 

níveis gramatical, discursivo e textual como aponta em sua variação e mudança. 

Outra questão a ser pontuada diz respeito ao quesito mudança linguística. Os dados 

encontrados apresentam indícios suficientes para considerarmos que esse processo tem caráter 

unidirecional e sincrônico. Ressaltamos que mudança, nessa perspectiva, não diz respeito a 

alteração definitiva de forma ou sentido, mas sim a uma variação dos atributos 

caracterizadores dos termos com o objetivo de se enquadrarem nos enunciados em que são 

utilizados conforme as necessidades dos usuários da língua. Com isso, a visão pancrônica 

(diacrônica/sincrônica) é imprescindível para podermos observar de forma mais completa, a 

trajetória de gramaticalização do item agora e, consequentemente, o próprio funcionamento 

da língua.  

Nesse sentido, a trajetória de gramaticalização do item agora como advérbio 

temporal a elemento discursivo, textual e coesivo identificado no corpus D&G dessa 

pesquisa, propõe uma ruptura efetiva do tratamento/uso tradicional desse circunstanciador 

temporal nas principais gramáticas tradicionais e em distintas categorias. Por outro lado, 

ganha um desdobramento funcional nos gêneros orais e escritos produzidos pelos informantes 

em processos de gramaticalização assinalados pelas suas significações polissêmicas, suas 

funções multifuncionais e, principalmente, pelas suas construções de usos linguísticos nos 

eventos comunicativos dos seus usuários. 

Essa pesquisa apresenta e discuti as tendências mais recentes da teoria funcionalista 

norte-americana, denominada como Linguística Funcional Centrada no Uso – LFCU, por isso, 

tem como contribuição teórica o levantamento dos dados norteadores da própria teoria e a sua 

influência na discursão dos dados analisados como, também, a sua relevância aos estudos da 

linguagem e aos fenômenos de variabilidade e mudança linguística. Com isso, percebemos a 

importância de um olhar crítico aos usos das construções gramaticais em particular, a classe 
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dos advérbios, por proporcionar uma atuação de caráter pragmático-discursivo e uma 

motivação contingencial dos usos linguísticos. 

 Com essa pesquisa, nos permiti traçar novas etapas de estudos para futuras pesquisas 

através das mais diversas mobilidades de frequência, funções e usos da classe dos advérbios 

por meio de suas micro-funções em novos contextos comunicativos, ou seja, as mudanças 

linguísticas se encaminham para a continuidade e dinamicidade dos usos linguísticos. É 

importante registrar ainda, nesse contexto, que todo esse dinâmico processo de significação e 

mudança se associam a rotinas comunicativas que são moldadas, mantidas e modificadas pelo 

uso (Langacker, 1987). 

Por fim, acreditamos que esse estudo possa colaborar também no Ensino de Língua 

Portuguesa principalmente, nas aulas de gramática, considerando que as ocorrências de novos 

usos do item agora se dão em meio à estabilização de muitos outros, relativizando-se, assim, 

a proposta da gramática emergente, como definida por Hopper (1991). No entanto, é 

importante considerar muito seriamente o fato de que os enunciados são produzidos e 

entendidos no contexto, já que assume que a intenção do falante não surge em um vacuum, 

mas sim em um multifacetado contexto comunicativo e, dessa forma, a necessidade de um 

ensino dos fenômenos da língua observando esses fatores. 

Assim, diante de tudo o que apresentamos, reforçamos a ideia de que o item agora é 

um termo multifuncional que se gramaticaliza de forma sincrônica ao longo da trajetória da 

língua portuguesa na medida em que os contextos de uso em que estão inseridos exijam 

funções mais temporais ou discursivas.  
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