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Uma análise de livros didáticos de espanhol sob a perspectiva de gêneros do discurso 

Aidir Auxiliadora Arruda 
 
Neste artigo, discutiremos a possibilidade de  considerar o livro didático um gênero do 
discurso à luz da teoria Bakhtiniana. De uma definição de livro didático, passamos à 
história desse gênero no Brasil. Após a década de noventa, vimos o aumento 
significativo das pesquisas em torno dos gêneros do discurso na área da Lingüística 
Aplicada, impulsionadas pela consolidação da mudança do objeto de ensino e de 
aprendizagem de línguas (materna e estrangeira). No Brasil e em outros países, as 
concepções teóricas de Bakhtin têm sido retomadas e citadas por muitas dessa 
pesquisas, mas, muitas vezes, com efeitos de interpretação e apropriação diversos. 
Neste trabalho tem-se por objetivo discutir algumas questões teóricas e metodológicas 
na análise dos gêneros do discurso a partir das concepções teóricas de Bakhtin. 
Aborda-se a concepção de gênero e sua relação com outros conceitos centrais, tais 
como ideologia, enunciado, texto, discurso e língua. Nas questões metodológicas, 
problematizam-se a relação do pesquisador com os dados, a “ordem” metodológica no 
estudo dos gêneros e o uso de categorias prévias de análise no estudo de um 
determinado gênero. O ensino e aprendizagem baseado em Gêneros Discursivos 
podem motivar o aluno ao gosto do estudo de Língua Estrangeira.  Na medida em que 
o leva a reconhecer como os textos com os quais trabalhará ao longo de seu curso são 
construídos. Reforça-se assim, a visão da educação como um instrumento de 
construção da cidadania, uma vez que, ao estudar de uma maneira crítica e reflexiva a 
organização retórica de textos acadêmicos, o aluno a oportunidade de construir 
significados dos textos que lê e de produzir seus próprios trabalhos. O livro didático 
representa no contexto atual de ensino-aprendizagem de LE, um recurso de grande 
relevância , sobretudo no Ensino Fundamental .  
 

 
Neologismos na Literatura Infanto-Juvenil: o poder da criação no romance “A cama” 

de Lygia Bojunga Nunes 
Ailton de Santana (UNEB) 

  
O presente trabalho a partir de um corpus selecionado do romance   A Cama, de Lygia 
Bojunga Nunes, um dos nomes mais expressivos na Literatura Infanto-Juvenil, 
conhecida nacional e   internacionalmente busca analisar as criações lexicais 
produzidas pela autora. Observa-se que tais criações têm como  característica 
fundamental possibilitar dinamismo e qualidade    estética ao texto literário, tendo em 
vista o caráter lúdico    e irreverente da obra. Desse modo, o texto de Bojunga revela-
se    como uma linguagem autentica e inovadora a partir da construção  neológica – 
que se dá em sistemas específicos da língua.   Assim, a Literatura Infanto-Juvenil em 
interseção com os   recursos oferecidos pela nossa língua mostra-se capaz de manter    
vivo e dinâmico o nosso sistema linguístico. Neste sentido, o   recorte teórico deste 
trabalho será pautado nos trabalhos de    Alves (1994), Basílio (2002) e Kehdi (2003), 
dentre outros. 



 
 

São Luís e Imperatriz: a representação do sujeito indeterminado na língua oral. 
 Alana Brito Barbosa (UFMA) 

 
 Os pronomes formam uma classe de palavras que é muito   explorada pela gramática 
tradicional quando o tema em discussão  é o sujeito (cf. CASTILHO, 2010). Já no âmbito 
dos estudos    linguísticos, no que concerne ao sujeito, tem-se observado no  
 português brasileiro contemporâneo uma tendência cada vez mais    acentuada de 
preenchimento dessa posição. Essa mudança no  sistema de representação do sujeito 
já alcança níveis    bastante significativos, tendo reflexos, inclusive, na    representação 
do sujeito indeterminado. Isso implica dizer que   o falante tem usado com frequência 
bem menor as estratégias    canônicas de indeterminação do sujeito – verbo na 
terceira pessoa do singular com o pronome se e verbo na terceira pessoa do    plural 
com o pronome oculto – optado, assim, pelo uso de formas    pronominais plenas para 
representar essa referência. Tendo,   pois, como ponto de partida essa realidade do 
português    brasileiro, esta pesquisa, fomentada pelo CNPq, ainda em   andamento, 
objetiva investigar quais formas pronominais   não-canônicas estão sendo usadas para 
a indeterminação do   sujeito no português falado no Maranhão, mas especificamente 
em duas localidades que integram a rede de pontos do Projeto Atlas   Linguístico do 
Maranhão – AliMA: São Luís e Imperatriz. O    corpus desta pesquisa de natureza geo-
sociolinguística foi    extraído do banco dados do ALiMA, em particular do questionário 
morfossintático (questão 26), dos discursos semidirigidos e das    perguntas  
metalinguísticas; foi constituído de 12 inquéritos,    nos quais analisou-se a fala de 6 
homens e 6 mulheres dispostos    em duas faixas etárias – 18 a 30 e 50 a 65 anos – e 
em dois   níveis de escolaridades – universitários (especificamente em   São Luís, com 4 
informantes, devido a sua realidade   socioeconômica) e fundamental, com 8 
informantes, sendo 4 de   São Luís e 4 de Imperatriz. Com esta pesquisa pretende-se 
contribuir para estudos sobre os pronomes como estratégias de   indeterminação do 
sujeito no português brasileiro. 
 
 

A posição do adjetivo em textos da primeira metade do século XX no 
 sertão pernambucano 

Alane Luma Santana Siqueira (UFRPE) 
 
Na Língua Inglesa, existe apenas a possibilidade de o adjetivo   aparecer em posição 
pré-nominal. No entanto, no Português   Brasileiro (doravante PB), podemos utilizá-lo 
tanto antes como   depois do nome, porém, não são todos os tipos de adjetivos que 
podem ser utilizados em qualquer uma das duas posições.   Determinados adjetivos 
colocados à esquerda do nome, causariam   certa estranheza, como por exemplo, 
“laranja sofá”,   “elétrico forno” entre outros. Partindo disto, pretendemos mostrar os 
resultados obtidos da análise feita por nós sobre a   variação do adjetivo no sintagma 
nominal, mais especificamente   procuramos verificar o que determinaria o uso de 
adjetivos   antepostos (Caríssimos sacerdotes) ou adjetivos pospostos    (Economia 
teológica), assim como, mostrar qual a posição mais utilizada pelos falantes. Vale dizer 
que o corpus produto desta    pesquisa é composto por doze textos extraídos da 



primeira   metade do século XX entre 1911 a 1950, disponibilizado pela Casa   
Paroquial de Afogados da ingazeira, produzidos por esse e pelo  município de 
Pesqueira, ambos pertencentes ao sertão de   Pernambuco. Para tanto, adotamos a 
Teoria da Sociolinguística    Variacionista (LABOV, 1972) que pressupõe que as 
variações da   língua são condicionadas por fatores de ordem linguística e   
extralinguística. Assim, nos limitamos a considerar como fator    influenciador o tipo de 
adjetivo (se avaliativo ou descritivo)   para análise do aparente “caos” linguístico da 
posição em    que o adjetivo se encontra. Pelos dados obtidos, sendo um total de 138 
sintagmas nominais, constatamos que dos adjetivos   avaliativos, 80% deles são 
utilizados m posição anteposta ao   nome. Entretanto, na posição pós-nominal o índice 
de ocorrências é de 20%. No que se refere aos adjetivos    descritivos, a porcentagem 
de frequência em posição    pré-nominal foi de 13%, já na posposição o índice foi de    
87%. Ou seja, a tendência é a de que quando o adjetivo é    avaliativo ele tende a 
aparecer mais em posição anteposta,   contudo quando o adjetivo é descritivo ele 
aparece mais em    posição pós-nominal. Assim, através desses resultados,    podemos 
reafirmar que não é qualquer tipo de adjetivo que pode    aparecer em qualquer uma 
das duas posições, existe uma    sistematização nessa variação. Percebemos também 
que a tendência nos dados analisados do século XX foi em aplicar o    adjetivo após o 
nome, apesar da possibilidade de alguns   adjetivos poderem aparecer tanto antes 
como depois, houve uma    maior percentagem de adjetivos em posição a direita do 
nome, com 63% de ocorrências em confronto com 37% de adjetivos  antepostos. 
Corroborando com as afirmações de Cohen (1979 apud    SILVA & PRIA, 2001) que no 
português arcaico/ médio os    adjetivos eram mais utilizados em posição anterior ao 
nome,    entretanto, a partir da metade do século XVIII, passaram a usar   o adjetivo 
mais em posição pós-nominal. Com os resultados    quantitativos apresentados, 
podemos dizer que apesar de os dados    mostrarem que houve a preferência de 
adjetivos pospostos ao    nome, tanto esta como a anteposição estavam presentes na 
escrita. Ainda é possível dizer que a posição do adjetivo    será influenciada pelo fator 
que levamos em consideração: o    tipo de adjetivo. Vale ressaltar que posteriormente 
pretendemos    fazer um estudo de tempo real, fazendo uma comparação entre 
resultados atuais com os que encontramos nesta pesquisa. Assim, esperamos que esta 
e a próxima etapa do nosso estudo possam    contribuir com pesquisas realizadas sobre 
a língua escrita,    permitindo construir a história e um melhor entendimento de   nosso 
idioma.  
 
 

Códice 132 (História de Portugal) : Manuscrito do Século XVIII  
sob o olhar descritivo 

   Aldacelis dos Santos Lima Barbosa (UFBA) 
 
 O Mosteiro de São Bento da Bahia – primeiro mosteiro   beneditino das Américas –, 
fundado em 1582, destaca-se como   instituição guardiã do tempo e da memória 
através da   promoção e preservação das artes, da cultura e do saber. O   acervo 
bibliográfico e documental do Mosteiro de São Bento da   Bahia é composto por livros 
raros e especiais e uma diversidade   de documentos em papel trazidos para o Brasil ou 
produzidos no país desde o período colonial. Ao realizar o levantamento   documental, 
com vistas a inventariação do arquivo histórico do   Mosteiro de São Bento da Bahia, 



dá-se a conhecer a diversidade   que compõe tal acervo, que conta com documentos 
históricos 
escritos nos primórdios do uso da escrita no Brasil. Dentre   esses, encontra-se o códice 
132 – Manuscrito do século XVIII,   que conta a história de Portugal desde o final do 
século XVII   até meados do século XVIII. Objetiva-se, com esta 
comunicação, apresentar a descrição das características   extrínsecas e intrínsecas do 
referido códice, como o material   que o compõem, detalhes do suporte e do traçado 
das letras,   estado de conservação, entre outras informações que   constituem a 
primeira etapa do trabalho de edição do documento.   A partir daí, pretende-se 
apontar os possíveis estudos que   serão realizados a partir da transcrição, leitura e 
análise dos documentos contidos em tal códice. Tal códice manuscrito,   acondicionado 
na Biblioteca do Arquivo, onde se encontram apenas   livros impressos entre os séculos 
XVI-XVIII, causou, a   princípio, certa estranheza. A partir de uma pesquisa preliminar, 
constatou-se que o códice foi adquirido em um sebo   em Portugal e doado ao Arquivo 
do Mosteiro por um grande   especialista na história pombalina. Ressalta-se ainda que 
este e   os demais trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa do Mosteiro de São 
Bento visam tornar acessível a pesquisadores e   ao público interessado os 
documentos do Arquivo do Mosteiro de   São Bento da Bahia, bem como promover a 
sua conservação e a   preservação da memória baiana e brasileira nele contida,  
 contribuindo-se de forma relevante para a manutenção de um   patrimônio 
documental de incontestável valor. 
 
 
A ditongação em sílabas fechadas por /s/ no corpus do projeto ALiB: um olhar sobre 

as cartas das regiões sul e sudeste do Brasil 
   Amanda dos Reis Silva (PIBIC – CNPq/UFBA) 

 
A análise em causa tem como foco de observação o uso variável   de ditongos em 
sílabas travadas pelo arquifonema /S/, em   vocábulos como ‘nó(i)s’, ‘trê(i)s’, ‘pa(i)z’, a 
partir de ocorrências extraídas do corpus do Projeto Atlas   Linguístico do Brasil (ALiB). 
Embasado nos pressupostos da   Dialetologia Pluridimensional e da Sociolinguística  
 Quantitativa, considerando a língua como intrinsecamente 
heterogênea e a variação como fenômeno submetido a   determinados 
condicionamentos, a investigação priorizará a   interface diatópica da variação, 
considerando, outrossim, as   variáveis sociais gênero (masculino e feminino), faixa 
etária   (há duas faixas: de 18-30 anos e de 50-65) e escolaridade   (níveis fundamental 
e superior). Serão utilizados dados das   elocuções de informantes nativos das capitais 
das regiões Sul   (Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba) e Sudeste (Rio de Janeiro, São 
Paulo, Vitória e Belo Horizonte) do país, visando   a verificar de que forma a regra 
variável em causa se apresenta   em tais localidades e observando se as capitais da 
porção sul   do Brasil constituem, com relação a tal fenômeno, um todo 
dialetal ou não. Os dados elencados foram devidamente  codificados e analisados 
quantitativamente, com auxílio do   programa específico, GoldVarb 2001, que consiste 
na versão para   Windows do pacote de programas VARBRUL (LAWRENCE; 
TAGLIAMONTE,   2001), possibilitando que seja analisada uma grande quantidade de 
dados, obtendo valores estatisticamente relevantes para as   variáveis em análise.  Tal 
estudo tem a sua pertinência e a   sua relevância fundamentadas no fato de que a 



observação desse   tipo de ditongação é ainda pouco explorado no Brasil, não 
havendo notícias, por exemplo, de investigações que o abordem   sob uma perspectiva 
sócio-histórica, de modo sistemático, e   nem de trabalhos que observem a sua 
distribuição em todo o   território nacional. Somam-se a essa as seguintes 
considerações: a análise poderá contribuir para a   elaboração do Atlas Linguístico do 
Brasil e auxiliará no   conhecimento da realidade plural do Português Brasileiro. 
 

A utilização de prefixos no português mineiro escrito de Uberaba/MG 
Amanda Modolão Nóbrega - UFTM  

Juliana Bertucci Barbosa - UFTM  
 
Este estudo visa realizar uma investigação sobre a variação linguística no emprego dos 
prefixos “ante- e anti-” em textos dissertativos produzidos por alunos do terceiro ano 
do Ensino Médio de duas Escolas Estaduais da cidade de Uberaba. Para isso, partimos 
da teoria da Sociolinguística Laboviana e de estudos como de MONTEIRO (2002), 
MOLLICA (2004) e PETTER (2005), que enfocam a heterogeneidade como uma 
fundamental característica da Língua e expressam a importância de reconhecer as 
variações específicas de cada região, neste caso, da cidade de Uberaba, situado na 
região do Triângulo Mineiro, estado de Minas Gerais. Para analisarmos quantitativa e 
qualitativamente as ocorrências dos prefixos em questão, analisaremos não só as 
redações produzidas pelos alunos, mas também questionários que buscam levar o 
aluno a escrever palavras com diversos prefixos, inclusive, com os prefixos objeto de 
estudo desta pesquisa. Cabe mencionar que a escolha pelo terceiro ano do Ensino 
Médio foi realizada em função da proximidade dessas séries com os vestibulares e o 
Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Como critério de inclusão e exclusão dos  
informantes, selecionamos indivíduos que foram alfabetizados e cursaram o Ensino 
Fundamental em Uberaba. Buscamos avaliar as seguintes questões: (i) os discentes 
uberabenses utilizam o “anti-” e o “ante-”  dentro das regras prescritas pela gramática 
normativa ou algum desses prefixos está sendo empregado  mais utilizado do que 
outros?; (ii) a oralidade estabelece alguma influência nesse processo, já que no dialeto 
uberabense esses dois prefixos possuem a mesma pronúncia africada; (iii) alguns 
estudos demonstram uma preferência pelo forma “anti-”, será que este fenômeno 
também já alcançou a escrita desses alunos?; (iv) esses alunos percebem a diferença 
semântica entre “anti-” e “ante-”, ou a forma “anti-” já está sendo utilizada na escrita 
com o seu valor original (oposição) acrescida do valor semântico do prefixo “ante-”? 
Assim, por meio desta pesquisa, pretendemos investigar os questionamentos citados 
acima e verificar quais são os fatores influenciadores, intra e extralinguísticos. 
Almejamos, portanto, contribuir para um conhecimento mais detalhado das 
peculiaridades linguísticas regionais brasileiras, que auxilie no ensino da língua 
materna e que possibilite uma maior visibilidade das variações linguísticas presentes 
no português mineiro, mais especificamente, do município de Uberaba. 
 
De 'idólatra' a 'chocólatra': uma análise morfossemântica das construções x-latra 

 Anne Karenine Guimarães Nascimento 
 

No presente trabalho, buscamos analisar as palavras terminadas em –latra e a 
produtividade dessas formações no português contemporâneo, a partir dos 



pressupostos da morfologia derivacional de inflexão gerativa (BASÍLIO, 1980) e da 
morfologia diacrônica (JOSEPH, 1998). Para tanto, visamos os seguintes objetivos: (a) 
observar a evolução de –latra desde a sua entrada na língua até as formas mais 
recentes; (b) repensar seu status de elemento composicional, de acordo com a 
proposta de Bybee (1985) sobre um continuum morfológico entre composição e 
derivação, e a perspectiva de Gonçalves (2006), sobre os caminhos das mudanças 
morfológicas no português; (c) descrever as regras de formação de palavras (REPs) e 
regras de análise de estrutura (RAE), envolvidas nessas construções lexicais, a partir do 
modelo proposto por Basílio (1980); e, por último, (d) avaliar as possíveis extensões de 
sentido presentes nas formas X-latra, tomando por base os fundamentos da Linguística 
Cognitiva (LAKOFF & JOHNSON, 2002 [1999]). Como metodologia utilizada, analisamos 
um corpus de 160 palavras, coletado a partir de dicionários eletrônicos (Houaiss, 
Michaëllis, Aurélio e Aulete), de sites de internet como [blogs] e [sites de 
relacionamento], e situações reais de interação. Distribuímos os vocábulos em grupos 
morfossemânticos, a fim de que sejam verificadas as possíveis extensões metafóricas 
e/ou metonímicas dos usos linguísticos de X-latra, definindo, além disso, que tipos de 
base (presa ou livre – nominal ou verbal) podem ser encontrados nessas formações e, 
as suas relações com o percurso histórico de –latra. Por fim, considerando os liames 
entre composição e derivação, e a possibilidade de migração entre um e outro (BYBEE, 
1985) e (FABB, 1998), propomos, ainda, analisar as características composicionais e 
derivacionais que estejam em jogo nas novas construções e, também, o surgimento do 
neo-sufixo –ólatra, em lugar do elemento composicional erudito –latra, modo como é 
definido pelas gramáticas de cunho tradicional, da mesma forma que Gonçalvez (2006) 
e Rondinini (2009) analisam as construções X-logo (X-ólogo) e X-grafo (X-ógrafo).  
 

Além do particípio: estudo diacrônico da derivação do sufixo -ado 
Antônio Fernandes Góes Neto (USP/ FAPESP-IC) 

 
O seguinte projeto, vinculado ao Grupo de Morfologia Histórica da Universidade de 
São Paulo (www.usp.br/gmhp), sob coordenação do Professor Dr. Mário Eduardo Viaro 
(FFLCH/DCLV/USP), visa ao estudo da relação entre o sufixo -ado e suas derivações 
denominais, tendo em vista seu percurso diacrônico. Tal objeto de estudo recebeu 
muitas abordagens sintático-semânticas, que o compreendem como fenômeno 
flexional. Além desse fenômeno, há evidências da polissemia do sufixo, oriundo da 
forma latina –tus, cujos valores semânticos também ultrapassam a concepção corrente 
de particípio, a saber, de elemento deverbal. Esta categoria foi protagonista de 
importantes debates na Antiguidade acerca das partes do discurso (Swiggers & 
Wouters, 2005). Embora alguns dos dados relavantes pareçam tratar-se de uma 
herança latina ou arcaísmos (senado, papado etc) há formação de palavras em 
sincronias mais recentes que seguem critério parecido como, por exemplo, 
voluntariado, mesmo após o surgimento do sufixo culto –ato. Portanto, o tratamento 
de –ado não será suficiente numa concepção sequencialista da diacronia (Rio-Torto, 
2008), tampouco num estudo que se encerre na língua portuguesa, haja vista sua 
ocorrência já atestada no espanhol e no italiano. O corpus deste trabalho será 
constituído de verbetes extraídos do Dicionário Eletrônico Houaiss, nos quais –ado 
exerce função de sufixo derivacional e também nos quais o mesmo elemento de 
formação se tornou parte do radical de palavras derivadas denominais. Vale ressaltar 



que os verbetes passarão por um critério de análise da autonomia da palavra em 
relação à forma participial, tendo em vista o elevado número de dados somente 
flexionais. As palavras coletadas serão parafraseadas, com intuito de descrever a 
diversidade de valores semânticos do sufixo em questão. Vale salientar que serão 
considerados os valores semânticos descritos pelo Dicionário Houaiss e outros autores 
como, por exemplo, Rio-Torto (2004). Alguns corpora online sincrônicos e diacrônicos 
serão consultados a fim de analisar o uso das palavras estudadas, como o Corpus do 
Português e o site Google Books. A coleta dos verbetes passará por uma classificação 
de acordo com os diferentes valores semânticos encontrados no sufixo, bem como em 
seus vestígios presentes nas derivações. Uma vez utilizada a abordagem diacrônica em 
conjunção com a sincrônica, buscar-se-á uma genealogia do sufixo –ado que evidencie 
as mudanças semânticas que sofreu dentro das diferentes sincronias (Viaro, 2009), 
consideradas como constituintes do português contemporâneo. 

 
Alternância da tônica em proparoxítonos: o caso da  síncope 

Arthur Pereira Santana (UFMA) 
    

A tonicidade no português brasileiro apresenta-se como   um sistema misto, no qual os 
verbos recebem o acento de acordo   com a representação morfológica de tempo e, a 
tônica, em   não-verbos, é baseada na prosódia (cf. WETZELS, 2006). Os 
vocábulos proparoxítonos, por sua vez, pouco numerosos no    léxico do português se 
comparado aos paroxítonos e aos    oxítonos, tem sido alvo de diversos estudos, por 
conta dos    fenômenos a eles característicos e de suas peculiaridades    históricas e 
estruturais. Assim, julgando relevante ampliar os    estudos dessa natureza, buscamos 
analisar a síncope –    fenômeno caracterizado pelo apagamento de um segmento no 
interior do vocábulo –, em dados do Atlas Linguístico do    Maranhão - Projeto ALiMA. 
Caracterizando-se como recorte de uma    pesquisa mais ampla sobre a questão 
acentual no português    brasileiro, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –    FAPEMA, por meio de 
bolsa de iniciação científica, este    trabalho apresenta a análise dos fatores 
extralinguísticos e    estruturais que condicionam a redução de proparoxítonas a 
paroxítonas no falar maranhense. Para tanto, foram observados o    falar de 40 
informantes, provenientes de 10 municípios    maranhenses, de ambos os sexos e de 
duas faixas estarias –    faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa II, de 50 a 65  nos,    distribuídos 
igualitariamente nas cinco mesorregiões do Estado.    Os dados estatísticos, gerados 
pelo programa computacional    Varbrul, indicaram a relevância dos fatores linguísticos 
traço    de articulação da vogal, contexto fonológico precedente e    contexto 
fonológico seguinte, e a dos fatores de ordem    extralinguística localidade e 
escolaridade. Foi observado,    ainda, a influência mutua das variantes entre si. Dessa 
forma, 
objetivamos contribuir para os estudos a respeito das    proparoxítonas e da tonicidade 
do português brasileiro, bem    como para a noção de que a variação desse tipo de 
vocábulo    é condicionada pelo contexto, e não por uma tendência eminente 
às proparoxítonas (cf. ANTUNES, 2007), possibilitando o    delineamento e o registro 
das características da língua no    período histórico que nos inserimos. 
 
 



O não preenchimento do sujeito pronominal em cartas de leitores de jornais norte-
rio-grandenses dos séculos XIX e XX 

Aryonne da Silva Morais (UFRN) 
 
Neste trabalho, abordaremos o processo de variação/mudança relacionado ao 
preenchimento/não preenchimento do sujeito pronominal no Português Brasileiro 
(PB). O corpus que analisaremos é constituído por cartas de  leitores que foram 
publicadas em jornais norte-rio-grandenses  entre os séculos XIX e XX. Essas cartas 
compõem parte do corpus   mínimo impresso do Projeto de História do Português 
Brasileiro   no Rio Grande do Norte (PHPB-RN), que integra o projeto nacional  para a 
História do Português Brasileiro, que integra por outras   dez equipes/estados sob a 
coordenação do Prof. Ataliba de  Castilho. Através das pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do   PHBP, busca-se coletar um conjunto de documentos escritos durante  os 
séculos XVIII, XIX e XX, para que se possa fazer estudos   sobre a história da Língua 
Portuguesa no Brasil. Em nosso  estudo, pretendemos estudar o fenômeno do 
preenchimento ou não  do sujeito pronominal nas cartas de leitores. Mais  
especificamente, teremos por objetivo: (i) apresentar uma  descrição da variação entre 
sujeito nulo e sujeito pronominal  preenchido nas cartas e (ii) diagnosticar quais os 
contextos que   favorecem o preenchimento (e o não preenchimento) do sujeito  
pronominal. Para a realização deste trabalho, tomaremos como  principal referência, 
os estudos realizados por Duarte (1993,  1995), segundo essa autora, a mudança 
linguística envolvendo o  preenchimento do sujeito no PB está em curso e teria sido  
provocada pela redução no paradigma flexional. Redução esta  que estaria ocorrendo 
em virtude do uso generalizado dos pronomes  você e a gente, que passaram a 
concorrer, respectivamente, com  as formas de segunda pessoa do singular (tu) e de 
primeira pessoa  do plural (nós), porém associados a verbos sem a marca flexional 
distintiva. Duarte examinou o PB sob a ótica do   Parâmetro do Sujeito Nulo, baseando-
se em amostras sincrônicas  de língua oral que foram produzidas por indivíduos com  
formação acadêmica. Os resultados obtidos pela autora dão conta que o PB perdeu a 
propriedade  que caracteriza as línguas  de sujeito nulo do grupo pro-drop por força do 
enfraquecimento  da flexão, responsável identificação da categoria vazia   sujeito em 
línguas que apresentam uma morfologia verbal suficientemente rica. 
 

Leitura e textualidade: um estudo no mundo digital 
Breno Rafael Martins Parreira Rodrigues Rezende (UFTM)  

 
Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias e a construção  do conceito de 
hipertexto, multiplicaram-se as práticas  comunicacionais disponibilizadas pela 
internet: e-mails, redes  sociais, MSN, blogs, twitter, são “espaços” presentes na  web 
que se prestam a diferentes funções (informar, emitir   opiniões, falar de si, entre 
outras). Nos blogs (ou diários  virtuais), por exemplo, os escreventes expressam seus 
pontos de vista sobre diversos assuntos, muitas vezes, assuntos polêmicos  que entram 
e saem das mídias, ou ainda, sobre si mesmos, sobre  suas convicções, que podem ser 
lidos por qualquer pessoa que  tenha acesso à internet. Os limites entre o público e o 
privado confundem-se e embaralham-se provocando diferentes efeitos, novas  formas 
de construção de subjetividades. De acordo com Maingueneau (2010), a Web não é 
apenas o lugar que possibilita a emergência de novos gêneros, ela “transforma as 



condições de comunicação, o que se considera gênero e a própria noção  de 
textualidade” (p.132). Isso porque a concepção de gêneros e a compreensão de como 
esses devem ser analisados são  reguladas por um mundo em que o impresso 
prevalecia,  o que hoje não acontece mais. Dessa forma, as leituras que têm como 
 suporte a internet provocam novos modos de leitura, mais abertos,  em que a 
caminhada interpretativa do leitor distancia-se da  “hierarquia” das divisões comuns 
do livro impresso, porém sem desrespeitar as “regras” que surgem desse meio 
 interativo. É importante, pois, investigar o que seria a  transformação de textualidade 
de que fala Maingueneau (op.cit.), que recursos (linguísticos e icônicos) são 
mobilizados  para a produção/circulação de sentidos, como se dá a  construção de 
imagens do enunciador e do co-enunciador, a inter-relação entre eles. Para isso, 
reunimos um corpus composto de blogs escritos por jovens da cidade de Uberaba- 
Minas  Gerais. Para proceder à análise são mobilizadas as categorias  de ethos, cena 
enunciativa e gêneros do discurso. 
 
O caso da monotongação de ditongos orais decrescentes na fala uberabense  

Bruna Faria Campos de Freitas 
 
O presente trabalho tem como objetivo verificar quais os contextos linguísticos e 
extralinguísticos propiciam a ocorrência da monotongação dos ditongos orais 
decrescentes [aj], [ej], e [ow] na fala de moradores de Uberaba. Entendemos como 
“monotongação” o processo de redução do ditongo, que perde sua semivogal e passa 
a uma vogal simples, ou seja, monotonga-se, como ocorre em “c[ay]xa” >“c[a]xa” (Da 
Hora, Ribeiro, 2006). Assim, partimos da noção de que a língua varia e pode mudar ao 
longo do tempo (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1969; LABOV, 1972, 1994, 1972). 
Sob esta perspectiva, um fenômeno linguístico interessa à Sociolinguística Laboviana a 
partir do momento em que é constatada a variação – como é o caso de algumas 
palavras que possuem ditongos no Português Mineiro (cf. RAMOS, 2007) que, por 
exemplo, ora podem ser pronunciadas com uma semivogal e uma vogal, ora podem 
ser pronunciadas sofrendo o fenômeno da monotongação –, que não necessariamente 
dará origem a um processo de mudança. Assim, podemos afirmar que nem toda 
variação implica em mudança, ou seja, duas ou mais variantes podem conviver em um 
dado período histórico, em um processo de variação estável, sem que isso culmine em 
uma mudança lingüística (TARALLO, 2004).  Para realizamos esta pesquisa, 
primeiramente, realizamos um recorte da comunidade em estudo: foram gravados 32 
informantes (moradores da cidade de Uberaba, perímetro urbano). De posse desse 
material, na segunda etapa, transcrevemos as entrevistas e selecionamos as 
ocorrências de palavras com ditongos orais decrescentes [aj], [ej], e [ow] e as que 
sofreram monotongação. Depois dessas fases, os dados coletados serão analisados 
quantitativa (com auxílio do programa estatístico GOLDVARB) e qualitativamente de 
acordo com grupos de fatores lingüísticos e extralingüísticos que norteiam esta 
pesquisa. Algumas pesquisas na área de Sociolingüística já estão sendo realizadas no 
estado de Minas Gerais. Dessa forma, investigar os traços lingüísticos típicos da fala 
uberabense é relevante, pois, além de contribuir para o levantamento de informações 
sobre o Português Mineiro, também possibilitará a reunião de peculiaridades da fala 
da comunidade de Uberaba. 
 



 
A indeterminação do sujeito pelos pronomes você e a gente  

na fala culta manauara 
   Bruno Andrade (FAPEAM/UEA) 

Leandro D'Vinci Babilônia Brandão (FAPEAM/UEA) 
 
O português brasileiro vem sofrendo nas últimas décadas uma   reformulação de seu 
quadro pronominal devido à entrada das   formas você(s) e a gente. Especificamente 
neste trabalho,  propomo-nos a averiguar como essas formas assumiram o caráter 
de indeterminadores de sujeito na fala culta manauara. Baseados na   dissertação de 
Marcella Alcaraz Ferreira (2004), intitulada O   uso indeterminado de você na fala de 
professores e alunos   universitários, analisamos os corpora do Projeto Fala Manauara 
Culta (FAMAC), o qual está constituído de 30 gravações e   considera como variáveis: 
gênero, faixa etária (20-35 anos,   36-55 e 56 em diante), escolaridade (Ensino Superior 
completo) e   ser nascido e/ou residente em Manaus há pelo menos vinte anos.  
 Compreendendo a influência da situação de fala na escolha da   forma a ser utilizada, 
consideramos as situações estabelecidas   pelo FAMAC, a saber: elocuções formais 
(EF), dialógicas (D2) e   entrevistas (DID) e disponíveis em www.famac-uea.com.br. 
Temos  percebido que, de modo geral, essas formas mais recentes não 
possuem como referente o(s) interlocutor(es), esta é uma de suas   funções, mas a de 
menor uso. Suas evoluções lhes permitem  funcionar como elementos de 
indeterminação ou generalização.  Para Ferreira (2004), os falantes evitam utilizar a 
partícula de  indeterminação se, gerando assim uma lacuna que será  preenchida na 
fala pelos pronomes você e a gente. Como se nota,  a recusa à utilização do se 
conferiu-lhes o status de  indeterminadores. Para Lyons (apud Ferreira, 2004), entre 
outros aspectos, a primeira e a segunda pessoas distinguem-se da  terceira pela 
necessidade de presença do falante e do ouvinte no  ato comunicativo.  Para ele, os 
pronomes que identificam falante  e ouvinte são classificados como definidos, 
enquanto os que identificam o referente são indefinidos. Em nossa hipótese, 
 compreendemos que embora atualmente o você componha o quadro   pronominal do 
português como segunda pessoa, em sua origem   (Vossa Mercê) o compunha como 
terceira, logo “tornou-se”   segunda pessoa, contudo, carregando a carga de 
indeterminação da terceira. Já a gente é a forma pronominalizada do item   lexical 
feminino gente, o qual como substantivo coletivo é   semanticamente generalizador. 
Se seguirmos por esse caminho,  compreenderemos tu/nós como mais especificadores 
do(s)  ouvinte(s) a que se dirige(m), porque a eles pertencem o posto de   pessoa 
canônica, enquanto a outras a adquiriram. 
 

Vou sim, quero sim, posso sim: a dupla afirmação no 
português brasileiro 

Bruno Rodrigues (Cesmac / UFMA) 
Thayane Soares da Silva (Cesmac / UFMA) 

 
Seguindo os postulados da teoria multissistêmica  funcionalista-cognitivista, propostos 
por Castilho (2010), e os   estudos de Perini (2010), mais especificamente sobre 
construção   da afirmação no Português Brasileiro (PB), esta pesquisa,  ainda em 
desenvolvimento, investiga o advérbio de afirmação  “sim” em sentenças do PB. O 



objetivo principal é descrever  os esquemas da construção com dupla afirmação – 
sentenças  nas quais o advérbio “sim” aparece reforçando uma  afirmação anterior – 
no PB, bem como identificar os contextos  que favorecem tal fenômeno linguístico 
tanto na fala quanto na  escrita. Ainda não existem pesquisas sobre a dupla afirmação 
daí a necessidade e relevância deste trabalho. O corpus da  pesquisa foi obtido da 
seguinte forma: os dados da língua falada  foram coletados em vídeos, na internet, e 
por meio de  questionários; os dados da língua escrita foram extraídos de  livros, 
revistas e sites. A análise do corpus permite inferir,  até o momento, que o “sim” como 
sintagma adverbial pode  aparecer em quatro posições (CASTILHO, 2010), a saber: (i)  
antes da sentença; (ii) depois da sentença; (iii) entre o  sujeito e o verbo e (iv) entre o 
verbo e o seu argumento interno.   Entendendo que o “sim” em (i) é um confirmador; 
em (ii) e (iv), um reforço (PERINI, 2010), e em (iii), nem confirma nem   reforça o valor 
de verdade. Propõe-se, então, neste trabalho,   que as posições (ii) e (iv) podem se 
caracterizar como uma   dupla afirmação, já que não há apenas uma afirmação, mas  
há também um reforço ao valor de verdade; pode acontecer,  também, de o “sim” 
reforçar outro advérbio, e.g. “Já  sim” (PERINI, 2010), ou então, como registrado nas 
entrevistas   orais, “Com certeza sim”, em que o “sim” reforça a   locução adverbial 
“com certeza”. Pode-se considerar,  também, que o efeito enfático da dupla afirmação 
se dá pela   posição do sim em relação ao verbo. Os resultados obtidos   apontam ainda 
que a dupla afirmação é uma das estratégias de   afirmação, de caráter estilístico, 
ligada a aspectos  diafásicos da língua. Ou seja, esta variante está diretamente  
relacionada com o contexto extralinguístico em que ocorre, com a  ideologia, as 
intenções do falante, as relações deste com o  ouvinte, o tema e familiaridade dos 
falantes com o que está sendo discutido. 
 
 

 
O fenômeno da redução silábica no português escrito de textos publicitários  

de Uberaba - MG 
 Camila Belmonte Martinelli Gomes (IELACHS/UFTM) 

 
Apesar de já existirem diversas pesquisas sobre o  Português Brasileiro, essas são 
escassas no que diz respeito à   análise do português falado e escrito em Uberaba-MG. 
Sendo   assim, o fenômeno linguístico investigado, neste projeto, é a 
alternância da terminação “-inho” vs “-im/-in” no  Português Mineiro escrito de 
Uberaba, como, por exemplo:   “cursinho” > “cursim”. Analisamos, principalmente, 
quais   são os contextos morfofonológicos e discursivos que propiciam a ocorrência da 
redução silábica. Nossos objetivos são  levantar e descrever os contextos em que 
ocorrem a redução  silábica em final de palavra no dialeto uberabense contemporâneo 
escrito, pesquisar os fatores linguísticos e  extralinguísticos que influenciam na 
realização desse  fenômeno linguístico, verificar se a redução silábica com  “-im/-in”, 
encontrada por Gomes e Barbosa (2010) no  português falado de Uberaba já é um 
processo de variação  adiantado com correlato na escrita e, também, observar se há 
 uma tendência das palavras trissílabas ou polissílabas (com  mais de três silabas) 
sofrerem redução silábica na fala dos  uberabenses. Metodologia: O corpus que serviu 
de fonte para a análise das ocorrências – palavras terminadas “-im/-in”  – foi 
construído por meio da coleta de textos escritos  publicitários da cidade de Uberaba a 



partir de 2000. Resultados: De maneira geral, a redução silábica ocorre - no português 
escrito de textos publicitários da cidade de Uberaba-MG – em  palavras que são 
substantivos, compostas por três ou mais  sílabas, paroxítonas e com terminações 
grafadas em “-im”.  Dessa maneira, concluímos que o processo de redução silábica 
observado por Gomes e Barbosa (2010) no português falado de  Uberaba já é um 
processo de variação com correlato na escrita  no português de Uberaba-MG e que há 
tendência de as palavras  trissílabas e polissílabas serem mais propensas à redução. 
Discussão: Além dos aspectos linguísticos já apresentados, a  pesquisa é essencial para 
aprimorar o ensino de Língua  Portuguesa nas escolas, pois ao sistematizarmos os 
fatores que  levam à redução silábica, auxiliamos os educadores a partirem  do 
conhecimento de mundo dos alunos que utilizam tais  construções para ensiná-los os 
contextos nos quais a redução  pode ser aceita.  Fonte Financiadora: PIBIC/ CNPq. 
 
O acusativo de 2ª pessoa do singular em foco: análise de cartas pessoais dos séculos 
XIX e XX em diferentes localidades brasileiras 

Camila Duarte de Souza.(UFRJ) 
 
A entrada da forma de tratamento você no sistema pronominal, causa um período de 
mistura entre tu e você na posição de sujeito. Isto acaba afetando outras formas 
pronominais em outras posições na sentença, como os possessivos e os 
complementos. No atual sistema dos pronomes, as combinações pronominais são 
bastante variáveis. Alguns estudos anteriores feitos com base em missivas produzidas 
nos séculos XIX-XX mostraram que o clítico te é produtivo, tanto no sistema 
tratamental em que predomina tu quanto no que prevalece você. Neste trabalho, será 
feita a análise dos progressos da mudança da implementação de você, observando 
como se configurou paulatinamente o paradigma das formas pronominais de segunda 
pessoa do singular acusativas (te/lhe/você/Ø).  Será analisado um corpus de cartas 
pessoais brasileiras estudadas no âmbito do PHPB: Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná e Bahia. Quer-se verificar se havia, na documentação remanescente dos 
séculos XIX e XX, vestígios das diferenças atuais do sistema pronominal do PB. Partindo 
da hipótese da existência de pelo menos três subsistemas tratamentais na posição de 
sujeito - (1) você, (2) tu e (3) você/tu , pretende-se contrapor essas cartas produzidas 
em quatro localidades que poderiam ser consideradas, a grosso modo, representativas 
dessas três configurações de tratamento postuladas. Com base no estudo de Brito 
(2000), leva-se em conta ainda a hipótese de que a generalização da próclise no PB 
converteu o clítico te em afixo segundo Cyrino (1992). Para dar conta dos aspectos 
levantados, levaremos em conta o referencial teórico da sociolinguística de inspiração 
laboviana (Labov 1994). Estudos anteriores apresentam resultados preliminares que 
revelam convergências e divergências entre as localidades consideradas, como um 
prenúncio dos sistemas tratamentais existentes em cada uma delas. Segundo os 
mesmos resultados (LOPES E CAVALCANTE), o clítico te mostrou-se majoritário como 
acusativo, independentemente o tratamento empregado na posição de sujeito (tu, 
você ou você/tu). Este permanência talvez seja uma maneira de indicar mais 
claramente a pessoa do discurso, uma vez que a desinência verbal associada a você 
não trazia tal marca.  
 
 



Uso de preposições em complementos verbais em webjornais paulistas 
Carine de Freitas Berto (Unesp / FCLAr) 

    
O estudo se insere no projeto de pesquisa “Norma,   variação e mudança: correlações 
e embates”, que tem por   objetivo principal avaliar em que medida as pressões 
normativas   influenciam os processos de variação e mudança do português  brasileiro. 
Dentro desse projeto analisamos o emprego de preposições introdutoras de 
complementos verbais, comparando   sua realização em textos jornalísticos da 
imprensa paulista   dos inícios dos séculos XX e XXI, com ênfase na análise de   dados 
de editoriais de webjornais (início do século XXI). É  analisado o emprego das 
preposições a, para, em e até em   construções com complementos de predicadores de 
direção,   movimento com transferência, transferência material e   transferência 
verbal/perceptual. A pesquisa propicia uma investigação linguística   importante para o 
conhecimento sócio-histórico da língua, uma   vez que o texto escrito possui tendência 
conservadora (ou seja,   é mais “normativo”); por outro lado, o jornal tende também   
a refletir tendências de uso, sendo, por isso, um espaço   privilegiado para 
entendermos o conflituoso jogo entre   ‘norma’ e ‘uso’. Além disso, a pesquisa possui   
relevância para estudos histórico-comparativos,  sociolinguísticos e para a Linguística 
Geral, pois leva em   consideração fatores linguísticos e extralinguísticos que   podem 
determinar o uso e a frequência das preposições, tais   como as relações sintático-
semânticas do verbo e do   complemento e o gênero textual em que estão inseridos os   
dados. Para a análise, seguimos os pressupostos teórico-metodológicos da 
sociolinguística variacionista  (Weinreich, Labov & Herzog 2006 [1968]; Labov 2008 
[1972], 1994,   2001), associados a discussões sobre o conceito de “norma” (Coseriu 
1980; Bagno 2001, 2004; Faraco 2008), gêneros textuais   e tipificação (Backtin 1992; 
Marcuschi 2005, 2008).  O corpus da pesquisa se compõe de dados recolhidos em    
webjornais, contrapondo aqueles de circulação média e pequena, como o “São Carlos 
dia e noite” e “O Imparcial”,  respectivamente de São Carlos e Araraquara, a outro de   
circulação nacional, como é o caso d’ “O Estado de S. Paulo”. Os dados são 
quantificados com o auxílio do programa    estatístico GOLDVARB X.   Resultados 
anteriores que embasam este estudo indicaram em  jornais paulistas do início do 
século XX a predominância do   uso da preposição a. Porém, já se constatavam 
registros   representativos de emprego da preposição para (entre 13% e 17%,   
segundo o jornal analisado), em contextos para os quais a norma prevê a preposição a  
(Berto e Berlinck, 2011). Observou-se,   ainda, que os contextos mais favoráveis ao uso 
da preposição   para eram aqueles em que o complemento tinha  como referente um   
lugar, como em “No dia seguinte, todos os operarios se dirigiram para a fabrica, 
ficando estupefatos ao depararem com um   aviso […] (O Combate, 1918, Notícia)”.   
Em comparação a esses resultados e considerando o que se observa na fala (Mollica 
1996; Berlinck 1997; Gomes 2003),   espera-se verificar índices mais altos de variação 
entre as   preposições estudadas nos textos dos webjornais, revelando um   estágio 
mais avançado de emergência na escrita de construções já consideradas usuais na fala 
culta.  
 
 
 

 



O objeto na posição de tópico: uma análise  comparativa 
Carla Elisa Ferreira dos Santos (UFBA) 

 
Segundo Lucchesi (2009, p.30), "Grande parte das análises   diacrônicas da língua 
portuguesa em tempo real tratam apenas do   que aconteceu com um terço da 
população do Brasil, ignorando o   que se passou com os outros dois terços de 
descendentes de africanos". A necessidade de desenvolver estudos que evidenciem a  
 característica afro-brasileira do português é um tema que   merece respaldo no estudo 
da língua, pois como afirma Petter   (2009, p.160) não há "entidades homogêneas 
identificáveis como 'português africano', 'português moçambicano', português  
 angolano'". Então, a caracterização do português brasileiro   (PB) não se resume 
apenas à influência europeia. Como aponta   Tarallo (1987), ocorreu uma "mescla 
linguística": línguas se cruzaram para que o convívio social fosse possível. E Mattos e  
 Silva (2004) defende que os africanos sejam os falantes que   difundiram o português 
geral brasileiro. Tomando como base a   confluência linguística entre a língua 
portuguesa e a africana, e a existência de construções linguísticas, dentre   elas as de 
tópico PB, pretende-se com esse texto avaliar a   hipótese de a ocorrência da 
topicalização do objeto no PB ser   oriunda desse contato com as línguas africanas, 
posto que estudos como o de Galves (1996, 2001) comprovam que este   português 
difere do europeu na sintaxe, principalmente em   relação às construções de tópico. 
Em análise comparativa   entre as duas vertentes do português, a europeia e a 
brasileira, envolvendo os séculos XVIII e XIX, Araújo (2006) mostra que, na   primeira, 
não há realizações de topicalização do objeto   direto, mas, na segunda, alguns 
exemplos já começam a ser   evidenciados. Em contrapartida, em Araújo (2009), a 
análise demonstra uma boa percentagem de realizações dos 26 inquéritos   do 
português afro-brasileiro, do Projeto Vertentes  (coord. pelo   prof. Dante Lucchesi), o 
que pode vir a reforçar a hipótese da   interferência das línguas africanas no PB no que 
diz respeito às construções de tópico. Uma análise preliminar de dados do   Projeto 
NURC de Salvador, na década de 70 do século XX,   evidencia construções desse tipo. 
Diante do exposto, este   trabalho estabelece como objetivo a análise de construções 
de   tópico deslocado à esquerda, envolvendo o objeto direto,  comparando os dados 
apresentados na pesquisa de Araújo (2006),   os dados do Projeto NURC de Salvador e 
os dados de comunidades   resquícios de quilombolas para se tentar identificar 
prováveis   evidências e interferências das línguas africanas provenientes  do contato 
linguístico entre elas e o português. Os resultados  deste trabalho poderão vir a 
corroborar com os estudos  sintáticos para a formação da história do português 
 brasileiro. 
 

    
  Estudo descritivo-comparativo da alternância ‘nós’   e ‘a gente’ na fala culta e 

popular manauara: considerações iniciais 
Carolina Kossoski Felix de Moraes Rezende (FAPEAM/UEA) 

   Priscila Amato de Verçosa (FAPEAM/UEA) 
 
No português, a palavra “gente”, ao lado de seu status   lexical, tem desenvolvido 
gradativamente uma forma   gramaticalizada, realizando-se, no discurso, como forma 
pronominal “a gente”. Inicialmente objetivando analisar como   o processo de 



alternância nós/a gente ocorre na fala manauara   culta, o estudo A Variante “A gente” 
na Fala Urbana Culta   Manauara suscitou em ricas observações que motivaram o 
surgimento de uma nova pesquisa, a qual busca resultados   comparativos entre o uso 
desta variante na fala manauara culta e   popular. Vinculado à linha de pesquisa Fala 
Manauara Culta   (FAMAC) do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Linguística 
Aplicada à Educação – NEPLAE – grupo certificado pelo   CNPq, o presente estudo 
tenciona examinar, em uma perspectiva   variacionista (LABOV, 1994), as ocorrências 
de alternância de   “nós” e “a gente” no que se refere à concordância   gramatical na 
fala popular manauara, comparando-a e/ou   contrastando-a com a variedade culta 
deste mesmo dialeto. Para   isso, utilizaremos os corpora reunidos pelo FAMAC - cujas 
gravações estão divididas entre três situações de registro:   elocuções formais (EF), 
diálogos (D2) e entrevistas (DID) –   considerando as variáveis gênero, escolaridade e 
faixa etária.   Ainda que muitos pesquisadores, como Maia (2003), Zilles (2007) e 
Lopes (1999), tenham se voltado para estudos sobre o tema, a   maioria das pesquisas 
foca-se em apenas uma variedade, culta ou   popular, de forma que raramente é 
realizado um estudo   comparativo e/ou contrastivo entre ambos. Assim, o estudo 
que aqui propomos tem seu enfoque nos mecanismos de concordância   gramatical de 
“nós” e “a gente”, considerando ambas as   variedades. No que concerne à 
concordância de gênero, Costa   (2001) afirma que ‘nós’ e ‘a gente’ podem ser  
 encontrados no Português popular a partir de quatro padrões:   feminino e masculino 
singular ou feminino e masculino plural.   Essa diversidade de gênero se dá pelos seus 
grupos de  referência, a saber: masculino-exclusivo, feminino-exclusivo ou   misto. 
Quanto à concordância de número, nos dados da norma   culta encontramos apenas a 
conjugação canônica de ‘nós’   na primeira pessoa do plural e ‘a gente’ na terceira 
pessoa do singular. Nossa hipótese é de que tais fenômenos também   podem ser 
encontrados no dialeto popular manauara e é isso que   pretendemos descobrir. O 
diferencial desta pesquisa é o   ineditismo, visto que seu caráter comparativo entre 
normas culta/popular ainda é pouco abordado nos estudos linguísticos.   Daí a 
importância de se avançar ainda mais, destacando o   Amazonas nos estudos 
sociolinguísticos do país e ampliando a   compreensão do uso de “a gente” no 
português brasileiro. 
 

Quantidade e qualidade na interface cognição e  gramática 
Carolina P. Martins Santos (UFRJ) 

 
O objetivo do presente trabalho é apresentar resultados   preliminares acerca do 
comportamento de construções binominais,   a exemplo de uma taça de vinho, quilos 
de arroz, o pote de   vidro, etc. Ou seja, pretende-se estudar, portanto, uma unidade  
 entendida como um pareamento de forma e sentido (Goldberg, 1995;   2006) 
composta por (a) um elemento chamado de X, que pode ou não   estar expresso; (b) 
por um nome; (c) pela preposição de e (d)   por um segundo nome. Dessa forma, 
poder-se-ia tomar uma   descrição do tipo (X) N1 de N2 como a contra-parte formal 
das construções em foco.   Retomando os exemplos uma taça de vinho, quilos de arroz 
e o pote de vidro, pode-se entender que, a partir de uma mesma   forma binominal, 
tem-se uma expressão de cunho quantitativo,   como quilos de arroz, uma de cunho 
qualitativo, como o pote de   vidro e, ainda, uma outra ambígua, como uma taça de 
vinho, que   pode se referir à quantidade de vinho bebida (assumindo valor 



 quantitativo) ou ao tipo de taça (valor qualitativo). Nesse   sentido, interessa 
especialmente ao projeto verificar, por   exemplo, fatores de ordem formal e 
semântico-pragmática que   justificam essas diferentes condições interpretativas, que 
ora  orientam para a quantidade, ora para a qualidade.  Supõe-se que a possibilidade 
de leitura qualitativa das  construções binominais se deve à relação parte-todo entre 
os  nomes que instanciam a construção. Por exemplo, considerando a  expressão uma 
taça de vinho, é possível sugerir que, em  contextos de leitura quantitativa, há uma 
relação parte-todo   entre taça e vinho, em que taça refere-se à parte de vinho, que 
representa o todo. Essa relação parte-todo também pode ser   observada em quilos 
(parte) de arroz (todo), por exemplo; contudo, em o pote de vidro, não,  uma vez que a 
relação entre  pote e vidro não é uma relação parte-todo, mas algo como produto-
matéria.  A partir dessas colocações, entende-se que será  possível, através de uma 
análise de cunho quantitativo e  qualitativo de dados do Corpus do Português, 
encontrar outros  fatores de cunho semântico-pragmático que justifiquem a flutuação 
entre os domínios da quantidade e da qualidade na  interpretação de construções 
binominais. Assim também,  entende-se que os corpora fornecerão argumentos para 
ratificar a   hipótese lançada anteriormente sobre a manutenção da relação parte-todo 
como um dos fatores condicionantes para a  leitura qualitativa dessas construções. No 
presente projeto, são adotados os pressupostos teóricos da Linguística Baseada no Uso 
(BARLOW & KEMMER, 2000),  a partir dos quais se compreende que a estrutura 
linguística é  fruto de processos cognitivos mais gerais, bem como de  frequência de 
uso. A gramática de uma língua seria, em outras palavras, resultante de associações 
cognitivas e de  cristalizações de uso de determinadas sequências, as quais  passam a 
ser encaradas como unidades teóricas indissociáveis ou  pareamentos de forma e 
sentido, chamados de construção gramatical.   Tomaremos também como referencial 
teórico os estudos    gramática das construções. Dentro da abordagem aqui  
 delimitada, entende-se a arquitetura gramatical de uma língua em   um constante 
processo de gramaticalização, em um movimento   permanente de formação de novas 
construções, as quais se constroem e se reconstroem no uso da língua.  Assim, toma-se 
como objetivo geral deste estudo a tarefa  de entender como construções binominais 
de valor quantitativo podem se relacionar, em termos dos aspectos formais e  
 semântico-pragmáticos que as caracterizam, com as de valor  qualitativo. Ainda, 
considerar essa relação, a partir de uma  concepção de gramática como uma rede de 
unidades simbólicas,  denominadas construções gramaticais (Goldberg, 1985). 
 

 
Na escrita, a redenção 

Carolina Santos de Santana Brito (UFBA) 
 
Reconstituir a história da cultura escrita no Brasil é uma preocupação recente. 
Debruçando-se por investigações que tem   o objetivo de compreender as funções da 
tecnologia da escrita   nos mais variados espaços sociais do país, a linha História da 
Leitura e da Escrita no Brasil, do Programa de Pós-Graduação   em Língua e Cultura da 
Universidade Federal da Bahia, vem  estudando verticalmente, dentre outros 
contextos, as   manifestações gráficas geradas a partir das esferas das  Irmandades que 
há muito se fizeram presentes nos espaços   urbanos brasileiros. É nesse viés que esse 
trabalho se  envereda. Dentre tantas irmandades presentes na capital baiana, a 



Irmandade das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, o atual Instituto das Irmãs 
Oblatas do Santíssimo Redentor   (www.oblatas.org.br), tem uma sócio-história 
singular, pois   provavelmente ela nos permita delinear as funções que a escrita 
assumiu numa esfera em que são as mulheres o corpo  administrativo e o público-alvo 
da benfeitoria católica desde o  século XIX. O que quer se dizer, então, é que esse 
universo  pode nos permitir visualizar as corporificações das   manifestações do escrito 
brotadas de punhos femininos, que, durante muito tempo, estiveram fora do contexto 
grafocêntrico do   Brasil. Ou seja, está se falando de um vasto corpora administrativo e 
de foro privado escritos por mulheres. Mas quem são elas? É esse aspecto do perfil 
sociológico dessas  personagens da história brasileira que merece destaque. Tendo 
como principal motivo atender o público de mulheres prostitutas, que no século XIX 
são em sua maioria mulheres mestiças, com  nenhum ou baixo grau de escolaridade, e 
que tem relação direta   ou indireta com o processo de escravização negro-africana, o   
corpo administrativo dessa irmandade, buscando dar suporte a essas mulheres 
marginalizadas, provavelmente deixou vestígios sociológicos dessas personagens a 
partir de documentações    cadastrais de atendimento muito comuns para esse tipo de   
auxílio. E a partir dessas documentações serão delineados os    contornos iniciais deste 
trabalho, buscando investigar como se davam as práticas da escrita feminina, levando 
em consideração   as particularidades dos perfis socioculturais da camada social em    
questão e a importância da existência das mesmas, bem como sua    investigação, para 
a história da leitura e da escrita no Brasil. 
 

Expressão do Objeto Indireto no Português Brasileiro:  Testemunho Linguístico em 
Peças de Teatro dos Séculos XIX XX 

Cassia Yukari Yamauchi 
 
Pesquisas envolvendo o levantamento das estratégias empregadas para a realização 
do objeto indireto (OI) no português brasileiro (PB), em vários tipos de corpus, de 
língua oral e escrita, em diferentes níveis de formalidade, revelam três  aspectos 
fundamentais da variante brasileira, se comparados ao português europeu (PE): (i) 
diminuição no uso do pronome clítico dativo. O clítico "lhe" tem sido substituído pelos 
pronominais oblíquos "a ele / a ela"; (ii) substituição da preposição "a" pela preposição 
"para" com os verbos ditransitivos de “transferência” ou “movimento”; (iii) aumento 
significativo das formas pronominais nulas para a realização do OI. Analisando 
trabalhos anteriores sobre essas mudanças no PB, o objetivo geral deste trabalho é 
apresentar uma descrição e análise das mudanças na expressão do OI, buscando 
justificativas para essas mudanças ocorridas, com base em 17 peças de teatro em dois 
momentos distintos: século XIX e século XX. O objetivo mais particular refere-se a uma 
discussão das questões de natureza conceptual e empírica(com tratamento estatístico 
dos dados) que mostram como o modelo gerativo de princípios e parâmetros e o 
modelo da sociolinguística laboviana podem se combinar na abordagem de aspectos 
da variação e da mudança morfossintática. A presença desses dois modelos teórico-
metodológicos, a Teoria Gerativa e a Teoria da Variação, adotados neste presente 
trabalho se justifica pelo fato de o primeiro modelo interessar-se pela competência do 
falante, a linguagem como faculdade inata e específica da mente humana. Enquanto o 
segundo modelo se  interessa pela língua em uso. Em toda mudança há um período de 
variação, com a competição de duas ou mais variantes para a realização de uma 



variável, a mudança se dá quando uma variante suplanta as demais e passa a ser a 
forma definitiva na realização da variável.Para a obtenção das ocorrências do OI deste 
estudo, seguimos os moldes da metodologia da Sociolinguística Quantitativa, cujos 
pressupostos dão conta de explicar que a variação linguística não é aleatória, sendo, 
portanto, fundamental identificar os fatores linguísticos e sociais que favorecem ou 
desfavorecem o uso de uma ou outra variante, de acordo com os conjuntos de 
programas computacionais Varbrul. Assim, a partir desses dois pressupostos teóricos 
serão investigadas as realizações do OI no PB.  
     
 

Análise da concordância em sentenças copulares do português:  
um estudo diacrônico 

  Cícero Barboza Nunes (UFRPE) 
 
 Este trabalho tem como objetivo mostrar, numa perspectiva    diacrônica, o fenômeno 
da concordância entre o sujeito, a   cópula e o predicado em sentenças copulares. As 
referidas   sentenças apresentam diversas peculiaridades que fazem com que   não 
passem despercebidas nos estudos linguísticos. Esses   fenômenos de concordância 
serão mostrados a partir de um   mapeamento das mudanças linguísticas que 
ocorreram no decorrer   dos séculos XVII até o XX. Tomando por base que as sentenças 
copulares possuem, de acordo com a gramática normativa, um   sujeito, uma cópula e 
um predicado, nesta abordagem, será feita   análise dos verbos copulares ser e estar, 
dada sua importância   para o estudo do português brasileiro. Neste estudo, 
serão tomadas como base as sentenças copulares em que possamos nos   ater aos 
fenômenos com e sem concordância. Para Oliveira   (2001:4), as questões que 
envolvem a análise de estruturas   copulativas são de difícil resposta e, com muita 
frequência,   levantam questões adicionais, que não só não assumem as   dimensões 
de uma solução apropriada para as primeiras, como   elas próprias resultam em fontes 
geradoras de todo um outro subconjunto de perguntas para as quais não é fácil 
encontrar   resposta. Considerando-se que este é um estudo diacrônico,   faz-se 
necessário compreendermos as transformações que estes   verbos sofreram no 
decorrer do tempo, desde sua forma morfológica no latim (sedere/stare) até sua 
forma no português   brasileiro. Essas transformações são reconhecidas pela maioria  
 dos linguistas como um processo contínuo e o subproduto   inevitável da interação 
linguística (cf. WEINREICH, LABOV,   HERZOG; 2006: 87). Assim, a partir de um corpus 
formado pelas   cartas particulares e oficiais do século XVII ao XX (PHPB/PE),   esta 
abordagem será mostrada tendo como pano de fundo o aparato   teórico da 
sociolinguística variacionista Weinreich, Labov &   Herzog (1968). Com isso, aprender a 
ver a língua como  inerentemente variável significa, antes de tudo, reconhecer a  
 natureza e a amplitude dessa infração dentro do próprio   sistema. (cf. WEINREICH, 
LABOV, HERZOG, 2006: 134). 
 
 
 
 
 



As relações interdiscursivas na documentação museológica sobre indumentária do 
Museu Histórico e Artístico do Maranhão  

Cláuberson Correa Carvalho (UEMA) 
 
Por tradição, os museus são concebidos como instituições que conservam, restauram e 
expõem objetos de diferentes contextos sociais. Tais procedimentos demandam 
operações quanto ao registro das ações realizadas em cada peça do espaço 
museológico. Essas operações são os textos, que, como possuem um vínculo 
institucional, obtêm o valor de documento. Dessa forma, toda a ação envolvendo o 
objeto museológico – ação de reparo, permuta, empréstimo, catalogação etc. – 
necessita de um documento. Esta pesquisa, portanto, pretende analisar as marcas 
interdiscursivas na documentação museológica sobre indumentária do Museu 
Histórico e Artístico do Maranhão (MHAM), isto é, verificar como o discurso da 
referida documentação ecoa, reflete, dialoga com outros discursos pertencentes ao 
universo museológico. Por considerar, neste estudo, a estreita relação entre práticas 
discursivas e sociedade, escolheram-se como fundamentação teórica os estudos e 
teorias que privilegiam a visão de gêneros textuais como atividades discursivas que 
realizam e tipificam ações na sociedade. Dessa forma, adota-se uma abordagem inter e 
transdisciplinar, utilizando elementos da Análise do Discurso francesa (Maingueneau 
2008; Foucault 2010), da Análise Crítica do Discurso (Fairclough 2005), da abordagem 
retórica de análise de gênero (Bazerman 2005), e dos estudos museológicos sobre 
documentação em museus (Nascimento 2002; Ceravolo e Tálamo 2007). Quanto ao 
corpus da pesquisa, foram feitas visitas ao MHAM para a coleta das fichas documentais 
do acervo indumentária com o auxílio da máquina fotográfica. Para compreender 
como o discurso da ficha documental relaciona-se com outros discursos pertences ao 
universo museológico, visando, portanto, à identificação da interdiscursividade, 
verificou-se que o referido gênero mantém um diálogo com três interdiscursos: 1) os 
valores simbólicos e pragmáticos do objeto: para a compreensão da ficha documental, 
o leitor precisa conhecer as peças de indumentária, ou seja, identificar, por exemplo, o 
significado da indumentária religiosa chamada estola, assim como o seu uso e função 
durante as atividades e cerimônias litúrgicas. Neste nível de análise, o discurso da 
documentação museológica dialoga, implicitamente, com discursos religiosos 
referentes aos valores simbólicos e estéticos que as peças de indumentária detêm; 2) 
estado de conservação: a ficha documental, ao mencionar o estado de conservação de 
uma peça (bastante precário, precário, regular, bom ou muito bom), estabelece uma 
interação implícita com o discurso do regulamento do MHAM, que vai definir os 
critérios para que tal classificação seja realizada; 3) modo de aquisição: a ficha 
documental não cita explicitamente o modo de aquisição de um objeto (doação, 
compra, transferência ou contrato de comodato), mas existem pistas, na superfície 
textual, que o denunciam: a sigla AR no texto da ficha, por exemplo, significa que o 
objeto chegou ao MHAM através de um contrato de comodato – acordo entre duas 
instituições para exposição temporária de uma peça. A contribuição desta pesquisa 
está no funcionamento dos gêneros discursivos, especificamente o gênero ficha 
documental. Ressalta-se que a identificação do funcionamento dos gêneros discursivos 
é importante para a compreensão do sistema de atividades que caracterizam o agir 
social do museólogo, uma vez que se pode identificar a forma como é organizado o seu 
ofício. Conclui-se, portanto, que o gênero ficha documental vai além da simples 



descrição de um objeto, mas textualiza e evoca os vários discursos (históricos, sociais, 
estéticos e culturais) que se manifestam explicita ou implicitamente na superfície 
discursiva, ratificando a importância dos museus como instituições-documento, na 
medida em que neles se articulam as três dimensões do tempo histórico: passado, 
presente e futuro. 
    
Discurso, história e memória: a construção das identidades quilombolas em Jamary 

dos Pretos – Turiaçu – MA 
Claudemir Sousa (UFMA) 

    
Com este trabalho nos propomos a analisar a construção das    identidades 
quilombolas da comunidade de Jamary dos Pretos, em    Turiaçu - MA, na 
contemporaneidade, a partir da compreensão de    como se forma o conceito de 
quilombo e quilombola, segundo várias concepções: de dicionários, de historiadores e 
de membros da comunidade quilombola de Jamary dos Pretos; Comunidades 
quilombolas são grupos étnicos constituídos,   predominantemente, pela população 
negra rural ou urbana, que se    autodefinem a partir das relações com a terra, o 
território,    com o parentesco, com a ancestralidade, as tradições, além de práticas 
culturais próprias. No Brasil existem, três mil e  quinhentas comunidades quilombolas 
mapeadas. No Estado do Maranhão estão registradas quinhentas e vinte e 
sete, distribuídas em cento e trinta e quatro municípios, dentre elas destacamos a de 
Jamary dos Pretos, situada na zona rural do município de Turiaçu, localizado a oeste do 
Maranhão.  A palavra quilombo, segundo o dicionário, significa “refúgio de escravos 
fugidos”  (FERREIRA, 2000). Mas, no nível do  discurso, o conceito de quilombo pode 
promover vários efeitos de    sentido. Isso porque o discurso tem suas movências, e 
várias    identidades podem emergir. Daí, vale perguntar: será que o conceito 
dicionarizado de quilombo é o mesmo de um morador de    comunidade quilombola ou 
de um historiador?    Nossa pesquisa apóia-se nos estudos da Análise do Discurso de 
 linha francesa (AD francesa), sobre o discurso e sua relação    com a produção 
identitária, com a história e a memória. A AD    francesa é um campo interdisciplinar, 
marcado por rupturas, e    que se constitui de muitas vertentes da Lingüística, da  
 Filosofia, da História, da Psicanálise etc. Esse campo do saber 
busca, dentre outras coisas, entender o discurso enquanto uma    prática linguageira. 
Isso equivale dizer que, a partir de uma   perspectiva não imanentista da linguagem, 
procura-se entender como o homem produz sentidos e de que forma os sentidos 
produzidos se materializam, se constituem e circulam em dado    momento, isto é, a 
análise das bases materiais da língua está    menos preocupada com os conteúdos e 
mais preocupada com o    funcionamento da linguagem via correlação da História, da 
ideologia e dos sentidos como instâncias de produção dos    discursos. (FERNANDES, 
2005). O discurso aqui estudado é definido por Brandão como “o 
 efeito de sentido construído no processo de interlocução.”  (BRANDÃO, 2004, p. 106). 
A memória é um mecanismo poderoso    para que uma comunidade mantenha vivos 
seus traços    identitários. Mas, vale destacar que a memória coletiva “só 
retém do passado o que ainda é vivido ou capaz de viver na    consciência do grupo que 
o mantém.” (DAVALON, 1999, p.  25).    Para quem Stuart Hall “as velhas identidades, 
que por tanto    tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo   
 surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, 



até aqui visto como único” ( HALL, 2001, p. 7). O que   está em jogo nessa abordagem 
do fenômeno identitário é a    multiplicidade de identidades assumidas por esses 
sujeitos pós-modernos. Na esteira de Hall, Gregolin destaca: “as 
transformações da modernidade tornaram a identidade e o    pertencimento em 
categorias fluidas, líquidas, errantes. Pensar    a identidade é pensar o deslocamento, 
a desterritorialização.” (GREGOLIN, 2008, p. 87). 
 
 
Gramaticalização da preposição “em” no Português Brasileiro nos séculos XVIII a XX 

Daniele Lopes Freitas (USP) 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de gramaticalização da 
preposição ""em"" no Português Brasileiro, baseando-se na abordagem 
multissistêmica da língua proposta por Castilho (2007, 2010), na qual o autor defende 
a análise dos itens linguísticos pelos seus produtos, dispostos nos subsistemas da 
Gramática, Semântica, Discurso e Léxico; e seus processos, a saber: gramaticalização, 
semanticização, discursivização e lexicalização. Os fatores a serem analisados dentro 
do processo de gramaticalização serão as alterações morfofonológicas e sintáticas da 
preposição ""em"" nos ""corpora"" dos séculos XVIII, XIX e XX. Os trabalhos de Ilari et 
al. (2008) e Kewitz (2007) serviram como base para delimitação dos fatores a serem 
analisados. Segundo Ilari et al. (2008), a preposição ""em"" é uma das preposições 
mais gramaticalizadas, isto é, (i) aquelas que apresentam maior possibilidade de 
amálgama com outros elementos de uma sentença, formando uma única palavra; (ii) 
têm seu sentido de base (espacial) menos facilmente detectável; (iii) funcionam como 
argumento e adjunto [...]” (2008: 736). Tendo em vista os resultados obtidos em Ilari et 
al. (op. cit), esta pesquisa analisará: (i) a amálgama da preposição ""em"" com outros 
elementos; (ii) as funções sintáticas que essa preposição desempenha; (iii) o tipo de 
verbo com o qual ela se combina; (iv) o escopo da preposição; (v) casos em que a 
preposição pode ser elidida; (vi) a sua posição em relação ao verbo. Para a descrição 
gramatical da preposição ""em"" serão levados em conta os diferentes tipos de textos 
em que serão coletados os dados, pois segundo o estudo realizado por Kewitz (2007) 
sobre as preposições ""a"" e ""para"", alguns resultados interessantes foram obtidos 
em relação à tipologia textual, em que a ""informalidade de um texto não corresponde 
necessariamente ao uso da forma inovadora para, há ainda alguns nichos sintáticos em 
que a preposição a resiste"" (2007; 155). Desta forma, nesta pesquisa será verificado 
se a preposição ""em"" se comporta da mesma maneira ou não em todos os períodos 
e em tipologias textuais diferentes, realizando o cruzamento entre os fatores 
estritamente gramaticais com os fatores não estritamente gramaticais, ou seja, 
analisando se determinado gênero textual condiciona a ativação, reativação ou 
desativação de propriedades da preposição ""em"". Este último fator relaciona-se à 
questão das Tradições Discursivas, que foi introduzida como um novo tópico na 
agenda do ""Projeto Para a História do Português Brasileiro"", conforme os trabalhos 
de Kewitz (op. cit),  Simões (2007) e Kewitz & Simões (2006). 
 
 
 
 



Estratégias de produção de sentido acionados nas  tiras da Mafalda 
Daniella Kojol Paiva (UNIFESP) 

 
Este projeto visa analisar o processo de compreensão das   tirinhas da Mafalda por 
meio da linguística Textual. A   personagem Mafalda foi criada pelo quadrinista 
argentino Quino na   década de 60. Desde a época que Mafalda surgiu até os dias de   
 hoje as tirinhas de Quino são lidas por todas crianças, jovens   e adultos de todo o 
mundo, principalmente nas escolas de todo o    país, pois ela está presente em 
cartilhas e bibliotecas de todo   o Brasil, devido a inclusão do livro "Toda Mafalda" no 
PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) feita pelo governo.   Mesmo havendo 
esse sucesso por parte das tiras de Quino, surge   uma grande problemática, será que a 
compreensão destas tiras   nos tempos de hoje se dá por completo? A análise será 
feita a  partir da linha teoria da linguística textual, mais  especificamente Koch (2004) e 
Marcuschi (2008) nos ajudará a   refletir sobre o assunto, pois Mafalda se utiliza de 
muitas   estratégias de referenciação, inferências, conhecimento de   mundo, 
conhecimento partilhado, contextualização entre outros   aspecto da linguística 
textual. Mafalda é uma personagem   infantil que critica a política de sua época, o 
comportamento   dos adultos, as guerras e muitos outros assuntos que permeiam o 
universo dos adultos, pode-se dizer que este conhecimento de   mundo que Mafalda 
possui se dá por causa dos meios de   comunicação, como a televisão, os jornais 
impressos e os   rádios, mas hoje se lê as tiras da personagem sem pensar o 
porque ela está criticando certos assuntos, por isso é preciso  que o leitor conheça a 
época na qual a personagem foi   produzida, levando sempre em consideração o seu 
contexto  socio-histórico. Por meio desta investigação iremos constatar  a importância 
e a influência destes aspectos linguísticos para   a compreensão das tiras de Quino. 
 

O sujeito posposto no falar santareno – Pará 
Danielle Caroline Batista da Costa (UFOPA) 

    
Este trabalho pretende analisar o comportamento do sujeito  posposto no falar 
santareno – Pará com base na teoria   funcionalista. O português é considerado uma 
língua do tipo   nominativo acusativo ou de ordem Sujeito-Verbo-Objeto – SV(O), 
porém autores como Pezatti (1993) propõem a coexistência  do   que ela chamou de 
ergatividade cindida. Isso porque além da   ordem SV(O), existe no português a ordem 
Verbo-Sujeito – VS,   que apresenta características de ergatividade por ora o sujeito da 
sentença se alinhar ao Objeto (quando se trata de verbo   intransitivo existencial), ora 
se alinhar ao Sujeito Intransitivo   (quando se trata de verbo intransitivo não 
existencial). Esses   dois tipos estruturais serão observados à luz de alguns princípios 
funcionalistas, como a marcação, a iconicidade e a   transitividade, por os três fatores 
revelarem a importância da   construção da sintaxe com base em fatores discursivos. 
Ao   analisar o sujeito posposto, utilizaremos as teorias da Estrutura Argumental 
Preferida, de Du Bois (1989), e do fluxo de   informação, de Chafe (1976). As 
ocorrências analisadas neste   trabalho foram retiradas do Corpus de Textos Orais do 
Português   Santareno – CTOPS e serão computadas por meio do programa estatístico 
VARBRUL. Foram utilizados seis textos com cerca de   quinze minutos cada, sendo que 
três são de experiência pessoal   e três de descrição de local. Os dados foram 
codificados de   acordo com oito categorias: 1) posição do sujeito (anteposto ou 



posposto), 2) forma de expressão do sujeito (nominal,   pronominal, elíptico), 3) 
estatuto informacional (dado, novo),   4) concretude do sujeito (concreto, abstrato), 5) 
animacidade  (animado, não animado), 6) definitude (definido, indefinido), 7) tipo de 
texto (experiência pessoal, descrição de local) e 8)   transitividade da sentença 
(transitiva, intransitiva e   copulativa). Foram encontrados no corpus 89% de 
ocorrências de   sujeito anteposto e 11% de sujeito posposto. De acordo com dos 
dados, as ocorrências de sujeito posposto são favorecidas por  sintagma expresso de 
forma nominal, com informação nova,   concreta, não animada, definida e por 
sentença intransitiva.   Quanto ao tipo de texto, não foi considerado decisivo nenhum 
tipo específico, já que a frequência dos dados de sujeito   posposto é quase idêntica 
nos dois tipos de narrativas. Além   dos autores já citados, consultamos, ainda, Soares 
Barbosa   (1803), Croft (1990), Jakobson (1960), Neves (1997, 2004), Cunha   (2000, 
2010), Castilho (2010), Martelotta (2010), entre outros. 
 
 

Kriol  de Guiné-Bissau: a língua como identidade 
   Danildo Mussa Fafina (UFMA)  

    
País da África Ocidental, a República da GUINÉ-BISSAU    estende-se por uma superfície 
de 36.125Km² de território que    compreende a parte continental e a parte insular, 
sendo esta    última formada pelo Arquipélago dos Bijagós da GUINÉ. 
Limitada ao norte pelo Senegal, a leste e a sul pela    Guiné-Conakry, a GUINÉ-BISSAU 
possui uma população de    aproximadamente 1.503.182 habitantes, distribuída em 
mais de 12   etnias que falam suas respectivas línguas.   Em 1446 descobre as costas da 
Guiné-Bissau o navegador    português Nuno Tristão e, a partir de 1450, os 
navegadores começaram a praticar o comércio dos escravos, do ouro, do marfim e das 
especiarias com este País. O monopólio dos    portugueses terminou no fim do século 
XVII quando comerciantes    ingleses, holandeses e franceses começaram a interessar-
se também pelo comércio dos escravos. A partir dos séculos 
seguintes, os territórios em redor da "Guiné Portuguesa", como    era chamado na 
época, se tornaram propriedades francesas e    inglesas. Portugal satisfazia-se de 
permanecer em zona costeira e  não reclamava as partes interiores.  Em 1885, na 
conferência de Berlim, as potências europeias começaram a partilhar o continente 
africano; e em 1886, Guiné-Bissau se transforma numa colônia autônoma de Portugal. 
  No fim do século XIX os navios ingleses patrulhavam a região   para proibir o comércio 
dos escravos. Nessa época, os portugueses se voltaram novamente para a exploração 
agrícola,    penetraram no interior das terras e, após várias guerras com as   
 populações locais, chegaram a controlar todo o território. Ao  contrário de outras 
potências coloniais, Portugal desenvolvia    pouco a infra-estrutura e o acesso à 
educação; o trabalho forçado era aplicável; a administração era exercida por    cabo-
verdianos mestiços, e não por autóctones ― na época    Guiné-Bissau e Cabo-Verde 
eram uma só administração ―, e o    regime era opressivo, sobretudo com a chegada 
ao poder, em 
Portugal, do ditador Salazar, em 1926.   A presença portuguesa no País, que lhe 
conferiu o nome da  “Guiné-Portuguesa” durante os anos de 1446 a 1973, promoveu 
 algumas alterações em termos linguísticos, sendo uma delas o    surgimento do 
Crioulo, ou Kriol, uma espécie de língua geral    resultante da junção das línguas étnicas 



locais com o    português e que serve como elemento de comunicação entre as 
diferentes etnias.    Tido como primeira língua para cerca de 160 mil pessoas e 
considerada como segunda língua para, aproximadamente, 600 mil,    o Crioulo é 
falado por mais de 91% da população guineense,    enquanto somente 9% falam o 
português. Isto demonstra que apesar    da imposição do colonizador no sentido das 
populações locais    falarem corretamente o português, o Crioulo acabou ganhando um 
espaço inquestionável, tornando-se assim a principal identidade    linguística e cultural 
para o povo guineense.    Como podemos perceber, ao falarmos sobre a Guiné-Bissau, 
necessariamente, enfocamos os três elementos que, segundo    Diégues Júnior (1990), 
são fundamentais na formação do ser    humano – a cultura, a língua e a etnia, já que 
todo    indivíduo pertence a um grupo étnico que, por sua vez, possui    uma cultura 
que lhe é transmitida por meio da língua falada    pelo grupo. Nesse âmbito, vale 
ressaltar, a relação mais    estreita que se estabelece é entre a língua e a cultura, uma   
 vez que:    [...] a língua transmite a própria cultura do grupo, ou é o    instrumento pelo 
qual o grupo se comunica e expressa suas    criações e seu pensamento, também ela é 
um elemento que    traduz o sentido da verdadeira vivência do grupo, ou seja, maneira 
ou, como outros preferem dizer, os símbolos que    traduzem, definem e explicam o 
pensamento, as realizações, a    criação intelectual ou material desse grupo. (DIÉGUES 
JÚNIOR, 1990, p. 16).    Esses três elementos constitutivos do ser humano levam-nos a 
um outro conceito igualmente importante no âmbito das ciências 
humanas e sociais – o de identidade; conceito esse difícil de    definir, em virtude de 
sua heterogeneidade e  transdisciplinaridade.   Para efeito deste estudo, entendemos 
identidade como o conjunto    de caracteres próprios e exclusivos com os quais 
podemos diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns    dos outros, 
quer diante do conjunto das diversidades, quer ante    seus semelhantes. Em se 
tratando da Sociologia, esse conceito    implica o compartilhar várias ideias 
pertencentes, sempre, a um   determinado grupo social.    Para a Antropologia, a 
identidade consiste na soma nunca   concluída de um aglomerado de signos, 
referências e    influências que definem o entendimento relacional de determinada   
 entidade, humana ou não-humana, percebida por contraste, ou    seja, pela diferença 
entre as outras, por si ou por outrem. Portanto, identidade está sempre relacionada à 
ideia de    alteridade, ou seja, é necessário existir o outro e seus    caracteres para 
definir por comparação e diferença com os   caracteres pelos quais me identifico. 
 
 

Designações para “menstruação” nas capitais brasileiras: um estudo a partir dos 
dados do Alib 

Dayse de Souza Lourenço  
 
O português do Brasil, em especial no nível lexical, reflete as influências linguísticas e 
culturais dos povos que participaram do processo de formação da nação brasileira, ou 
seja, constitui-se na interação dos falantes no meio em que vivem. Pesquisadores 
como Aguilera (2009), Oliveira (2009), Pastorelli (2009), Ribeiro (2009), Romano 
(2009), Santos (2009), entre outros, já realizaram estudos acerca das escolhas lexicais 
com base nos dados do ALiB - cuja metodologia contempla a coleta de dados in loco - 
no entanto, ainda há uma série de questões a serem abordadas. Dessa forma, esta 
pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as respostas dadas à questão 121 do 



Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) (COMITÊ 
NACIONAL, 2001): “As mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama 
isso?” Neste aspecto, buscou-se, em situação de entrevista, o quanto possível, a fala 
espontânea do informante, utilizada de forma geral na comunidade em que está 
inserido, não um regionalismo ou falar característico de determinado grupo, mas o 
vernáculo informal. Este estudo, sob orientação da Profª Dr.ª Vanderci de Andrade 
Aguilera, e vinculado ao projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), além de pesquisar os 
diferentes designativos registrados na língua oral, intenta investigar as possíveis 
motivações para as escolhas realizadas. Para tanto, analisam-se as respostas obtidas 
junto aos 200 informantes das 25 capitais brasileiras, exceto Palmas e Brasília devido a 
sua recente fundação, segundo variáveis sociais: diatópica (lugar de origem do 
informante), diageracional (faixa etária I – 18 a 30 anos e faixa etária II – 50 a 65 anos), 
diassexual ou diagenérica (sexo feminino e sexo masculino) e escolaridade (nível 
fundamental e nível superior). A partir da análise dos dados com base nos princípios 
metodológicos da Dialetologia Pluridimensional (Thun, 1998), verificou-se a 
preferência pela escolha da variante padrão menstruação como primeira resposta nas 
capitais de todas as regiões do país. Também foram lembradas, muitas delas como 
segunda resposta, as variantes: regra, estar de boi, de bode, chico, entre outras. Para 
melhor visualizar a distribuição diatópica, os resultados serão apresentados em cartas 
experimentais e a distribuição diagenérica, diageracional e diastrática, em gráficos de 
frequência, quando tais variáveis forem significativas." 
 
 

O uso de lhe como acusativo na variedade brasileira do português: observações 
sobre a variedade linguística feirense 

Deyse Edberg Ribeiro Silva  
 
Segundo a gramática tradicional (GT), o pronome oblíquo ‘lhe’ é apresentado sob o 
rótulo de pronome oblíquo de terceira pessoa, tendo a função essencial de objeto 
indireto, correspondente ao dativo latino (CUNHA, 2008; PASCHOALIN, 1989; ROCHA 
LIMA, 2006). Contudo, observa-se que no português falado ocorre uma alternância 
dessa forma para representar o objeto direto, visto que na linguagem corrente é no 
paradigma de terceira pessoa que os processos de mudanças estão mais avançados, 
destacando-se o “desuso” das formas acusativas (a, o, as, os) e das formas dativas (lhe, 
lhes). Ao contrário do que prescreve a tradição gramatical, estudos já realizados por 
Almeida (2009) demonstram que o clítico ‘lhe’ alterna-se em seu uso, entre dativo e o 
acusativo. O presente trabalho se propõe observar e analisar essa variante do 
português, considerando o seu uso no município baiano de Feira de Santana, 
contribuindo para o estudo sobre variação no português do Brasil, além de agregar 
mais dados para esse tipo de investigação. Nesse sentido, analisaremos um ‘corpus’ do 
português popular composto por 12 entrevistas realizadas com feirenses, filhos de 
feirenses, com no máximo 5 anos de escolarização, constantes como parte do banco 
de dados do projeto de pesquisa “ A língua portuguesa falada no semi-árido baiano ”. 
A metodologia utilizada na coleta e análise dos dados foi a da sociolingüística 
quantitativa laboaviana (Labov, 1972). A partir da transcrição ortográfica das 
entrevistas, foi feito o levantamento das ocorrências e a análise preliminar indica um 



maior uso da forma ‘lhe’ como acusativo. Além disso, foi também verificado o 
emprego de ‘lhe’ mais como segunda e não como terceira pessoa.  
 
Comunicação e poder: discursos, práticas sociais e   formas de apresentação usadas 

pelos mestres corânicos para ganhar a confiança 
 Deolindo Deolino Lourenço Augusto Sá (UFMA) 

 
Este trabalho objetivou demonstrar como os mestres corânicos na  Guiné-Bissau 
ganham a confiança dos pais e crianças talibés,   mapeando seus discursos, práticas 
sociais e formas de    apresentação. Para atingir esta meta, propomos analisar os 
enunciados feitos pelos mestres corânicos nas igrejas e eventos   como batismos, 
casamentos e funerais. Em seguida, entender as   formas como os marabus são 
representados nas comunidades e, por    fim, tentar identificar a relação de 
comunicação entre estes    mestres e os seus seguidores.    A pesquisa se estruturou na 
revisão da bibliografia sobre    comunicação e poder, fechamento dos textos que 
discutem as práticas sociais e análise de discurso, em confronto com um    discurso dos 
mestres corânicos e os resultados das entrevistas    com algumas pessoas que já 
participaram deste    processo/prática.    Portanto, a principal conclusão deste artigo 
foi demonstrar que,  embora esta prática é ilegal e vai contra as leis e as    convenções 
existentes no estatuto da criança e do adolescente,    tanto pais e crianças talibés, 
quanto os mestres corânicos, todos têm algum beneficio neste processo/prática. 
 
 
A variação linguística na realização do artigo definido em textos escritos na primeira 

metade do século XX e em dados de fala do século XXI 
Déreck Kássio Ferreira Pereira (UFRPE) 

 
Apresentamos aqui um estudo sobre a realização do   artigo definido em dois 
contextos linguísticos: diante de nomes   próprios e pronomes possessivos (analisando 
também o artigo   sendo ou não complemento de preposição), em textos produzidos   
no século XX (entre 1911 e 1950) e em dados de fala do século   XXI, ambos do 
município pernambucano de Afogados da Ingazeira.   Nesses contextos, a 
presença/ausência do artigo definido parece    não interferir no fenômeno da 
definitude do sintagma nominal, indicando um certo caráter expletivo do 
determinante quando   foneticamente realizado (cf. CASTRO, 2006). Para esta 
pesquisa, o arcabouço teórico-metodológico que adotamos foi o da Teoria da    
Variação e Mudança Linguística, como postulado por Labov   (1972). Um de seus 
pressupostos é o de que a língua é  inerentemente heterogênea e o aparente “caos” 
linguístico   é possível de ser sistematizado e que fatores contribuem nessa    
sistematização. Assim, nosso objetivo precípuo foi verificar   que fatores linguísticos 
estariam condicionando a realização    do artigo, bem como verificar qual a forma mais 
frequente de   ocorrência (se realizando ou não o artigo). Finalmente    comparamos a 
escrita do século XX e a fala do século XXI no   município. O corpus do século XX foi 
retirado do livro de Tombo   da Casa Paroquial de Afogados da Ingazeira. Já do século 
XXI   conseguimos através de coleta de dados de falantes afogadenses.   Após a análise 
dos corpora, observamos que a presença do   artigo tanto na escrita (século XX) como 
na fala (século XXI),   nos contextos selecionados, é pouco frequente. Do total dos   



contextos selecionados na escrita, apenas 33% apresentaram a   realização do artigo. 
Já na fala apenas 34% apresentaram a realização do artigo. Em relação às variáveis 
linguísticas    o contexto que mais favorece a não realização do artigo   definido é o de 
pronome possessivo, onde do total de    ocorrências na escrita do século XX, 35% 
apresentaram a    realização do artigo (quando preposicionado a porcentagem de   
presença e de ausência do artigo é de 50%. Já quando o    possessivo não é 
preposicionado há uma diferença nas   porcentagens: 20% do total de ocorrências 
apresentaram o uso do   artigo, contra 80% sem o artigo). Na fala o resultado foi de 
34%   do total de ocorrência com artigo (quando preposicionado 84% das    ocorrências 
é com artigo, contra 16% sem artigo. Na ausência   da preposição, há 17% de 
ocorrência do artigo, contra 83% de    ausência). No que tange aos patronímicos, na 
escrita do século   XX, o artigo não ocorre nem com, nem sem preposição. Quando   
apareceram patronímicos, houve apenas a presença da preposição num total de 100% 
(ex. “de” Maria, e não   “da” Maria). Na fala, do total de ocorrência de patronímicos, 
100% apresentam a ausência de artigos, todos os   casos sendo complemento de 
preposição. Assim, o fato de o   sintagma nominal ser ou não complemento de 
preposição se    mostrou também como um contexto condicionante nos dois séculos    
(67% do total de ocorrência com preposição apresentaram a ausência do artigo 
definido no século XX. Na fala do século    XXI a porcentagem foi de 34%). A presente 
pesquisa constatou que    na cidade localizada no sertão de Pernambuco, o uso do 
artigo   apresenta uma baixíssima frequência nos contextos de patronímicos e 
pronomes possessivos. Esse resultado indica que a   tendência na escrita do século XX 
e na fala do século XXI,   neste município, parece ser a de bloquear o uso da forma   
“expletiva” do artigo definido. Mostrando também que, pelo o que parece, não houve 
uma mudança no que diz respeito ao   emprego do artigo ao passar do tempo. 
 
  

A Formação do corpus de fala: As variedades 
   linguísticas na região norte fluminense 

   Dhienes Charla Ferreira (UENF)  
   Gelson Caetano Paes Junior (UENF) 

 
O objetivo deste trabalho, que faz parte do projeto: "Variedades Linguísticas na 
Região   Norte Fluminense", é elaborar um corpus representativo da região   Norte 
Fluminense. A elaboração de um corpus dessa natureza é   de suma importância para 
que se possam promover pesquisas linguísticas na região, não somente para 
pesquisadores da   área de ciências humanas, mas também de outras áreas. Além  
 disso, este banco de fala permitirá registrar as características de fala de seus 
habitantes, em oposição aos   traços linguísticos típicos dos habitantes de outras  
 regiões.  Esta proposta deve ser ampliada para toda a região norte   fluminense, a fim 
de atender às demandas e particularidades   dessa região. Em primeiro lugar, faremos 
um estudo mais   aprofundado da estrutura social das cidades que compõem a   região. 
Já, em segundo lugar, faremos uma coleta de amostras da  cidade de Campos para a 
elaboração de uma análise da fala da    região e depois, estendendo para toda região 
norte fluminense.   Como a elaboração de um corpus está necessariamente  
 subordinada aos objetivos referentes às análises que serão    desenvolvidas, este 



projeto trata, não apenas da elaboração de   um corpus, mas fornece informações 
básicas acerca dos estudos  futuros para os quais o material recolhido servirá de base. 
 
 

Provável relação entre as construções de tópico e a concordância verbal no 
português afro-brasileiro 

Élida Silva Pitangueira de Andrade (UFBA) 
 
Durante o período colonial, o número de negros africanos no   Brasil superava o 
número de brancos em decorrência do tráfico   de escravos, que trazia negros de todos 
os cantos da África.   Houve uma diversidade de grupos étnicos africanos, o que    
possibilitou uma série de manifestações linguísticas. Segundo   Lucchesi (2006), esse 
contato com as diversas etnias africanas   contribuiu para que ocorresse um processo 
de transmissão   linguística irregular para os descendentes de escravos   africanos. 
Talvez por esse motivo, Mattos e Silva (2001) afirma  terem sido os africanos e afro-
descendentes os principais   difusores e formatadores do atual português geral 
brasileiro. Tais argumentos tornam-se ainda mais convincentes após estudos  de 
Galves (1996 e 2001), que evidenciam que o português  brasileiro (PB) apresenta 
construções que diferem do português  europeu (PE), justamente, dentre outros 
motivos, por causa da interferência das línguas africanas. Podemos citar como  
construções que diferem o PB do PE, por exemplo, as  construções de tópico, 
amplamente analisadas por Pontes (1987), em seu trabalho pioneiro. Diante desse 
quadro teórico e  das pesquisas realizadas, pretende-se analisar neste trabalho a  
evolução da variação na concordância verbal, comum na fala  de pessoas mais velhas 
de comunidades afrodescendentes, até se chegar às construções de tópico retomando 
o sujeito.  Acredita-se que tais construções são recentes no português  brasileiro e são 
resultantes da perda da marca de pessoa no verbo (cf. GALVES, 1996, 2001) por 
interferência do falar  africano aqui no Brasil. Dados apresentados por Lucchesi et al  
(2009) mostram que pessoas de idades mais avançadas no  português afro-brasileiro 
apresentavam variação na  concordância verbal, ora realizando a 1ª pessoa do singular 
com  verbo flexionado nessa pessoa, ora realizando a 1ª pessoa do  singular com o 
verbo flexionado na 3ª pessoa do singular: i) Só  vejo fala nome. (p.340); ii) Eu quase 
num faz não. (p.340). Essa  variação na fala de pessoas mais velhas em comunidades 
rurais  com predominância de negros pode ter levado a uma fixação de  marca de 
pessoa externa pela geração mais jovem e, consequentemente, à realização de frases 
com o tópico  deslocado à esquerda e à realização do sujeito pronominal  junto ao 
verbo, como se observa na fala do português brasileiro.  Esses dados, aliados aos 
apresentados por Lucchesi (2009) e por Galves (1996, 2001), corroboram a tendência 
ao preenchimento ao  sujeito, não pelo viés europeu, mas pela interferência  africana. 
Tal hipótese é reforçada pelo fato de que é  possível encontrar, mais raramente, na 
fala de pessoas mais  velhas de quilombolas remanescentes construções do tipo: i) As  
folha, elas seca tudo; ii) As fia da gente, depois que casa elas  vai simbora...No entanto, 
essas construções estão mais presentes na fala de pessoas mais jovens dessas 
comunidades e  também no português popular brasileiro, reforçando a hipótese  de 
Mattos e Silva (2001). Este trabalho trará contribuições  acerca da constituição da 
história do português brasileiro, procurando demonstrar a interferência africana nessa  



constituição, principalmente no que se refere às construções  de tópico com retomada 
pronominal na posição de sujeito. 
 

TU ou VOCÊ? Caminhos brasileiros 
Élide Elen da Paixão Santana 

 
Neste painel, com base em dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), 
apresentam-se resultados do estudo sobre os pronomes pessoais tu e você, quando 
expressão explícita de sujeito, obtidos nas 25 capitais de estado que integram o corpus 
do Projeto. De amplitude nacional, o Projeto ALiB visa descrever a realidade linguística 
do Brasil, focalizando os diferentes espaços, a variação social e os diversos níveis de 
abordagem da língua, entre os quais se insere o morfossintático, aspecto abordado 
nesta apresentação. Para a constituição do corpus são considerados o levantamento e 
a análise das ocorrências do fenômeno nos inquéritos gravados em áudio das vinte e 
cinco capitais dos estados brasileiros presentes na rede de pontos do Projeto ALiB, das 
quais se excluem Palmas (TO) e Brasília (DF) em virtude dos princípios estabelecidos 
pela metodologia. Partindo do pressuposto de que a seleção de uso é condicionada 
pelo contexto de interação social em que o ato de fala ocorre, o trabalho aborda (i) a 
distribuição diatópica dos usos e (ii) a correlação entre a seleção do pronome utilizado 
pelo falante e o nível de distanciamento ou proximidade com o seu interlocutor, 
aspecto já destacado por trabalhos anteriores, que apontam para a seleção do 
pronome feita com base no grau de relação de intimidade ou distanciamento entre o 
locutor e seu interlocutor, e, no que se refere a esse estudo, leva-se em consideração 
os usos de referência ao inquiridor, ao interlocutor íntimo (amigo ou familiar), ao 
interlocutor não-íntimo e, ainda, ao interlocutor indeterminado. Esta situação também 
será investigada com base nos relatos dos informantes que, por vezes, indicam 
consciência da seleção feita com base neste critério. Os dados foram submetidos à 
análise através do pacote de programas GoldVarb 2001 para análise quantitativa. 
Objetiva-se, assim, definir as áreas dialetais de co-ocorrência dos pronomes e as áreas 
em que há prevalência de um deles, bem como as circunstâncias que determinam os 
diferentes usos. 
  

 
Descrição do uso do pronome clítico SE em estruturas com interpolação na diacronia 

do português. 
 Eloísa Maiane Barbosa Lopes (UESB) 

 
 A Linguística Histórica busca estudar e analisar as mudanças   da língua no decorrer do 
tempo. O estudo diacrônico do   Português é de suma importância para investigações 
das   mudanças ocorridas  na gramática. Um dos aspectos bastante   relevantes que 
caracterizam a mudança gramatical na língua   portuguesa é a colocação pronominal. 
As pesquisas quanto à   colocação dos clíticos procuram investigar a ocorrência da 
aparição dos pronomes nas adjacências do verbo, podendo variar   em próclise e 
ênclise (Exs 01 e 02). Um outro aspecto   importante relacionado a colocação de clítico 
na diacronia do   português é o fenômeno da interpolação (Cf. MARTINS 1994,  
 NAMIUTI 2008, entre outros) (Ex 03).  A interpolação é um tipo   de fronteamento 
específico que envolve principalmente os   constituintes complementos e adjuntos. É 



um fenômeno bastante   produtivo nas orações dependentes do Português Antigo nas 
 línguas românicas  e que desaparece das produções literárias   no século XVI  
(Cf.NAMIUTI, 2008).  (01) Como se nesta carta contém (NO, 1538. Martins, 1994); (02) 
Como nesta carta se contém (Lx, 1532. Martins, 1994); (03) "que diga lhj eu alguma 
cousa diuia (NO, 1275)" (Martins, 1994:174).  O projeto de iniciação científica 
Descrição do uso do   pronome clítico SE em estruturas com interpolação na diacronia  
 do português, em andamento na Universidade Estadual do Sudoeste   da Bahia, tem 
como objetivo descrever o uso do pronome clítico   SE em estruturas com interpolação 
na diacronia do português em  textos escritos por autores nascidos no período entre 
os  séculos XV e XIX disponibilizados no Corpus Tycho Brahe. A ocorrência do clítico SE 
é bastante produtiva nos textos desse  corpus, se apresentando adjungido ao verbo, 
ora em posição  enclítica, ora proclítica (Cf. CHOCIAY 2003), ou em estruturas  de 
interpolação (SILVEIRA, 2011), podendo variar quanto a sua  função: indeterminativo, 
passivo ou reflexivo. Nesta   comunicação, pretendemos apresentar os resultados 
parciais da   pesquisa de Iniciação Científica que se propõe a investigar  
 diacronicamente a função do pronome clítico SE em estruturas 
com interpolação e em sentenças com adjacência “clítico  ‘SE’-verbo” em contextos 
onde a interpolação  poderia ter  sido atestada.  E, também, se existe alguma relação 
entre o   valor funcional do SE – se indeterminativo, passivo ou   reflexivo – e sua 
posição alta não adjacente ao verbo de que   é argumento, ou seja, se há preferências 
quanto ao tipo de   ‘SE’ que se realiza em estruturas com interpolação e/ou 
adjacência “clítico se –verbo”. 
 
 
Descrioulização da variante ni em textos escolares da cidade de Serrinha - BA 

   Emerson Santos de Souza (UNEB) 
 

O falar trôpego dos negros, no período da colonização, era   considerado fruto da 
ignorância e da incapacidade de bem pensar.   Essa noção preconceituosa para com os 
negros pode ser   justificada pela necessidade que os colonizadores tiveram de 
conhecer a língua tupi-guarani a fim de se “relacionarem”   mais facilmente com os 
indígenas, o que não aconteceu com   relação aos africanos. As línguas destes, embora 
fossem   consideradas ameaças à integridade da língua herdada dos   portugueses, 
deixaram marcas (substratos) no português   brasileiro (doravante PB) cuja análise será 
necessária a fim   de se descrever a constituição desse idioma. Os substratos africanos 
no PB podem ter como princípio a transmissão  linguística irregular (doravante TLI), 
isto é, ao contrário da   transmissão linguística regular (TLR) que acontece na   
interação entre crianças, na fase de socialização; A TLI,  segundo Naro e Scherre (2007, 
p. 137), “teria que se dar entre  adultos e/ou com base em fala não suscetível de uma 
análise  ordenada, talvez por ser caótica, ou por ser em quantidade insuficiente, ou 
ainda por outras razões”. Esses substratos   caracterizaram a formação de um pidgin, a 
saber, um sistema   linguístico criado por adultos com propósitos bem específicos:   
trocas comerciais ou trabalhos forçados em lavouras, por  exemplo, cujos falantes não 
dispunham de outro meio verbal  comum. Com o passar dos tempos, esse pidgin se 
nativizaria, isto  é, os nativos passariam a utilizar esse sistema linguístico (crioulo) no 
dia-a-dia, implicando, dessa forma, o processo de  crioulização. Entre os substratos 
africanos presentes no PB,  percebe-se, atualmente, a substituição da forma canônica 



da  preposição em por ni. Essa percepção se deu a partir da  comparação feita entre o 
vernáculo falado de comunidades “isoladas” no Brasil e o crioulo de São Tomé na 
África, conforme propõe Holm (1988), Lucchesi e Baxter (1997). Empiricamente, nota-
se que a variante ni não está apenas no registro oral de algumas pessoas, mas também 
na escrita formal  (redações escolares) de pessoas que pertencem à camada 
privilegiada da sociedade. Entretanto, uma vez que o mercado  escolar prestigia a 
variedade padrão, baseada nas normas  gramaticais lusitanas, nota-se que o PB 
prescrito pela gramática  tradicional (GT) tende a caminhar rumo a seu alvo: o 
português europeu, contrariando a ideia legítima de que a língua  brasileira fora 
constituída pela amalgama linguística das três  povos distintos (índio, negro e 
europeu). Assim, conforme a  atuação tradicional da escola, algumas características 
linguísticas brasileiras vão se perdendo (o ni, por exemplo),  implicando o processo de 
descrioulização. Com base nesses  pressupostos e a partir da metodologia laboviana, 
este trabalho  tem por objetivo descrever o processo de descrioulização da preposição 
ni no português brasileiro, verificando a  frequência de uso das variantes [em] e [ni] 
em textos orais e  escritos de estudantes do 6º e 9º ano do Ensino Fundamental II  de 
uma escola particular do município de Serrinha-BA, não descartando, porém, a 
interferência de outras variáveis. 
 

Hegemony and negotiation in Pluralist Ethiopia: the Zay Story 
Endashaw Woldemichael 

 
It is a truism for a culturally and linguistically diverse society that, questions of power, 
equity, and representation/recognition are recurrent issues. The global trend of 
praising humanistic plurality with all its features and constituents is an advent towards 
an aspired freedom that was constrained by cultural and political hegemony.  In the 
Ethiopian context where language and cultural diversity has gained momentum after 
the coming to power of the EPRDF regime in 1991, language as an important 
constituent of cultural identity became a primary tool for legitimizing political power 
and group rights have become the venue through which local communities enter the 
state and claim political space. Such a linguistic and cultural revival and ‘politics of 
recognition’ has helped on the one hand to cultivate, develop, and promote ones own 
culture, language, identity while on the other hand it led to, as Spivak Jatri contends, 
the marginalization and subalternization of minority groups. This later aspect of 
cultural and linguistic revival (as institutionalized in an ethnic federal arrangement in 
the Ethiopian case) as a cause for marginalization of minorities living among majority 
groups is the subject of this research. Zay is a language that is spoken on the islands of 
Lake Zway and the surrounding villages by about 2500 people in Southern Ethiopia in 
the Oromia region. The Zay community has a long history of settlement in the region 
and their cultural and religious make up demonstrate the marginal position they 
occupied over the centuries as a minority group living amongst a dominant ethnic 
group, the Oromo. Following the establishment of an ethnic federal structure in 
Ethiopia their position and cultural identity have seen major changes. Even though 
ethnic federalism generally celebrates cultural diversity and expression of cultural 
identity the Zay have seen their language repressed and have been unable to secure 
the venue like getting primary education in their mother tongue and parliamentary 
representation. Although it is not unnatural for languages and cultural identities to be 



in competition for relevance and dominance in any setting the epistemic 
marginalization that the Zay as a community and as a language are witnessing is an 
interesting case for the discussion of power relations. Disparity in terms of access to 
social services and political positions are among the most important challenges facing 
minority groups such as the Zay and social castes like artisan groups. Ethnic federalism 
by raising the position of dominant ethnic groups it relegated and further marginalized 
the position of ethnic and social minorities. Despite this however the Zay have 
continued to negotiate their cultural and political space in different ways. By 
identifying themselves with dominant groups, language shift and assertion of their 
cultural and linguistic identity they have been claiming a more elaborate and 
conducive political space. Cultural imposition and loss of political space has been 
instrumental in turning the society into “shadows”. The interplay of social, political and 
economic factors greatly impacted the endangerment of the language and is 
threatening the viability of the ethnic group. This study attempts to show that 
language endangerment is a function of political, economic and cultural and historical 
factors. In relation to this I will argue in this study that the social and political practice 
of the Zay and their political practices such as language shift (using the language of the 
dominant group), identification with the dominant ethnic group and such practices 
should be seen in the context of the political, economic and cultural realities facing the 
group.  The project therefore attempts to problematize and place the issue of power 
relations as central to language endangerment and marginalization in heterogeneous 
and multi cultural societies like Ethiopia.  
 
 
Ortografia em cartas de alforria: desempenho de ferramenta de anotação 
morfológica automática de documentos do corpus DOViC 

Fabio Gomes Novais - UESB – CNPq 
 
Em anos recentes, nota-se um amplo interesse voltado para a elaboração de novas 
ferramentas tecnológicas de análise lingüística, pois existe uma grande massa de 
textos antigos impressos ou não a serem editados, ou seja, transformados em textos 
legíveis e computacionalmente manipuláveis, a fim de constituírem corpora que 
possibilite a pesquisa científica. Sabe-se que os textos antigos, sobretudo os 
manuscritos, como é o caso dos integram o corpus DOViC apresentam uma rica 
variação de grafias. A implementação do corpus anotado Tycho Brahe constatou que 
esta variação afeta diretamente o desempenho de ferramentas computacionais. De 
maneira a tentar solucionar o problema, a iniciação científica de Menegatti (2000-
2001) foi destinada a um levantamento de toda a variação ortográfica em vários textos 
literários do corpus Tycho Brahe e sua correspondência com a convenção atual. Com o 
objetivo de extrair regras que poderiam ser aprendidas por ferramentas eletrônicas. 
Devido a tais fatores, propomos analisar desempenho do etiquetador digital, integrado 
ao programa E-Dictor, quando aplicado a palavras editadas e não editadas 
pertencentes ao corpus DOViC. Esse trabalho de iniciação científica (CNPq) tem como 
objetivo contribuir na construção deste corpus, analisar a ortografia nos seus 
manuscritos, observar o desempenho da ferramenta digital referida e mapear a 
ortografia das cartas de alforria, identificando suas variações. Para isso selecionamos 
dez cartas de alforria pertencentes ao corpus DOViC. Realizamos a leitura e decifração 



destes manuscritos, o que resultou em textos transcritos paleograficamente. Em 
seguida realizou-se a conversão em XML, em que o texto foi para o módulo de edição, 
onde aplicamos as edições técnicas do programa. Formaram-se duas amostras do 
mesmo corpus, ou seja, duas copias fiéis aos originais, em que uma foi destinada à 
análise do tagger sem sofrer edições e a outra submetida à edição antes de ser 
destinada à etiquetagem. Após isso, submetemos ambas as amostras ao terceiro 
módulo do E-Dictor, onde o tagger dá a classificação morfossintática das palavras. Com 
os dados obtidos foi possível a elaboração de uma tabela, derivando tabelas menores e 
alguns gráficos, permitindo a constatação do índice de precisão do tagger, tanto em 
amostras que foram editadas quanto nas que não foram. Encontramos os seguintes 
resultados: na amostra sem edição verificou-se um total de 20% de acerto e 80% de 
erro, por outro lado, na amostra com edição registrou-se um total de 90% de acerto e 
10% de erro. Quanto aos índices de erro e acerto do etiquetador em cada edição 
aplicada, comparando com a amostra que não foi editada, constataram-se os 
seguintes: na edição grafia, encontrou-se 82% de acerto e 18% de erro na amostra com 
edição e 58% de acerto e 42% de erro na amostra sem edição; quando se aplicou a 
edição junção, constatou-se 91% de acerto e 9% de erro na amostra com edição, por 
outro lado, 99% de erro e 1% de acerto na amostra sem edição; na edição 
modernização, registrou-se 75% de acerto e 25% de erro na amostra com edição, 
porém 50,5% de acerto e 49,5% de erro na amostra sem edição; na edição 
segmentação, registrou-se 94% de acerto e 6% de erro, na amostra com edição, no 
entanto 100% de erro na amostra sem edição. Essa pesquisa, ainda que com um 
percentual ainda pequeno de amostras, pode – desde já e com futuros 
desenvolvimentos - contribuir duplamente. De um lado, traz resultados que podem ser 
usados no aperfeiçoamento da ferramenta digital apresentada. E de outro, podem 
contribuir na eficácia dos procedimentos de análise eletrônica do corpus DOViC, a 
exemplo dos que envolvem aspectos de sua ortografia. 
 
 

     Ser uma boa menina: a educação moral em uma coleção 
   de cadernos da década de 30 em Salvador 

Fátima de Araújo Góes Santiago (UFBA) 
 
Este painel é resultado de pesquisa realizada como aluna   especial da disciplina 
História da Leitura e da Escrita no    Brasil, do Programa de Pós-graduação em Letras e 
Linguística    do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.Constitui-se na 
análise de uma coleção de cadernos escolares    produzidos em casa por uma menina 
da classe média baiana no    período de 1935 a 1938, agora uma senhora de 82 anos. 
Era comum,    no final do século XIX e início do século XX no Brasil, quando    o ensino 
infantil ainda não havia sido universalizado, que as famílias de poder aquisitivo 
pagassem a uma professora para    alfabetizar os seus filhos e prepará-los para o 
exame de    admissão, requisito para o ingresso no ensino fundamental,    antigo 
ginásio. Buscou-se observar o que os cadernos ainda podem dizer sobre a educação 
infantil na década de 30 em Salvador,    ou seja, quais os objetivos dessa educação. 
Mas também como    esses objetivos foram concretizados pela professora.  O "que" se 
   ensinava e o "como" se ensinava. Os cadernos surgem, portanto,    como um espaço 
gráfico de inserção da aprendiz no mundo da escrita. É por meio, sobretudo, da cópia, 



do ditado e da    organização em listas que a menina aprende a escrever e a ler.   
 Outro recurso empregado pela professora é a ilustração. O    caderno surge ainda 
como uma vitrine, o resultado da avaliação da aprendizagem da menina que deve ser 
mostrado aos seus pais.    Percebemos ainda que, apesar de separar estudo religioso e 
   científico, essa educação transmitia uma ideologia baseada nos    valores da religião 
cristã e no comportamento que uma criança/mulher deveria aprender no seio familiar 
e,    posteriormente, no ambiente escolar. Assim, os textos veiculam os    discursos que 
se perpetuam no contexto social em que foram    produzidos: a educação da Era 
Vargas no Brasil. O amor pátrio   e religioso, o estudo como meio de ascensão social e 
a menina    obediente constituem a educação moral presente na coleção de    cadernos 
analisados.  
 

O objeto direto pronominal no Português Baiano do  século XIX 
   Fernanda de Oliveira Cerqueira (UFBA) 
 
 Tendo por base os estudos desenvolvidos por   pesquisadores, do campo da Teoria da 
Gramática e da   Sociolingüística Paramétrica, como Omena (1978), Tarallo 
 (1983), Galves (1984, 1998, 2001), Duarte (1986), Cyrino (1990,   2003), Kato (1991), 
Nunes (1996) e Figueiredo Silva (2009),   sabe-se que, diferente do português europeu 
e de outras línguas   românicas, o português brasileiro contemporâneo apresenta  
 possibilidade de realização do objeto direto pronominal com a 
forma clítica acusativa o, uma categoria vazia, frequentemente   um objeto nulo, ou 
pronome lexical nominativo ele. Visando obter   pistas no decorrer da história sobre a 
produção de tal   variação, este trabalho pretende mapear descritivamente 
o comportamento do objeto direto pronominal em atas escritas por   brasileiros afro-
descendentes na Bahia do século XIX, sob   preservação da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos, cedidas pelo   Projeto PROPHOR – Para a história do português brasileiro, 
e   assim, observar, do ponto de vista sintático, até que ponto a   alfabetização precária 
da Bahia oitocentista (cf. OLIVEIRA,   2005) interfere da produção de cada uma das três 
estratégias   de realização do objeto direto pronominal. Para tanto, este 
estudo dividir-se-á em duas etapas. A primeira etapa consistindo   em observar a 
predominância no uso de cada uma das variantes nos   escritos deixados por seis 
informantes, divididos em dois grupos,   maior e menor nível de letramento, e a 
segunda etapa pretende   observar até que ponto a alfabetização desses informantes, 
ainda que precária, pode interferir na predominância de uso da   forma clítica 
acusativa o, da categoria vazia, neste caso objeto   nulo, ou pronome lexical 
nominativo ele. Assim, o presente   trabalho contará com as seguintes hipóteses 
norteadoras: a) a ocorrência da forma clítica acusativa nas atas dos informantes   afro-
descendentes mais letrados; b) o equilíbrio da forma nula   entre os grupos com maior 
e menos nível de letramento; e c) a   ocorrência do pronome lexical nominativo nas 
atas de informantes   afro-descendentes menos letrados. 
 



As estruturas negativas do Kimbundu, Kikongo, Umbundu, 
   Português Europeu, Brasileiro e Vernacular de Angola: 

Relações  históricas e formais 
Fernanda Maciel Ziober (UnB) 

 
O objetivo da pesquisa é fazer um estudo comparado diacrônico   entre as negativas 
do Kimbundu, Kikongo e Umbundu no fim do Séc.   XIX e início do Séc. XX (Chatelain, 
1888-89, Tavares, 1915 e   Nascimento, 1917 respectivamente), com o Português 
Europeu (PE),   o Português Brasileiro (PB) e o Português Vernacular de Angola   (PVA). 
Serão consideradas também as negativas do Proto-Bantu, 
formuladas por Meinhof (1906-1948 ), Meussen (1967) e Guthrie   (1967-1971) citadas 
por Petter (2004), e as atuais formas das   negativas nas respectivas línguas africanas, 
Kimbundu e Kikongo   (Pedro, 1993 e Ndonga, 1992, apud Petter, 2004) para fins  
 históricos de comparação. Tais línguas, mais especificamente,  as línguas africanas e o 
Português conviveram durante vários   séculos tanto em solo africano quanto em 
terras brasileiras, e a   partir de formas pidginizadas delas sabemos que se 
desenvolveram   várias características marcantes do PVA, do PB e dos criolos de 
base lexical portuguesa.    Para demonstrar essa questão, escolheu-se a negativa como 
objeto   de comparação, mais especificamente, a ocorrência da    dupla-negativa e da 
negativa pós-verbal nas línguas em    questão. Serão demonstrada as várias formas de 
negativas de cada língua, situadas, tanto na perspectiva temporal, quanto na 
perspectiva formal. A língua não é estática e sendo assim    encontra-se em contínua 
mudança. Logo, é de se esperar que    haja outros agentes responsáveis pelas muitas 
variações que    tais língua vêm sofrendo. Pretende-se aqui um estudo comparado de 
cunho tipológico (Whaley, 1997) que aponte as similaridades   de forma entre as 
negativas situadas temporalmente para   situá-las formalmente.  Nos resultados, 
espera-se a concepção de dois continuum no   desenvolvimento desse processo. Um 
continuum temporal que   determina a duração e a relação histórica entre tais 
línguas durante a colonização portuguesa em África e Brasil.   E, um segundo 
continuum, de natureza formal, entre a Negativa   Pré-verbal, canônica na Língua 
Portuguesa de Portugal,   propriamente, e as Negativas Dupla e Pós-verbais, canônicas 
nas   línguas africanas em análise, Kimbundu, Kikongo e Umbundu.   Algumas dessas 
línguas africanas também apresentam formas    canônicas pré-verbais, como no 
Português Europeu, o que não    interfere na transposição formal da negativa pré-
verbal africana para a negativa pré-verbal portuguesa. Assim, para vias    da construção 
do continuum formal serão levadas em conta    somente as formas canônicas 
destoantes, que se integralizaram no    PVA e no PB. A análise entre as negativas 
canônicas pré-verbais também será feita, de maneira a determinar ao    certo se tais 
formas são equivalentes, e para isso utilizaremos,    assim como para todas a análise 
formal, as  noções    paramétricas presentes em WALS (The World Atlas of Language 
Structures). Tal continuum formal se propõe a analisar apenas a    realização negativas 
das línguas em questão, não    constituindo um continuum absoluto entre os vários 
aspectos    formais existentes em cada uma delas.   O assunto é amplo e deve ser 
desenvolvido continuamente para que    se obtenha mais dados e mais literatura a 
respeito das línguas    em questão, principalmente sobre as línguas africanas.   
 Pretende-se aqui oferecer um compêndio téorico sobre o assunto,    e oferecer 
propostas de análise, a primeira de carácter    histórico e a segunda de carácter 



tipológico, o que pode fornecer informações importantes a cerca das relações e   
 similaridades existentes entre as línguas analisadas. 
 
 

Multifuncionalidade do adjetivo adjunto: uma investigação em  
perspectiva histórica 

Fernando da Silva Cordeiro (UFRN)  
   Lígia Maria da Silva (UFRN) 

 
 Este trabalho integra um projeto que investiga o uso de adjetivos   no português 
brasileiro em perspectiva histórica. Nesta   pesquisa, em particular, investigamos o 
emprego de adjetivos   adjuntivos em textos dos séculos XVIII, XIX e XX. Nossa 
finalidade é identificar os tipos de adjetivos mais recorrentes    nos textos sob análise, 
considerando cada período histórico e  o papel discursivo-pragmático que eles 
desempenham nos contextos   em que são utilizados. Para tanto, tomamos por base a 
proposta   de classificação apresentada em Neves (2000), Borba (1996), Liberato 
(2001), Azeredo (2008), que divide os adjetivos em    classificadores e quantificadores, 
bem como a proposta de    refinamento dessa classificação desenvolvida por Silva 
(2011).   Segundo este autor, além de delimitarem o conteúdo referencial    do 
elemento a que se vinculam (papel classificador) e de  atribuírem características, 
propriedades ou valores aos    referentes (papel qualificador), os adjetivos também 
definem o   referente em termos espaciais, temporais ou de quantidade    relativa, 
resultando em construções parcialmente abertas (papel determinativo/especificador). 
Além disso, Silva propõe, ainda,    uma subdivisão dos classificadores e qualificadores.  
A   perspectiva teórica sob a qual desenvolvemos este trabalho é a  da Linguística 
Cognitivo-funcional, conjugando pressupostos desenvolvidos por autores como Givón 
(1995, 2001), Tomasello    (1998), Traugott e Dasher (2005), Bybee (2010). Assumimos 
que as  formas linguísticas têm relação motivada e que os diversos  arranjos que elas 
apresentam na configuração morfossintática    revelam diferentes propósitos 
comunicativos. Além disso, tomamos por pressuposto a multifuncionalidade 
categorial,  entendendo que as categorias desempenham múltiplas funções no   trato 
linguístico, como é o caso do adjetivo, que pode   funcionar como classificador, 
qualificador ou determinador/especificador. Nosso banco de dados constitui-se de 
cartas    pessoais que integram o corpus mínimo da seção Rio de Janeiro  do Projeto 
para a História do Português Brasileiro (PHPB). O    desenvolvimento desta pesquisa 
pode trazer significativa contribuição ao ensino de língua portuguesa, uma vez que   
 permite a discussão e a abordagem da categoria gramatical em foco, numa 
perspectiva discursiva, com ênfase nos seus    múltiplos papéis em diferentes 
contextos comunicativos. 
 

O uso das preposições ‘a’ e ‘para’ na expressão  
dos complementos de predicados bitransitivos 

Gabriella D’Auria de Morais (USP) 
 
Este estudo de Iniciação Científica foi realizado com o intuito de caracterizar a 
ocorrência de variação e mudança no uso das preposições a e para como introdutora 
do objeto indireto no contexto de verbos bitransitivos. Este objetivo incluiu-se no 



projeto temático (FAPESP) intitulado Projeto de História do Português Paulista (PHPP- 
Projeto Caipira), em particular, no subprojeto Mudança gramatical no português de 
São Paulo: expressão pronominal e preposicional dos argumentos. Além da 
caracterização do fenômeno, foi feita a organização de um corpus de análise através 
da digitalização e cotejamento do jornal “Getulino” - Imprensa Negra - Campinas, 
(1923-1926), com o intuito de observar o fenômeno linguístico acima mencionado. 
Vários autores têm reconhecido duas importantes mudanças no Português Brasileiro 
em relação ao Português Europeu na realização do objeto indireto (cf. entre outros 
Freire (2000 e 2005), Torres Morais (2006), Galves (2001), Gomes (2003), Kato (2005), 
Lemos (2005)): (i) a perda do pronome lhe de terceira pessoa, sendo este substituído 
por duas diferentes estratégias: o pronome nulo fonologicamente e o uso do pronome 
tônico introduzido por preposição,  (ii) a substituição da preposição A pela preposição 
para  PARA fazer a análise do fenômeno citado, escolhemos como corpus um jornal 
da Imprensa Negra, que, por sua vez, foi um conjunto de jornais, publicados a partir do 
século XIX, com a finalidade de criar meios para que os negros se inserissem e fossem 
aceitos na sociedade da elite. Por isso demos preferência ao Getulino, um jornal 
engajado neste tipo de movimento que propunha, também, ser um instrumento 
educativo e político da população negra.  O jornal campineiro durou dezoito meses, 
era distribuído em algumas cidades da região e na capital, era semanal e atingiu a 
marca de mil e quinhentos exemplares. Esperava-se que as formas inovadoras, como a 
perda do a na introdução  de OIs, pudessem aparecer de forma mais  acentuada, uma 
vez que o jornal era escrito por negros para negros. Sabe-se que os negros, no período 
da pós-abolição, tiveram dificuldade de acesso à escolaridade e não estavam 
habituados ao uso de determinadas formas linguísticas. No entanto, os jornalistas que 
editaram e escreveram as matérias no Getulino tinham domínio da norma culta, bem 
como preocupações normativas e ideológicas de engajarem os negros nos costumes 
sociais e culturais da elite branca. Com o levantamento dos dados e isolando apenas as 
cinquenta e nove sentenças com argumentos preposicionados por a ou para, 
constatamos que os resultados corroboram com pesquisas anteriores que ainda 
revelam a presença do vernáculo de maior prestígio. Expectativas de uma maior 
ocorrência da preposição para em relação a preposição a não se efetuam. Isto ocorre 
por fatores socioculturais, e não linguísticos. Os negros queriam ser aceitos na 
sociedade e, na maioria das vezes, comportavam-se dentro de padrões considerados 
adequados pela sociedade da época.  Portanto, a linguagem usada transpareceu essa 
tentativa, mostrando que apesar de todos os fatores apontarem para um resultado 
favorável às inovações do vernáculo em textos considerados exemplares (ocorrência 
maior da preposição para), isso não ocorre de fato. Concluímos que a variação na 
expressão do objeto indireto está associada ao modo como o evento de comunicação 
se situa num continuum de oralidade – letramento. Ou seja, o texto analisado 
estabiliza as seguintes relações: quanto mais perto da oralidade, mais perto das formas 
vernáculas ele está; e quanto mais perto da escrita, mais perto das formas de prestígio 
ele mantém. A contribuição principal do meu trabalho foi disponibilizar não apenas um 
corpus para futuras pesquisas, como também  apresentar resultados quantitativos na 
ocorrência de a e para com base nesse corpus. Com isto, contribui também com os 
estudos comparativos entre as variedades brasileiras e europeias da língua 
portuguesa." 
 



 
Polêmica ou ignorância? A questão da problemática do livro "Por uma vida melhor" 

Gercivaldo Vale Peixoto 
 

No inicio do mês de maio deste ano, o site iG trouxe a seguinte notícia em sua página 
principal: “MEC adota livro que ensina aluno a falar errado”. Imediatamente a 
mobilização da comunidade brasileira em torno desta notícia, bem como da mídia, foi 
alarmante. O foco se dá na discussão envolvida no lançamento do livro “Por uma vida 
melhor” da professora Heloísa Ramos no que tange a problemática criada pelos 
diversos meios midiáticos, população em geral, políticos e estudiosos da língua. Fez-se 
um trabalho de análise de comentários dos internautas no site do iG, Revista Veja, 
Istoé, programas de TV e personalidades da música e cultura brasileira. Trabalha-se 
também nesta pesquisa, saber qual é a opinião da comunidade acadêmica em geral 
acerca desta problemática, do que seria e como se dá o preconceito linguístico e 
outros fatos sociolinguísticos. Aplicou-se também, questionários para um trabalho de 
aprofundamento, reflexão e de posicionamento do que há em comum em torno do 
preconceito lingüístico. Com base em todos os dados que foram apresentados nesta 
pesquisa, nos pressupostos teóricos e no levantamento quantitativo dos resultados 
obtidos, percebeu-se a grande dificuldade da população brasileira e comunidade 
acadêmica em torno do entendimento do que seria preconceito linguístico. O ponto 
positivo foi o reconhecimento da existência de tal fator social. Concluiu-se também 
que, a mídia brasileira continua sendo detentora e propagadora de um discurso que 
nunca é imparcial, sendo então, uma grande potência formadora de opiniões diversas. 
As questões abordadas nos remetem a entender que se tratam unicamente de 
questões políticas. O tema sempre será pertinente, pois, a língua está em constante 
evolução e os vários discursos sempre serão abrangentes em torno destas questões. 
Este trabalho embasa-se nos pressupostos de Bagno (2001), Faraco (2004), Antunes 
(2009) e Bortoni (2003) para uma reflexão acerca dos principais fatos sociais que 
abordam questões de variação e preconceito linguísticos. 
 
   Levantamento de fontes para a história do português brasileiro: contribuições para 

a constituição do corpus DOVIC 
Giovane Santos Brito (UESB) 

  
A carência da exploração de diferentes recursos como   ferramentas, métodos e 
tecnologias - que proporcionem a   pesquisadores e a comunidade em geral o livre 
acesso a textos   antigos da região Sudoeste da Bahia constitui um problema que 
merece atenção por parte dos pesquisadores, sobretudo os   linguistas. Tais 
documentos representam a memória da região,   seu patrimônio linguístico, histórico, 
social e cultural. Não   obstante, por conta da ação do tempo e do seu estado 
de conservação ainda não podem ser manipulados, divulgados,   recuperados e 
preservados adequadamente, e, por conta disso,   melhor pesquisados, melhor 
descritos e finalmente melhor   compreendidos.   Propomos apresentar, em sessão de 
pôster, resultados do projeto   de iniciação científica Levantamento de fontes judiciais 
do Sudoeste da Bahia: contribuições para a constituição do   corpus OVIC(IC/FAPESB), 
em andamento na Universidade Estadual do   Sudoeste da Bahia. Desenvolvido no 
âmbito do Projeto Corpora   Digitais para a História do Português Brasileiro-



documentos   históricos da região sudoeste da Bahia: aliança PHPB-TYCHOBRAHE o 
projeto de iniciação científica visa contribuir com a   construção e disponibilização de 
novos corpora digitais a   exemplo do DOViC que possam garantir um levantamento e 
tratamento   adequados de títulos antigos da região do Sudoeste Baiano. São  
 documentos de tipologia diversa como inventários, testamentos,   justificações, libelos 
cíveis, queixas, sentenças cíveis, e   autos de partilha. Serão empreendidas as 
decifrações, leituras   e transcrições com vistas a contribuir na construção docorpus 
digital que será disponibilizado eletronicamente.   Objetiva-se a codificação digital 
manipulável de modo a   produzir versões adequadas para o tratamento 
computacional sem   perder a qualidade filológica e que contribua para a descrição e 
análise semântica preliminar dos pronomes clíticos. O   comportamento dos clíticos 
pronominais ocupa um espaço   importante nos estudos de mudança gramatical em 
português. Os   pronomes clíticos desempenham diferentes funções quanto ao 
comportamento sintático-semântico e diferentemente de outras   classes de palavras, 
muitas vezes não aparecem na posição onde   são gerados como argumento do verbo. 
 Assim, também é objeto   do referido projeto de iniciação científica descrever e 
analisar o papel temático que tais pronomes exercem na estrutura   da oração e sua 
posição nos textos notariais do corpus DOViC.   Ao analisarmos a função e a movência 
dos clíticos em  documentos históricos, podemos encontrar pistas de fenômenos 
linguísticos complexos, como os semânticos, relacionados a   períodos remotos, 
presentes na língua, como a relação com os   seus referentes e os traços semânticos 
que carregam.   Investigações desse tipo podem ajudar pesquisadores na busca da  
 compreensão os fenômenos concernentes a uma língua e à   própria gramática. 

 
Concordância verbal: o português brasileiro falado por Lula e Ataliba Castilho 

Humberto Borges (UnB) 
 

O presente painel é fruto do trabalho final em uma disciplina de graduação da 
universidade de Brasília, Sintaxe   do Português Contemporâneo 1, ministrada pela 
professora Dra.   Rozana Reigota Naves, em que a bibliografia básica foi a Nova   
 Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Castilho. O  trabalho analisa a 
concordância verbal no português brasileiro    falado, vale ressaltar que a concordância 
verbal é um processo    linguístico que aciona no verbo as categorias gramaticais de   
 número e de pessoa referentes ao sujeito sentencial. Sendo   assim, em nossa análise 
levamos em considerações as seguintes    questões: a concordância verbal e sua 
relação com o sujeito    pronominal lexical e com o sujeito pronominal nulo; a relação   
 do verbo com o sujeito da sentença e a construção da mesma; a    relação do verbo 
com o complementizador do sujeito; a conjugação verbal a partir de desdobramentos 
metonímicos de signos referentes a territórios geográficos politicamente   
 demarcados; e, em menor grau, a hipercorreção. O trabalho teve como corpus para 
sua análise a transcrição dos  discursos do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula 
da  Silva durante reunião do Cômite Olímpico Internacional para   decisão da sede das 
Olímpiadas de 2016 e do discurso de    apresentação de sua gramática (Nova 
Gramática do Português    Brasileiro) por parte do linguista brasileiro Ataliba Teixeira 
de    Castilho, ambos transcritos a partir de vídeos disponíveis na    internet. Nossa 
análise da concordância verbal a partir das  falas do ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva e    do linguista Ataliba Teixeira de Castilho evidencia, por 



exemplo, que há, de fato, uma diminuição da utilização do pronome    sujeito nulo no 
português brasileiro, entretanto, as categorias    de pessoa e número do sujeito ainda 
continuam a ser acionadas na    morfologia verbal, o que, para o contexto e a posição 
social    ocupada pelos falantes analisados, apesar da discrepância de  escolaridade 
entre ambos, é uma variante de prestígio. 
 
 

Paralelismo gramatical: construindo sentenças 
   coordenadas e correlatas 

Humberto Borges (UnB) 
    
O presente trabalho analisa a presença e a ausência de   paralelismo gramatical em 
sentenças coordenadas e correlatas na produção textual de estudantes de ensino 
médio em Brasília, tendo como objetivo mapear os fatores que 
influenciaram, especificamente, a ausência de paralelismo nos textos em   análise. Na 
fala ou na escrita, a ocorrência de paralelismo dá-se pela retomada de estruturas nos 
níveis fonológico, lexical,  morfossintático e semântico. O princípio de paralelismo  
gramatical consiste na repetição de estruturas   morfossintáticas numa sentença ou 
num texto, ou seja, o  princípio de paralelismo gramatical induz haver relações de   
 equivalência entre pontos de uma sequência verbal (ADAM, 2008).   Notadamente, há 
poucos estudos teóricos e analíticos sobre    paralelismo gramatical em produções 
textuais escritas e/ou orais no português brasileiro. Entretanto, os poucos estudos que 
   há são facilmente distinguidos entre aqueles que estudam  o paralelismo gramatical 
na construção de sentenças, como em    Othon Moacir Garcia e Inez Sautchuk, e 
aqueles que estudam  o  paralelismo gramatical na produção de textos, como em 
Ingedore    Koch e Leonor Lopes Fávero. Os primeiros, geralmente estudioso da 
gramática, preocupam-se com a adequada e inteligível construção de sentenças 
coordenadas e correlatas pelo    princípio de paralelismo gramatical. Os segundos, 
geralmente linguistas do ramo da linguística textual, tratam o paralelismo gramatical 
como um recurso de coesão textual.  Este trabalho, apesar de discutir ambas as 
perspectivas acima  citadas, versará sobre o princípio de paralelismo gramatical na   
 construção de sentenças coordenadas e correlatas. Por isso, após definirmos o que é 
paralelismo gramatical e explanarmos a  vertente de estudos sobre paralelismo 
gramatical na sentença e a    vertente de estudos sobre paralelismo gramatical no 
texto (parte  I), demonstraremos alguns estudos sobre o tema (parte II) e, 
evidentemente, abordaremos o estatuto das sentenças coordenadas    e correlatas e o 
princípio de paralelismo gramatical implícito  nelas (parte III).    Posteriormente, na 
parte IV, utilizando todo o arcabouço    teórico apresentado por nós e alguns pontos 
relevantes das pesquisas já realizadas sobre paralelismo gramatical    apresentadas na 
parte II, analisaremos os dados de corpus de    textos redigidos por estudantes de 
ensino médio em Brasília,    com o intuito de mapear os fatores que contribuíram para 
a ausência de paralelismo gramatical na construção de sentenças coordenadas e 
correlatas em seus textos. Por fim, faremos nossas  considerações finais a respeito do 
trabalho e do tema    propostos. 
 
 



Verbos existenciais no português brasileiro: um estudo diacrônico 
Iane Siqueira Correia (UFRPE/ UAST) 

 
Este trabalho tem como objetivo principal fazer observações acerca das mudanças 
linguísticas que ocorreram do século XVIII ao século XX, através de seleção de dados 
empíricos, a fim de: (i) explicitar diacronicamente as variações/ mudanças que 
ocorreram no uso do verbo cópula “ser”, enquanto verbo existencial, e (ii) detectar em 
que momento houve um aumento de ocorrência de um verbo existencial em 
detrimento de outro, destacando quais verbos (haver, existir, ter etc.) eram bastante 
usados e acabaram caindo em desuso, aventando algumas hipóteses sobre os fatores 
que proporcionaram a variação/ mudança dos verbos existenciais no português 
brasileiro (doravante PB). Nesta pesquisa foram coletados dados de 146 cartas, oficiais 
e particulares, dos séculos XVIII, XIX e XX, do corpus do PHPB (Para História do 
Português Brasileiro), da equipe regional de Pernambuco, e, a partir desse corpus, 
foram selecionados todos os verbos existenciais presentes, para a partir daí fazer um 
mapeamento da trajetória dos verbos existenciais, mais especificamente, os verbos ser 
/ter/ haver e existir, no decorrer desses séculos. Para análise dos dados, utilizamos o 
aparato teórico da Teoria Gerativa, no seu modelo de Princípios e Parâmetros (cf. 
CHOMSKY, 1981 e 1986), e, para quantificação de dados, utilizamos a teoria da 
variação e mudança linguística (cf. LABOV, 1972). Esta pesquisa utilizou o método 
indutivo e o método de procedimento da pesquisa utilizado foi o comparativo. Sendo 
assim, através da análise dos dados empíricos obtidos, constatamos variações entre os 
verbos ter/ ser/ haver e existir em contextos existenciais nos séculos XVIII, XIX e XX do 
PB em cartas pessoais e oficiais escritas em Pernambuco. Nesta pesquisa, pode-se 
deduzir que há uma ocorrência maior do haver sobre o ser existencial, e que, no 
transcorrer dos séculos XVIII, XIX e XX, o verbo ser existencial passou a ocorrer em 
baixa freqüência. Entretanto, não há como dizer que ele foi “extinto” dos contextos 
existenciais, já que ele ainda ocorre nesses contextos, ao menos na oralidade, como é 
evidenciado nos exemplos da pesquisa de Gonçalves (2010): a. Lá no Rio de Janeiro é 
uma violência terrível. (=existe); b. Na periferia é muita violência. (=existe). Em relação 
ao verbo ter existencial o que se observou foi uma estabilidade em relação à 
frequência de suas ocorrências, porém o uso do haver em relação ao ter existencial é 
bem mais elevado, e, por isso, pudemos constatar que o verbo ter existencial vem 
afastando haver das estruturas existenciais. Já o verbo existir ocorreu com menor 
freqüência no século XVIII e, no transcorrer dos séculos, ele passou a aparecer mais 
nas sentenças existenciais. Pudemos também deduzir, através das pesquisas de 
Gonçalves (2010), que a hipótese, exposta por Ribeiro (1996), de que o verbo ser foi 
excluído das construções existenciais não deve ser considerada, tendo em vista que 
este verbo ainda é presente na oralidade em contextos existenciais. Em Faraco (2007, 
p. 24-26), essa exclusão do verbo na escrita se explica pelo fato de que a língua escrita 
é normalmente mais conservadora do que a língua falada e o contraste entre as duas 
pode nos levar a perceber fenômenos inovadores em expansão na fala e que não 
entraram na escrita.  



Um projeto cultural e um cartaz: gênero e endereçamento analisados a partir de 
conceitos de Bakhtin 

Inti Anny Queiroz (USP) 
 
A presente pesquisa de iniciação científica tem como corpus de estudo enunciados 
distintos pertencentes à esfera cultural, que foram analisados a partir do conceito de 
gêneros discursivos desenvolvido nos trabalhos do pensador russo Mikhail Bakhtin e 
do Círculo de pensadores que leva seu nome. O primeiro enunciado trata-se de um 
projeto cultural inscrito numa lei de incentivo à cultura e o segundo enunciado, de um 
cartaz de divulgação deste mesmo projeto cultural.  Realizamos uma análise discursiva, 
observando como esses enunciados operam na esfera político cultural e como operam 
no elo de comunicação existente entre eles. Utilizamos para contextualizar nossa 
análise a lei de incentivo à cultura do estado de São Paulo a que o projeto se destina, a 
lei 12.268/2006 e todos os enunciados relacionados a ela disponíveis no site da 
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.  Utilizamos conceitos teóricos como a 
análise do conteúdo temático, estilo e a construção composicional e como foram 
compostas pelo enunciador do discurso. A pesquisa procurou analisar todo o processo 
constitutivo de um projeto cultural, desde a leitura da lei de incentivo à cultura a que 
se reporta, passando pelo projeto em si e sua comunicação com seu leitor presumido, 
até o final do processo comunicativo, onde um cartaz desenvolvido pelo projeto está 
em contato com o público em geral. Nossa pergunta de pesquisa e norteou nossa 
análise que atualmente encontra-se em finalização foi: De que forma os gêneros 
projeto cultural e cartaz relacionam-se com a situação imediata de comunicação e com 
o contexto social mais amplo na esfera cultural? A importância da pesquisa deve-se 
principalmente por seu ineditismo ao unir a análise de um processo discursivo de 
enunciados operados na mesma esfera (cultural), mas em diferentes áreas do 
conhecimento, com outras esferas relacionadas como a jurídica legislativa (lei de 
incentivo), a burocrática e artística (projeto cultural), cartaz (publicitária).  
 
Estatutos e Regra da Ordem Terceira de S.Francisco de Villa Rica do Ouro preto: um 

estudo das variações grafemáticas 
Isabela de Vasconcellos Piva (PIBIC-CNPq/UFOP)  

 
Durante o desenvolvimento da edição diplomática (Cambraia, 2005) do documento 
manuscrito Estatutos e Regra da Ordem Terceira de S.Francisco de Villa Rica do Ouro 
preto, datado de 1761 (Casa dos Contos, Ouro Preto, microfilme 0065), primeira etapa 
de um projeto de iniciação científica em curso, foram observadas variações 
grafemáticas ao longo do documento e, a partir de sua análise, foi elaborada uma 
amostragem destes diferentes grafemas, que será apresentada neste trabalho. 
Entende-se por variação grafemática as diversas formas de representação escrita de 
um mesmo som, provenientes, ou não, de um processo de transformação das 
palavras. Essa variação possibilita, muitas vezes, encontrar no interior de um mesmo 
documento e, com freqüência, também sobre o mesmo fólio, uma palavra grafada de 
maneiras diferentes. No documento analisado podem-se retirar diversos exemplos de 
variação grafemática, como detreminamos e determinamos, Irmao’ e Irmam, Irmaonz’ 
e Irmaons’, Noviços e Novissos, entre muitas outras ocorrências. Além do rol de 
variações grafemáticas, propõe-se também verificar, por intermédio de breve análise, 



se o contexto em que os grafemas se apresentam nos vocábulos – posição inicial, 
medial ou final – determina a escolha do autor material do manuscrito em questão por 
uma ou outra variação. A elaboração de um rol de diferentes grafemas encontrados 
em um manuscrito traz subsídios para o trabalho do editor, conferindo segurança a ele 
e embasando os resultados de seu trabalho de edição. Dessa maneira, o 
estabelecimento desta relação das variações grafemáticas, assim como o 
estabelecimento de normas para transcrição, auxilia no desenvolvimento de uma 
edição fidedigna, que constitui material confiável para os estudos de diversas áreas do 
conhecimento. Este projeto integra a linha de pesquisa Edição de Manuscritos 
Confrariais Mineiros, em desenvolvimento no Departamento de Letras da 
Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente no início de sua segunda etapa, 
encontra-se em andamento a elaboração da modalidade semidiplomática de edição do 
manuscrito estudado, tomando como base as Normas para Transcrição de 
Documentos Manuscritos para a História do Português do Brasil (Megale et al., 1999). 
 

Coarticulação fricativa e vogais médias em sílabas 
pretônicas: um estudo acústico 

Jaciara Mota Silva (UESB) 
    
Partindo da hipótese da interferência mútua entre os   segmentos, esta pesquisa 
propõe-se a investigar acusticamente o   efeito do ruído fricativo sobre o padrão 
formântico das vogais   médias pretônicas faladas por individuos naturais de Vitóriada 
Conquista/BA. Para tanto,, montamos um corpus com noventa  e seis dissílabos de 
estruturas ‘CV.CV, CV.‘V, V.‘CV e    ‘V.CV, em que a posição C foi ocupada por 
consoantes   fricativas surdas e sonoras e V pelas vogais [é], [ó], [ê] e [ô] do Português 
Brasileiro (PB) nas posições tônica e  pretônica. As palavras foram inseridas na frase 
veículo    “digo___baixinho”, com o objetivo de padronizar o contexto de   produção 
das mesmas e apresentadas a três informantes naturais  da cidade em questão e 
residentes na mesma. Foi solicitado aos  informantes da pesquisa que pronunciassem 
cada frase em tom de   voz e velocidade de fala normais. As gravações foram feitas em    
cabine acústica no Laboratório de Pesquisa e Estudos em    Fonética e Fonologia 
(LAPEFF) e os arquivos sonoros foram salvos como Wav através do programa Audacity. 
Os arquivos sonoros foram    abertos no programa Praat, no qual foi feita a 
mensuração dos   valores de F1, F2 e F3, extraídos em três pontos da vogal    (porção 
inicial, ponto estacionário e porção final), com a  finalidade de observar interferência 
ou não dos segmentos    adjacentes. Os valores de F1, F2 e F3 foram obtidos via 
Fomant    Listing, ferramenta do programa Praat que fornece valores    formânticos. Os 
dados obtidos a partir das mensurações foram tabulados em uma planilha do Excel 
para a obtenção das médias.    As frequencias formanticas obtidas foram analisadas 
por meio do    teste estatístico Kruskall-Wallis, por meio do programa    BioEstat. 
Foram consideradas médias com diferenças significativas aquelas cujo valor de p era 
menor que 0.05    (alfa=0.05). Assim, podemos dizer que a presença da fricativa    
altera a qualidade da vogal média em posição pretônica. 



O estatuto da modalização na Provinha Brasil:  diálogo com a 
Teoria dos Atos de Fala 

 
Jaqueline dos Santos Nascimento (UFS)  

   Leilane Ramos da Silva (UFS) 
   Raquel Meister Ko. Freitag (UFS) 

     
Entendida como uma estratégia usada pelo locutor para marcar uma   atitude (de 
comando, de apreciação ou de adesão) frente ao   conteúdo proposicional de um dado 
enunciado, a modalização é   um fenômeno linguístico que tem despertado a atenção 
de inúmeros pesquisadores, especialmente aqueles alinhados a uma   perspectiva 
pragmática de linguagem. De modo geral, os estudos   têm evidenciado como essa 
estratégia linguístico-discursiva é    capaz de “guiar” a forma por meio da qual a 
mensagem expressa    deve ser assimilada pelo interlocutor e, sem dúvida, essa 
peculiaridade dialoga com o tipo de ato de fala usado pelo    locutor para estabelecer o 
pacto de negociação comunicativa. À    luz dessa perspectiva, o presente trabalho 
desenvolve uma    análise dos comandos que constam no Caderno do Professor 
Aplicador, Teste 2, segundo semestre – 2010, da Provinha    Brasil, uma das formas de 
avaliação instituída pelo    Ministério da Educação –ME para verificar o nível de 
leitura e letramento dos alunos que cursam o segundo ano do    ensino fundamental. 
Para dar conta dessa proposta, entrelaçam-se    os princípios da Teoria da 
Modalização, destacando-se os   estudos desenvolvidos por Koch (1987), Castilho e 
Castilho (1993), Neves (2002), Cervoni (1989) e outros, com aqueles   advindos com a 
inserção da Teoria dos Atos de Fala no rol dos    estudos linguísticos, a exemplo da 
tipologia de atos ilocucionários destacada em Searle (1969; 2002). Mais precisamente, 
a análise volta seu foco para a observação de    como os comandos e, respectivamente, 
seus graus de modalização    se relacionam com a competência avaliada (1º ou 2º 
eixo),    estabelecida pela matriz de referência da Provinha Brasil. Os dados até então 
mapeados mostram que tais comandos direcionam a    forma de leitura a ser realizada 
pelo aluno, ora mobilizando uma    leitura de decodificação, ora de compreensão e 
reflexão do    que vem expresso no texto, de acordo com a matriz de competências 
avaliadas pelo instrumento. Tal constatação    vivifica a máxima acional de que “dizer é 
fazer”, segundo a    qual o homem age (e o faz por meio de marcas específicas) por   
 meio da linguagem, estabelecendo os mais diversos pactos de interlocução.  
 

Diferenças estruturais entre o Português Europeu e o Português Brasileiro - 
alternância vocálica e  hipossegmentação 

João Henrique Silva Pinto (UESB) 
 

Os manuscritos de época têm um grande alcance testemunhal da   língua que se falava 
e muitos autores ressaltam a importância   das fontes judiciais para o conhecimento da 
história de uma   língua. O presente subprojeto de pesquisa, desenvolvido no   âmbito 
do projeto “Memória Conquistense: Recuperação de  Documentos Oitocentistas na 
Implementação de um Corpus   Digital”, investiga fenômenos relacionados às 
alterações  vocálicas e à hipossegmentação envolvendo clíticos   pronominais em 
textos portugueses seiscentistas e setecentistas e   brasileiros oitocentistas. 
Trabalhamos com as cartas de denúncia disponíveis no Corpus  Tycho Brahe. As cartas 



de denúncia são parte integrante dos   arquivos da Inquisição Portuguesa e possuem 
um potencial valor   linguístico. Esses documentos, em sua maioria escritos no 
século 17, foram utilizados por Marquihas (1997) na sua tese de  doutorado. 
Transcrevemos cartas de alforria brasileiras  pertencentes ao corpus DOVIC, e ainda 
tivemos acesso às cartas  dos Mercadores, já editadas digitalmente por Afrânio 
Barbosa (PHPB/RJ, disponíveis em http://www.letras.ufrj.br/phpb-rj/).  Após a 
transcrição das cartas do corpus DOViC, levantamos os  dados de alternâncias vocálicas 
e hipossegmentação envolvendo  clíticos pronominais separadamente, opondo a 
variação encontrada nos textos portugueses à encontrada nos textos  brasileiros. Os 
dados foram agrupados por texto e por corpus. Em  seguida, descrevemos os dados 
brevemente de acordo com fenômenos  encontrados. Agrupamos os dados em dois 
tipos de tabelas  (alterações vocálicas e segmentação). Nas tabelas, os dados 
foram organizados em grupos de acordo com o tipo específico da  alteração vocálica 
ou de clíticos pronominais  hipossegmentados. Extraímos as frequências para a 
elaboração  de gráficos.  Em se tratando de vogais, percebemos que as alterações, 
envolvendo /a/ e /e/ em contexto pretônico, estão presentes nos dados do corpus 
“Mãos Inábeis”, praticamente inexistente no  corpus DOViC e com algumas 
ocorrências nas Cartas dos  Mercadores. Adicionalmente, alterações da vogal /a/ para 
/e/, em contexto de sílaba tônica foram identificadas no conjunto de  cartas 
portuguesas e nas Cartas dos Mercadores, mas não foram  observados na nossa 
amostra do corpus DOViC. As alterações de  “a” e “e” em contexto pretônico, na grafia 
dos documentos portugueses, pode evidenciar uma diferença na  pronúncia 
portuguesa e brasileira captada na escrita, pois se  sabe que o ritmo do Português 
Europeu (PE) atual é  caracterizado pela drástica redução das vogais pretônicas, 
 enquanto o ritmo do Português Brasileiro (PB) possui as sílabas  com seus centros 
vocálicos bem pronunciados. As frequentes  alterações evidenciadas através da grafia 
“e” em lugar de “a” em contexto pretônico, observada na escrita inábil do  século XVIII, 
pode ser uma pista do início da mudança para o  padrão prosódico do PE de hoje. 
Concernente à redução da  vogal /i/ para /e/, os dados dos  Mãos Inábeis e das Cartas 
de  Mercadores apresentam essa alternância em contexto pretônico.  Não observamos 
esse fenômeno no corpus DOViC.  A hipossegmentação envolvendo os clíticos está 
presente nos três corpora. O corpus Mãos Inábeis se assemelha ao corpus  DOViC 
apenas na questão de apresentar o clítico amalgamado  sempre a uma só direção. Nos 
dados portugueses, o clítico  apresenta-se sempre, quando amalgamado, ao lado 
direito do verbo  (em ênclise). Nos dados brasileiros, o clítico apresenta-se  sempre, 
quando amalgamado, ao lado esquerdo do verbo ou de outra  palavra (em próclise). Já 
os dados catalogados do corpus Cartas  de Mercadores apresentam os clíticos 
amalgamados tanto à  esquerda quanto à direita (em próclise ou em ênclise).  A 
alternância vocálica é muito produtiva nos documentos  portugueses e cartas de 
mercadores, pouco realizada nas cartas de  alforria. Nos dados portugueses, os clíticos 
pronominais mais  amalgamados são o “me”, seguido de “lhe” e “se”; nos  dados 
brasileiros, são o pronome átono “me”, seguido de  “se” e “lhe”; e, nos dados das 
cartas dos Mercadores, é  o clítico “me” seguido de “lhe” e “se”. 
 
 
 



Um caso de variação fonética nos falares catarinenses: a representação das oclusivas 
/t, d/ diante de vogal alta i 

Jonas Passos da Silva (UEL) 
 
Este trabalho integra o projeto nacional e  interinstitucional Atlas Linguístico do Brasil, 
desenvolvido por   um Comitê Nacional formado por pesquisadores de sete IES e traz 
os resultados do subprojeto de Iniciação Científica Variação   das oclusivas /t/ e /d/ 
diante da vogal /i/ em dados do interior   catarinense. Como objetivos, propõe: (i) 
descrever e analisar as    consoantes oclusivas /t,d/ diante da vogal /i/ com base nos 
pressupostos teórico-metodológicos da Geolinguística   Pluridimensional; (ii) elaborar 
cartas geolinguísticas   experimentais com a distribuição diatópica e diastrática desses 
segmentos fônicos registrados no interior do estado de   Santa Catarina. O interesse 
pelo tema diz respeito à   constatação de que há diversos estudos que tratam 
daalternância de /ti/, /di/ para [tši], [dži], realizados em   outras regiões brasileiras. 
Dentre eles, citam-se: Valer,   Marchesan, Rocha e Pereira (2006) e Souza Neto (2008). 
O primeiro   investiga a interface entre a variação linguística e a   fonologia, fazendo 
uma análise da palatalização das oclusivas   coronais anteriores /t/ e /d/ como ocorre 
nas expressões dia,   tio, dinheiro e tira o couro em áreas rurais de Santa Catarina.O 
interesse dos autores foi verificar quais fatores favorecem ou   desfavorecem a 
ocorrência desse fenômeno nas áreas rurais do   Estado de Santa Catarina levando em 
conta as diferentes etnias   presentes no estado. Os resultados indicaram que, nos 
falares catarinenses, predomina. O segundo trabalho aborda as   realizações dos 
fonemas /t/ e /d/ em Aracaju-SE. Desenvolvida   com base na Teoria da Variação 
Linguística, os resultados   apontaram as realizações simples /t/ e /d/ como as 
variantes   que representam melhor o falar aracajuano, com apenas uma   restrição: no 
ambiente com [j] no contexto fonológico   precedente e com [i] no contexto fonológico 
seguinte, a aplicação da regra equivale ao uso das variantes complexas   [tš] e [dž]. A 
presente pesquisa, por sua vez, utilizou como   corpus oral do banco de dados do 
Projeto Atlas Linguístico do   Brasil – ALiB – Regional Paraná, num total de 44 
entrevistas aplicadas junto a quatro informantes, de 10 localidades do Estado   de 
Santa Catarina, estratificados pelas variáveis sociais sexo e   faixa etária. O corpus 
constitui-se de entrevistas realizadas   mediante a aplicação dos Questionários (Comitê 
Nacional, 2001) do Projeto ALiB, das quais foram selecionadas cinco   questões 
específicas do Questionário Fonético-Fonológico   (QFF): 026 – Liquidificador, 056 – 
Dia, 106 – Mentira, 131   – Tio, 150 – Perdida. Desta maneira, para a consecução dos 
objetivos, seguiram-se os seguintes passos: (i) revisão de parte   das transcrições das 
44 entrevistas; (ii) levantamento das   variantes com oclusivas /t,d/ diante da vogal /i/; 
(iii)   seleção das questões que contêm os segmentos fônicos objeto deste estudo em 
sílabas tônicas e átonas; (iv) codificação   dos dados, tendo como ferramenta o 
programa Goldvarb 2001; (v)   descrição e análise dos segmentos com base na variável   
linguística (extensão da palavra) e nas extralinguísticas (sexo, faixa etária, e local de 
origem) e, por fim, (vi) a  confecção de cartas que ilustrem a distribuição das   
variantes. Parte-se da hipótese de que tanto fatores linguísticos como extralinguísticos 
são determinantes para a  variação do segmento /t, d/ seguido de /i/, com ênfase na   
variável local de origem que, por sua vez, está associada à   etnia dos povoadores de 
cada uma das localidades. 
 



Os gêneros do axé: mapeamento dos gêneros textuais materializados no suporte 
caderno de fundamentos de uma adepta do candomblé. 

José Amarante Santos Sobrinho (Universidade Federal da Bahia) 
Caroline de Assis Ferreira Santos (Universidade Federal da Bahia)  

 
Existe um mito ainda na contemporaneidade de que, dentro da  esfera do candomblé, 
os ensinamentos dão-se apenas através da  oralidade, sendo a escrita extinta desse 
contexto, devido a fatores sócio-históricos. Buscando fontes que comprovassem a 
existência da escrita nesse âmbito, foram encontradas diversas produções gráficas de 
uma adepta do candomblé, durante seu percurso dentro do meio litúrgico como 
iniciada, de forma que o mito da oralidade exclusiva no contexto não se sustenta. O 
levantamento da produção escrita encontrada abre espaços para pesquisas em 
diversas áreas de estudos como a antropologia, a historiografia e a lingüística, além de 
permitir uma abordagem a partir dos pressupostos da linha de pesquisa da História da 
Cultura Escrita, especialmente no que se refere às práticas de escrita em espaços 
onde, até então, são pouco conhecidas. Com um vasto acervo litúrgico, a ebomi C.A.F 
possui diversos cadernos, sendo um desses pertencente à mãe da adepta, que o doou 
quando a ebomi adentrou-se no candomblé através da feitura do seu santo. Escrito na 
década de 70 do século XX, o caderno de fundamentos, produzido com o propósito 
específico de guardar os aprendizados do axé juntamente com as experiências do 
escrevente, é um suporte de uma quantidade considerável de gêneros textuais cujo 
mapeamento permite observar diferentes propósitos de escrita. Intermediários para a 
inserção do ser em seu meio social, os gêneros textuais possuem, cada um, um 
propósito e um ambiente de circulação específico. A partir de determinada 
função social, seu conteúdo, seu estilo, sua função e sua forma irão se moldar, assim 
se diferenciando dos demais tipos de gêneros existentes. O caderno de fundamentos é 
um suporte para vários gêneros que se caracterizam por um conteúdo religioso, 
litúrgico, com composições longas com diversos enunciados, voltado para e somente 
para o escrevente com a função de não deixar o aprendizado cair no esquecimento ou 
de descrever as experiências com a prática do aprendizado anteriormente adquirido. 
Os gêneros textuais encontrados são, do ponto de vista linguístico, realizações sociais 
particulares, ou seja, apenas existentes no contexto do candomblé, pertencentes 
apenas a esta esfera. São encontrados no caderno, de forma muito particular, 
receituários, receitas, mini glossários, lista de compras, instruções para o preparo de 
um ebó, sendo que nesses gêneros observam-se todas as tipologias propostas por Luiz 
Antônio Marcuschi em "Gêneros textuais: definição e funcionalidade". Realizando o 
estudo que aqui se propõe, um dos muitos possíveis para este acervo, vislumbra-se 
uma nova fonte de pesquisa, com diversas possibilidades de análises. Os estudos que 
estão sendo realizados nessa perspectiva, podem ainda oferecer novas  contibuições 
para as pesquisas sobre a formação do português popular brasileiro, pois trata-se de 
uma escrita marginal, oriunda de afro-descendentes, formadores do P.P.B. 
 
 
 
 
 



Autos de partilha em foco: edição semidiplomática e estudo lexicológico do campo 
semântico "fazenda" 

Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto (UEFS) 
 
Desde os primórdios da humanidade que o ser humano vem registrando a sua cultura 
a fim de preservá-la. Com o surgimento  da escrita, esta preservação foi facilitada, pois 
possibilitou a gerações posteriores o conhecimento do modus vivendi de determinada 
comunidade linguística. Assim, através da escrita,  conseguimos conhecer a cultura de 
outros povos. E isso não foi  muito diferente na Antiguidade Clássica em que os 
homens editavam os documentos escritos a fim de conservá-los dos males causados 
pelas ações do homem, tais como: alterações indevidas, desleixos no momento da 
cópia (saltos bordões, por exemplo); bem como do tempo, tais como: a poeira, a traça, 
a    umidade, o calor, etc. que causam danos ao suporte. Assim, nasceu  a Filologia que, 
segundo Dubois (1993, p. 278) “[...] é a ciência histórica que tem por objeto o 
conhecimento das civilizações passadas através dos documentos escritos que elas nos 
deixaram: estes nos permitem compreender e explicar as sociedades antigas.” Dessa 
forma, a história se perpetua, pois até os nossos dias ainda há a conservação desses 
documentos escritos através da edição textual, a qual proporciona conhecer várias 
histórias, dentre elas a da própria língua que se usa. Foi com esse intuito que se 
realizou este trabalho, para mostrar como podemos estudar termos rurais usados 
entre os séculos XIX e XX observados a partir da edição semidiplomática de dois autos 
de partilhas amigáveis: Partilha Amigável do Senhor Archimimo Alves Amorim, 
documento datado de 1900, com 17 fólios e constante do acervo do CEDOC (Centro de 
Documentação e Pesquisa – UEFS), e do Senhor Lourenço Correia de Miranda, 
documento datado de 1870, com 10 fólios, pertencente ao acervo de manuscritos e 
impressos da Biblioteca Setorial Monsenhor Renato de Andrade Galvão, localizado no 
Museu Casa do Sertão da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)- BA. 
Portanto, a partir da edição semidiplomática realizada com os documentos descritos 
anteriormente, apresentar-se-á neste trabalho um estudo lexicológico acerca de 
determinadas lexias do campo semântico “fazenda”, a saber, “bulandeira, côxo, 
prença, róda de ralar mandioca, sella ginete, sella velha, bêsta melada, bêsta rúça 
queimada, cavallo castanho, novilha, espingarda velha”, etc. 
 

Estudo diacrônico do léxico nos documentos do acervo histórico-cultural do 
Memorial da Pedra do Reino 

   José Robson da Silva (UFRPE) 
 
Uma possibilidade de se conceber a língua é tomá-la   como reflexo do conjunto de 
vivências do ser humano, quando   essas relações socio-históricas e culturais mudam, a 
língua   também passa pelo processo de transformação, no entanto,   conserva-se nos 
textos escritos os registros linguísticos que   possibilita-nos o conhecimento e resgate 
da história de   determinadas comunidades através das manifestações da língua.   
Todas as línguas mudam no curso do tempo. Os registros escritos   deixam claro que o 
português do século XV é diferente, de   maneira bastante notável, do português do 
século XXI, tal como   o francês ou alemão do século XV é diferente do que se fala   
hoje. A principal realização dos linguistas do século XIX não   foi apenas perceber mais 
claramente do que seus antecessores a   ubiquidade da mudança linguística, mas 



também colocar sua   investigação científica em base mais sólida por meio do   método 
comparativo (WEEDWOOD, 2002). Esta pesquisa se embasa no   modelo da Teoria da 
Variação e Mudança Linguística   (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 
1994, 2010), que   concebe a mudança como um conjunto de processos lentos e   
graduais, que se dá após um período, por vezes bastante longo,   de variação entre 
formas alternantes. Vale ressaltar que uma   das principais dificuldades enfrentadas 
pelo linguista que estuda   a mudança sob uma perspectiva diacrônica é a ausência de   
falantes de uma época passada, fazendo que ele recorra a   documentos escritos 
considerados representativos de um   determinado período (LABOV, 19994). A partir 
da seleção e   análise de textos retirados de seções de atividades populares   (cartas de 
leitor, festividades, avisos e vidas social) de quatro   jornais da 1ª e 2ª metade dos 
séculos XIX e XX, que constituem   documentos do acervo histórico do Memorial da 
Pedra do Reino, da   cidade de São José do Belmonte, interior do sertão    
pernambucano, cidade esta que serviu de pano de fundo para um   movimento 
sebastianista ocorrido em meados do século XIX,   movimento este que influenciou e 
repercute na história e cultura   do povo belmontense até os dias atuais. Assim, 
observando de   forma peculiar e exímia o corpus desta pesquisa, que compõem a   
memória cultural de São José do Belmonte, em específico ao   Movimento Armorial 
Pedra do Reino, objetiva-se neste trabalho   fazer o levantamento do léxico desses 
documentos, analisando   variações, na qual podemos atestar um número robusto de 
diferenças entre o léxico encontrado nesses textos e léxico   encontrado em jornais 
contemporâneos. Vale ressaltar ainda que a   maioria das palavras apresentam 
mudança em relação à   ortografia, devido as várias reformas ortográficas pelas quais o 
Brasil passou, sendo que o fator mais relevante aqui analisado   é identificar palavras 
que não são mais utilizadas ou que são   características da região, e ainda palavras que 
hoje têm outro   significado, mas na época eram utilizadas com outros sentidos,   como 
pode ser verificado pelo contexto em que aparecem nos jornais. Ainda de posse de 
corpus procederemos a uma avaliação  de quais os níveis são mais recorrentes no 
processo de   mudança, se de fato houve mudança ou se este léxico   desapareceu por 
completo do sistema da língua portuguesa do momento atual. 
 
 

Locução adjetiva em perspectiva histórica: um estudo  funcional 
José Romerito Silva (UFRN) 

 Iury Mazzili Gomes Dantas (UFRN)  
Beatriz de Lucena Moreira (UFRN)  

 
A locução adjetiva é normalmente entendida pelos estudos da    tradição gramatical 
como uma construção sintática    permutável por um adjetivo, sendo eles (locução e 
adjetivo),    portanto, equivalentes semanticamente. No entanto, essa visão paritária 
nem sempre se confirma na prática, uma vez que o    intercâmbio semântico-funcional 
entre o adjetivo e a suposta   locução correspondente e vice-versa pode vir a gerar   
 significações díspares, como é o caso de “barbado/com barba” e de “natural/da 
natureza”. Apoiado nessas    considerações, o presente trabalho investiga o uso de   
 locuções adjetivas e de adjetivos presumivelmente correspondentes em textos 
representativos dos séculos XVIII e    XX, levando-se em conta os contextos de uso nos 
quais ocorrem, o    caráter parcial ou total da mudança de sentido decorrente da   



 permuta, além de motivações e/ou restrições implicadas o uso de uma ou de outra 
forma. Objetiva-se, nesse sentido,    verificar a frequência de uso desses elementos, 
analisar a    contribuição informacional para o texto em que são usados e    identificar 
motivações e/ou restirições de natureza    sintática, semântica e/ou pragmática para o 
uso de uma dessas    formas (se adjetivo ou locução adjetiva). Para tanto, o suporte   
 teórico que fundamenta esta pesquisa é a Linguística    Funcional, em suas vertentes 
norte-americana, inspirada em    pesquisadores como Givón (1995, 2001), Croft (1991), 
Bybee    (2010), e brasileira, representada por Furtado da Cunha, Oliveira    e 
Martelotta (2003) e Martelotta, Cezario e Votre (2004).    Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa com suporte quantitativo. O   corpus utilizado constitui-se de cartas 
particulares que compõem    o corpus mínimo da seção Rio de Janeiro do Projeto para 
a História do Português Brasileiro (PHPB). Desse modo, este   trabalho mostra-se 
relevante para os estudos linguísticos que    adotam uma perspectiva diacrônica de 
análise da língua, no   sentido de que procura elucidar semelhanças e/ou diferenças 
quanto ao uso de certas construções em períodos distintos da    história da língua. 
Além disso, contribui para o trabalho com    a língua materna em sala de aula, tanto no 
que se refere ao    tratamento da categorização gramatical quanto no que diz   
 respeito à abordagem do texto, sobretudo no que tange ao papel    do adjetivo e da 
locução adjetiva na composição do conteúdo   informacional do texto. 

 
Tradição ibero-românica do Livro de Isaac:   

estabelecimento de um estema 
Júlia Batista Avellar (UFMG) 

 
Neste estudo investiga-se a tradição ibero-românica do Livro  de Isaac, obra que, 
originalmente escrita em siríaco por Isaac   de Nínive no século VII, foi traduzida para o 
grego, em seguida, para o latim e, a partir deste, na Idade Média, para   diversas 
línguas românicas (português, catalão, espanhol,   italiano e francês). Pretende-se 
examinar aqui as relações  genéticas entre testemunhos da tradição ibero-românica da 
mencionada obra, a fim de que, com base no método lachmanniano, estabeleça-se um 
estema e seja possível explicitar o processo de transmissão do texto em estudo. Para 
tal, serão considerados    dois manuscritos da tradição portuguesa (cód. 50-2-15 da 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro [PR] e cód. ALC 461 da Biblioteca Nacional de 
Lisboa [PL], ambos do séc. XV); dois    manuscritos da tradição catalã (cód. n.I.16 do 
Real Monastério de El Escorial [CE] e cód.53-42 da Biblioteca Capitular  Colombina de 
Sevilha [CS], ambos do séc. XV); dois testemunhos da tradição espanhola (cód. II/795 
da Biblioteca do Palácio Real de Madri [EM], de 1484, e o impresso em Sevilha [ES], de 
1497). Além disso, na medida em que a tradição românica do Livro de Isaac provém de 
tradução da tradição latina,serão ainda examinados para a elaboração do estema  
 quatro testemunhos latinos: o cód. A 49 sup. da Bibliotheca Pinacoteca Accademia 
Ambrosiana de Milão [LMi], do séc. XIII; o  cód. 659 da Bibliothèque Mazarine de Paris 
[LPm], do séc. XV;   o cód. ALC 387 da Biblioteca Nacional de Lisboa [LL], de 1409; e o 
impresso em Barcelona [LB], de 1497. No presente trabalho, expõe-se uma análise 
comparativa do primeiro capítulo do texto em questão nos testemunhos acima 
apresentados, baseada na identificação de lugares-críticos significativos e na 
investigação dos erros conjuntivos e separativos encontrados. A   escolha das formas 
genuínas nos testemunhos ibéricos realizou-se sobretudo com base no texto latino da 



obra de Isaac   (tomou-se como texto-base da tradição latina o testemunho LMi). 
Efetuou-se, em seguida, a elaboração de um estema representando as relações entre 
os dez testemunhos citados, o qual servirá de base para a realização de edição crítica 
dessa obra em cada uma das línguas ibero-românicas referidas. 
  

Um estudo sobre o crioulo da Guiné-Bissau 
Julião Ocaia de Carvalho (USP – IC) 

 
Este trabalho pressupõe mostrar a importância da nossa língua crioulo guineense, não 
tem outra língua de unidade nacional para além dela, ainda pretendemos introduzi-la 
apenas o Português é conhecido como língua oficial que funciona somente nas escolas, 
instituições, nas imprensas, e na Assembleia de Republica quer dizer às vezes é falado 
ou seja, quando vai ter alguma encontros internacionais aí todos discursos vão ser 
pronunciado em Português. Buscar critérios que assegurem a leitura de novas formas 
linguísticas num plano global orientado por particularidades culturais de usuários da 
língua crioula é o objetivo restrito deste trabalho. Dessa forma, volta-se à análise das 
formas linguísticas da comunidade guineense, que é a língua crioula. A priori, 
partiremos de estudos teóricos sobre a língua crioula e de levantamento de materiais 
escritos para a composição do corpus. Cumprida essa etapa, iniciaremos as análises 
dos materiais reunidos. 

 
Referenciação e argumentatividade – Estudo da abordagem  

da mídia ao caso Nardoni 
Karina Menegaldo Dias (UNIFESP) 

  
 A pesquisa analisou as estratégias de referenciação em   reportagens sobre o caso 
Nardoni sob o viés teórico da   Linguística Textual. O caso Nardoni, como ficou 
conhecido, foi   um fato ocorrido em 2008, em que uma menina morreu após a queda 
da janela do sexto andar do edifício em que seu pai morava. O   caso foi amplamente 
retratado pela mídia. O estudo, que abordou   apenas um veículo de mídia impressa, 
procurou demonstrar como   foram edificadas as imagens do assassino de Isabella, do 
pai,   Alexandre Nardoni, e de Anna Carolina Jatobá, a madrasta da   menina, através 
da construção dos objetos-de-discurso nos   textos ao longo da cobertura dada pela 
revista Veja, corpus da   investigação. Por meio da análise das matérias, foi possível 
verificar que a revista primeiramente construiu os objetos   discursivos 
separadamente, transferindo posteriormente a imagem   atribuída ao assassino, 
inicialmente desconhecido, para o casal,   através da recategorização do objeto-de-
discurso assassino.   Após a análise do processo de referenciação, foi observada a 
orientação argumentativa dos textos, evidenciadas   principalmente na escolha dos 
referentes discursivos empregados,  considerando também a valoração das palavras, 
segundo conceito  de Citelli (2004). Isso permitiu, amparando-se principalmente nas 
 teorias de referenciação e argumentação, vinculadas ao escopo   da Linguística 
Textual, e com o amparo teórico de teorias do   Jornalismo, apontar que há um teor 
argumentativo nos textos   jornalísticos estudados, o que pôs em questão a apregoada 
neutralidade dos discursos jornalísticos. Notou-se ainda, com a   análise das cartas 
enviadas à revista, que ocorreu a adoção   do discurso contido nas reportagens, 
evidenciado pela   reprodução discursiva, bem como pela duplicação de muitos dos 



referentes utilizados nas matérias, colocando a mostra a   influência exercida do 
discurso adotado pela revista no discurso   dos leitores. Por fim, com a minuciosa 
análise das matérias e   da adoção discursiva notada nas cartas dos leitores foi possível 
apontar a presença de argumentatividade nos textos   jornalísticos analisados. 
 

Fatores favorecedores das formas de imperativo 
   (indicativo e subjuntivo): análise de cartas do século XIX-XX 

Karine Cristi Melo de Lima (UFRJ) 

    
O objetivo deste trabalho, considerando o momento atual da   pesquisa, é analisar as 
formas variantes do imperativo   (indicativo e subjuntivo) relacionadas à 2ª pessoa: 
“tu” 
(aceita, recebe, olha, diz) e “você” (aceite, receba, olhe,   diga). O estudo baseia-se em 
um corpus composto por cartas   brasileiras escritas no Rio de Janeiro e na Bahia nos 
séculos   XIX e XX. Pretende-se identificar vestígios dos três   subsistemas de 
tratamento pronominal vigentes no Brasil na   posição de sujeito: (1) tu; (2) você; e (3) 
alternância entre   tu e você, observando se há relação desses subsistemas com a 
variação de formas do imperativo. Parte-se da hipótese de que,   nos dias atuais, vigora 
o sistema (2) você em algumas áreas da   Bahia e o sistema (3) alternância entre tu e 
você no Rio de   Janeiro. Para tanto, será observado se havia no material 
analisado diacrônico a distribuição dos distintos sistemas de  tratamento que vigoram 
atualmente no PB (tu, você ou tu/você).   Leva-se em conta o estudo feito por Scherre 
(2004), com base em   dados sincrônicos de fala (reuniões, conversa entre amigos, 
eventos formais de trabalho, enfim, o cotidiano de uma forma   geral, programas de 
televisão e Talk book) e de escrita   (histórias em quadrinhos da Turma da Mônica). 
Com isso, a   autora demonstrou que a forma de imperativo indicativo,   relacionado ao 
pronome “tu”, é favorecida quando o verbo é   de primeira conjugação, apresenta 
menor número de sílabas e a   vogal precedente é [+ aberta]. Por outro lado, o 
imperativo na forma subjuntiva, relacionado ao pronome “você”, é   favorecido 
quando o verbo é de segunda ou terceira   conjugações, apresenta maior número de 
sílabas e a vogal precedente é [- aberta].  Para esta pesquisa, serão utilizados 
pressupostos teóricos da teoria variacionista laboviana (LABOV, 1994) com o objetivo 
de   observar os fatores linguísticos e extralinguísticos que   favorecem a presença de 
cada forma do imperativo nas cartas   brasileiras dos séculos XIX e XX. 
 

A Variação das formas verbais em situações imperativas nos anúncios publicitários 
em jornais de Uberaba 

 Larissa Campoi Peluco (UFTM) 
 
A Variação das formas verbais em situações  e sofre variações devido à influência de 
fatores linguísticos e extralinguísticos, esta pesquisa de   iniciação científica tem como 
objetivo central investigar a   variação no uso das formas verbais em situações 
imperativas   em anúncios publicitários extraídos de jornais escritos na 
cidade de Uberaba a partir de 2001. Pesquisas já realizadas,   como de Scherre (2005), 
apontam que o uso do Imperativo se afasta   da norma padrão, favorecendo a 
alternância entre formas  associadas ao indicativo ou ao subjuntivo em contextos 
exclusivos 



do pronome você. Com base nessas constatações, observamos se   essa alternância 
ocorre no português escrito do século XXI na  cidade de Uberaba, mais 
especificamente, em anúncios  publicitários desta comunidade. Verificamos também 
quais  contextos linguísticos discursivos favorecem o uso de uma forma  (deixA, partE e 
faZ) ou outra (deixE, partA e façA). Conhecer  quais são as variações presentes no 
português da cidade de   Uberaba, possibilita o levantamento de características 
peculiares da escrita desta comunidade, além de contribuir para  a reconstrução da 
história do Português de Minas Gerais, e  consequentemente, do Português Brasileiro. 
Para isso, montamos  um corpus composto por anúncios publicitários escritos 
extraídos de jornais publicados na cidade de Uberaba a partir do  ano de 2001. 
Partimos de estudos como de Pombal (2003), que  sugerem que o gênero textual 
“anúncio publicitário”  apresenta alguns usos linguísticos considerados 
inovadores dentro da língua devido a sua abertura para um texto menos  formal, de 
acordo com a situação e a necessidade do falante, o  que demonstra sua força e 
relevância como forma de expressão  viva da língua portuguesa. Buscamos, 
principalmente: (i) realizar uma descrição e reflexão a respeito das mudanças que 
 caracterizam a expressão do modo imperativo no português  escrito contemporâneo 
da comunidade de Uberaba; (ii) esclarecer  os condicionamentos linguísticos e 
discursivos que favorecem a  realização das variantes em questão; (iii) e, por fim,  
 observar como são ensinadas as formas de imperativo nos manuais   escolares de 
Uberaba. Dessa forma, os resultados deste trabalho  também podem ser aplicados ao 
ensino de Língua Portuguesa, pois fornecem subsídios ao professor e, 
consequentemente, ao aluno   sobre alguns fenômenos linguísticos – neste caso, as 
formas   imperativas –, preenchendo determinadas lacunas resultantes da  
 “imposição” de uma língua padronizada em oposição à   diversidade sociocultural e 
geográfica. 
 

Uma questão de tempo:os marcadores temporais em dados do Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil (ALIB) 

 Leandro Almeida dos Santos (UFBA/PIBIC - CNPq) 
 Talita de Carvalho Rocha (UFBA) 

 
Apresenta-se, neste trabalho, uma análise dos marcadores   temporais de estrutura 
pontual que se referem ao presente e ao   passado, como, por exemplo, ‘hoje, ontem, 
atualmente etc., nas   cinco Regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e 
Nordeste. A análise mostra que os marcadores temporais podem ser  responsáveis 
pela construção, projeção e manutenção da   identidade social de faixa dos indivíduos 
falantes da língua   portuguesa. Dessa forma, torna-se possível a construção de um 
quadro linguístico que revela diversidades sociais quando  observada a presença dos 
marcadores temporais de estrutura  pontual em referência ao presente e ao passado 
na fala dos   informantes presentes nos inquéritos do Projeto Atlas   Linguístico do 
Brasil (ALiB), sejam sejam eles da faixa I (15 a  30 anos) ou da faixa II (50 a 65 anos), 
homens ou mulheres  pertencentes a diferentes classes sociais e níveis de 
 escolaridade.  Os questionários utilizados pelo Projeto Atlas Linguístico do 
Brasil (Projeto ALiB) demonstram como a língua é heterogênea e  um fato social, e 
como tal, é perceptível o quanto as  identidades sociais são diferentes, e que podem 
passar por  processos contínuos de construção e desconstrução. Tais  inquéritos foram 



extraídos dos questionários  fonético-fonológico (QFF), semântico-lexical (QSL), 
morfossintático (QMS), das questões de pragmática, dos temas  para discursos 
semidirigidos e das perguntas metalinguísticas,  os quais compõem o Questionário 
(ALiB 2001).  Nesse sentido, observa-se um panorama dessas regiões do Brasil e 
de seus informantes, nota-se que, as identidades são inscritas  em relações, 
principalmente, discursivas de poder específicas  nas quais são construídas e que estão 
devidamente documentadas  nos dados do referido projeto. 
 

Topicalização do sujeito na fala popular e culta do português falado  
em Feira de Santana 

Lidiane Ferreira Silva (UEFS) 
 
 Há alguns anos as construções de tópico têm sido objeto de   análises exaustivas, seja 
em abordagens variacionistas ou com enfoque tipológico-funcional-discursivo. (DECAT, 
1989). Eunice   Pontes foi uma das primeiras pesquisadoras a mostrar que muitas   
estruturas consideradas como figuras de linguagem pela tradição   gramatical são na 
verdade construções de tópico (CTs). Neste   sentido, o escopo desta pesquisa consiste 
em analisar a   topicalização do sujeito na variante popular e culta feirense e comparar 
os dados de ambas a fim de visualizarmos o fenômeno da   variação presente em Feira 
de Santana. Assim, foi utilizado   como suporte teórico-metodológico a Teoria 
Variacionista   proposta por William Labov (1972), a qual aborda a pesquis 
quantitativa, visto que o  "pressuposto básico do estudo da   variação no uso da língua 
é o de que a heterogeneidade   linguística, tal como a homogeneidade, não é aleatória, 
mas   regulada, governada por um conjunto de regras". (NARO, apud   MOLLICA & 
BRAGA, 2007). Três tipos de sujeito apareceram   topicalizados: o nome, o pronome e 
categoria vazia.  O grupo de   fatores utilizado para a análise e codificação dos dados 
foi dividido em linguístico e extralinguístico. Os fatores   linguísticos foram; ordem 
variável do sujeito, SVO e OSV e, a   transitividade do verbo (Intransitivo, Transitivo e 
Copulativo).   Os fatores extralinguísticos utilizados foram gênero   (masculino/ 
feminino), faixa etária (dividida em três, faixa I,   jovens; faixa II, meia idade; e, faixa III, 
idosos) e   escolaridade (pessoas com no máximo quatro anos de   escolarização e 
culto). Percebeu-se, portanto, que há  variação nas duas modalidades, porém com 
algumas diferenças   entre os fatores linguísticos e extralinguísticos. A categoria 
sintagmática mais utilizada no português popular e culto foi a   nominal. A ordem do 
sujeito se mostrou variável apenas na fala   popular, enquanto que na fala culta a 
ordem SVO é predominante.   O tipo de verbo que se mostrou mais relevante foi o 
transitivo, obtendo sempre o maior uso nas duas variantes pesquisadas.   Analisando 
os fatores extralinguísticos, concluímos que os   homens utilizam mais as formas 
topicalizadas, dentre eles os mais   jovens. Sabendo que as mulheres, principalmente 
da faixa 3, mostraram-se mais conservadoras. A presente pesquisa, portanto,   tem a 
contribuição de comprovar o caráter variacional da   língua, bem como o fenômeno de 
topicalização na cidade de   Feira de Santana. 
 
 
 



 
Edição de cartas baianas da segunda metade do século XX: constituindo corpus para 

estudo da história do português brasileiro 
  Liliane de Jesus e Jesus (UEFS) 

   Luana Manuela Lima Silva (UEFS) 
   Mariana Fagundes de Oliveira (UEFS) 

 
O estudo da história do Português Brasileiro (PB), popular e  culto, depende da 
constituição de corpus, a partir da edição  de textos segundo critérios filológicos. Nisso 
têm-se  empenhado muitos pesquisadores, contribuindo com o Projeto para a  História 
do Português Brasileiro (PHPB). O presente trabalho  está vinculado ao projeto Vozes 
do Sertão e ao projeto  Documentos Históricos do Sertão (DOHS), do Núcleo de 
Estudos da Língua Portuguesa (NELP), do Departamento de Letras e Artes  da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (DLA/UEFS),  abordando documentos 
históricos do semi-árido baiano escritos  em língua portuguesa, com o objetivo de 
editá-los, constituindo  corpus de pesquisa para estudos linguísticos temáticos. Os 
documentos selecionados para edição são cartas dos dois  últimos quartéis do século 
XX, de autores cultos e  não-cultos. A edição é feita com base nos critérios filológicos 
do PHPB e PHPB-BA, por meio de parceria com o  Projeto para a História da Língua 
Portuguesa (PROHPOR), do  Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia 
(IL/UFBA).  Algumas cartas, depois de classificadas por data e pelo nível de 
escolaridade do autor, já se encontram editadas, devendo ainda,  porém, antes de 
servir para estudos linguísticos, passar por  uma revisão final mais apurada. Aproveita-
se a oportunidade da  VII Feira do Semi-Árido, para divulgar o trabalho de edição 
que vem sendo feito no âmbito do Vozes e do DOHS, como mais uma  contribuição 
para a história do PB. Este trabalho de edição  de cartas baianas da segunda metade do 
século XX deve estar  concluído até o primeiro semestre de 2011. 
 
 

Escrita de textos a partir do conhecimento dos gêneros textuais: 
 é possível no ensino fundamental? 

Lívia Maria Alvarenga de Lima (UFPB)    
 

O presente trabalho busca compreender como ocorre o trabalho com os gêneros 
textuais em sala de aula, analisando as   características centrais em termos de 
conteúdo, composição, estilo, nível linguístico e propósitos. Como ferramenta 
metodológica da pesquisa foi efetuada uma atividade de leitura   com a crônica 
“Santinho” de Luís Fernando Veríssimo,   grande cronista brasileiro, e posteriormente, 
os alunos produziram um texto enquadrado nesse mesmo gênero. Vale   ressaltar que 
após a aula de leitura, houve uma interação  entre equipe executora e alunos 
enfocando aspectos do gênero em   questão, tais como sua funcionalidade, meios em 
que circulam, mostrando, assim, a diferença entre gênero e suporte,  características e 
outros. A pesquisa foi realizada em uma das    turmas de 9º ano da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental I e II Lions Tambaú, localizada na cidade de João Pessoa-PB. Como 
aporte teórico principal, utilizamos as considerações de  Bakhtin (2000), Marchuschi 
(2002), os quais mostram serem os gêneros realizações linguísticas definidas por 
propriedades  sociocomunicativas; os PCN (Parâmetros Curriculares  Nacionais) (1998) 



que adotam uma perspectiva social da linguagem, ao defenderem uma aprendizagem 
que não se limita apenas à  memorização de regras gramaticais; e em Antunes (2005), 
a qual  afirma ser o texto, o principal objeto de estudo das aulas de  Língua Portuguesa. 
Segundo ela, não há sentido aprender  noções sobre pronomes, conjunções, verbos, 
locuções, por  exemplo, se não se sabe a funcionalidade destes dentro do texto. A 
observação de dados coletados em aulas práticas na referida escola, aponta para uma 
“deficiência” na escrita dos alunos  que pode ser atribuída, tanto ao pouco trabalho 
com leitura e produções textuais, quanto ao uso excessivo de aulas que  enfocam 
apenas o aspecto linguístico e a tipologias gramaticais. Fato que aguça a curiosidade 
do graduando de  Letras  e busca  resposta às suas indagações por meio do estudo com 
gênero  textual e a utilização de sequencias didáticas postuladas por   Dolz e 
Schneuwly. 
 
    

Edições Filológicas e Processamento Automático de  Textos na Brasiliana Digital: 
Edições de tratados científicos. 

Lucas Lopes Giron (USP) 
 
Este trabalho faz parte do projeto “Edições Filológicas e   Processamento Automático 
de Textos na Brasiliana Digital”, do   programa Ensinar com Pesquisa da Pró-Reitoria de 
Graduação da   Universidade de São Paulo. O projeto tem como finalidade 
realizar edições modernizadas de textos pertencentes ao acervo   da Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin, juntamente com   estudos linguísticos e filológicos. 
Para tanto, os textos   originais são submetidos a uma leitura que visa facilitar o 
trabalho filológico. Essa leitura é feita com o uso do programa   Abbyy FineReader (9.0 
Professional Edition), que reconhece os   caracteres e produz uma versão do texto que 
pode ser editada.   Após o reconhecimento dos caracteres com o uso do programa 
mencionado, é realizada uma edição na qual é empregado um   software que está 
sendo desenvolvido para este fim, chamado   Edictor (Paixão de Sousa, Kepler & Faria, 
2010). A edição é   necessária uma vez que, devido ao estado em que o texto se 
apresenta ou à grafemática utilizada, ocorrem erros no   reconhecimento dos 
caracteres pelo software, que encontra   dificuldades quando empregado em 
documentos mais antigos, já que   foi desenvolvido para ser usado em textos 
modernos.  Os textos utilizados no trabalho a ser apresentado fazem parte   das 
publicações realizadas por José Mariano da Conceição   Velloso (1741-1811), religioso 
que foi responsável por diversas   publicações de caráter científico no século XIX. A 
primeira  obra, intitulada “Aviario Brasilico” (Velloso, 1800), é de  autoria do próprio 
Frei Velloso e tem como assunto o estudo das   aves, sendo relevante do ponto de 
vista linguístico e   filológico por ter sido escrita por um brasileiro. No caso da   segunda 
obra estudada e editada, cujo nome é “Helminthologia   Portugueza” (Barbut, 1799), 
não encontramos as mesmas características, pois a obra se propõe a ser uma tradução. 
No   entanto, verificamos que não se trata de uma tradução   propriamente dita, e sim 
de uma versão aportuguesada da obra, o   que a torna extremamente relevante, pois 
nela encontramos um   texto que revela não somente uma escrita portuguesa, mas a 
forma   como o autor da versão adaptou e/ou sintetizou o conteúdo, como  
 mostraremos nesta apresentação. Outra ocorrência verificada   nas obras diz respeito 
aos nomes dos animais descritos, pois, por   se tratarem de tratados científicos, os 



textos mencionam nomes   científicos ou populares que estão em desuso e trazem 
para o   editor um problema quanto à modernização ortográfica. 
 

A cachaça no léxico brasileiro: um estudo das formas  sinonímicas  
do vocábulo cachaça 

Luís Henrique Serra (UFMA) 
 
Este estudo é um recorte de uma pesquisa de iniciação   científica financiada pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)   intitulada O léxico da cana-de-açúcar do 
Maranhão: um estudo    com base no corpus constituída pelo ALiMA, que busca coletar 
o    léxico da cana-de-açúcar no estado do Maranhão em suas    distintas localidades, e 
que terá como resultado final um    glossário eletrônico com os termos utilizados pelo 
micro e    pequeno agricultor das lavouras de cana-de-açúcar do Maranhão.    Neste 
trabalho, averigua-se as diferentes formas do vocábulo   cachaça (formas sinonímicas) 
em quatro repertórios lexicais do   português brasileiro, a saber, o Dicionário do 
Folclore   brasileiro, de Maior (1982), o glossário Bebidas e Beberagens, 
do livro Tachos e Panelas: historiografia da alimentação, de   Lima (1999), o Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, de   Houaiss (2001), e o Dicionário de usos do português 
do Brasil,    de Borba (2002) somados com os termos encontrados em três 
localidades do estado do Maranhão, investigadas para a coleta de    dados que servirão 
na produção do Glossário da    cana-de-açúcar: Buriti, Central do Maranhão e São 
Bento.    Neste estudo, parte-se do pressuposto de que o léxico é o    nível em que a 
identidade de um grupo fica mais evidente, uma    vez que os vocábulos de uma língua 
resultam das experiências e    sensações vividas pelo grupo ao longo de sua formação 
identitária. Acredita-se também que a variação encontrada no    léxico de uma língua é 
consequência das diferentes formas que    uma cultura apresenta em distintas 
localidades. Nos resultados,    observou-se diversos e curiosos vocábulos atribuídos 
à cachaça em dicionários e glossário brasileiros, bem como em    nossos dados, como: 
birita, branquinha, pinga, em Borba, 2002;    água-pra-tudo, abre-bondade, abre-
coração, arrebenta-peito,    água-que-passarinho-não-bebe, xarope-dos-bebo, ximbira, 
cachorro-de-engenheiro, em Houaiss, 2001; aguardente, cachaça,    pitu, mucura, 
jeribita, peru, em Lima, 1999 e cabeça, pinga,    aguardente, caxixi, surrupa e cachaça-
de-cabeça, nos dados do    Maranhão. Esses resultados apontam para uma realidade 
bastante    própria do universo da cana-de-açúcar, e, em especial, no    domínio 
semântico cachaça, no Maranhão e no Brasil; os dados    revelam que o povo 
brasileiro, em seu conjunto etmo-literário,    atribui diferenciados nomes à cachaça, 
dado a aceitabilidade e    a incorporação deste produto dentro da cultura do Brasil, nos 
   diferentes lugares em que essa cultura se apresenta. 
 
 
É Nós ou A Gente? Um estudo da alternância das formas pronominais Nós e A Gente 

no Português Falado no Maranhão 
Camilla Maramaldo Ferreira (UFMA) 

    
É notória a diferença na quantidade de estudos realizados na   região Sul-Sudeste em 
relação aos estudos realizados no   Norte-Nordeste sobre a alternância nós/a gente no 
português   brasileiro. No entanto, com o empenho de muitos pesquisadores, já é 



possível observarmos resultados que mostram o avanço na   utilização dessas duas 
formas em alguns estados do    Norte-Nordeste. Considerando essa realidade e a 
complexidade que    se revela a partir da observação da natureza dos pronomes, 
torna-se clara a necessidade de investigação das variações    linguísticas nós/a gente, 
uma vez que os pronomes não fazem    parte de uma classe unitária, mas são 
determinados de acordo    com o discurso que eles são inseridos, pois, segundo 
Benveniste    (1995, p. 277), “o problema dos pronomes é ao mesmo tempo um 
problema de linguagem e um problema de línguas”.    Constituindo-se como um 
estudo de natureza geo-sociolinguística,   este trabalho, em fase de elaboração, 
apresenta-se como parte    de uma pesquisa de iniciação científica, atualmente 
fomentada    pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento    Científico e 
Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, que tem como    finalidade investigar a 
alternância entre as formas nós/a gente    no português falado no Maranhão. Para 
tanto, será selecionada    uma amostra de língua oral de falantes maranhenses extraída 
do banco de dados do Atlas Linguístico do Maranhão – Projeto    AliMA. Desse modo, 
serão analisados os dados referentes à    aplicação dos questionários do projeto, na 
parte referente a    dados morfossintáticos (questões 26 e 28), às perguntas   
 metalinguísticas e aos discursos semidirigidos. O universo da    pesquisa contemplará 
dois munícipios maranhenses – São Luís    e Balsas, ambos selecionados dada sua 
grande representação populacional e sua importância econômica e cultural para o   
 Estado. Esperamos, pois, com a realização desta pesquisa,    contribuir para o 
mapeamento da representação da primeira    pessoa do plural do português falado no 
Maranhão. 
 
A posição do sujeito e a ordem dos constituintes no português brasileiro: um estudo 

comparativo de cartas pessoais do século XIX 
Jéssica da Silva de Melo 

 
Podemos observar na virada do século XX a emergência de uma gramática brasileira 
que prefere sujeitos plenos e ordem SV rígida, como afirma Tarallo (1993). Neste 
trabalho, pretendemos observar o preenchimento do sujeito e a ordem dos 
constituintes em sentenças finitas numa amostra de cartas particulares do fim do 
século XIX e início do século XX, comparativamente. O objetivo principal do trabalho é 
encontrar, através de um levantamento quantitativo, marcas da gramática brasileira, 
principalmente em relação à ordem VS restrita e preferência por sujeitos plenos. Para 
tanto, buscaremos comparar a posição do sujeito em um corpus composto por cartas 
de amor trocadas entre um casal mais culto, o “médico do Brasil” Oswaldo Cruz e a 
esposa Emília, do fim do século XIX e um casal menos letrado, o “casal dos anos 30” 
Jaime e Maria, do início do século XX. A metodologia empregada nesse trabalho segue 
a metodologia variacionista, os dados são levantados e codificados, depois são 
submetidos ao programa Varbrul para análise quantitativa, e em seguida, os dados são 
descritos e analisados. Os primeiros resultados (Melo, 2011), obtidos somente com a 
análise das cartas do casal menos letrado, revelam características já de uma gramática 
brasileira, na preferência por sujeitos plenos e uma ordem SV rígida, confirmando a 
hipótese de Tarallo (1993). Com relação à ordem VS, encontramos uma ordem VS 
restrita (Kato, Cyrino, Duarte, Berlinck, 2006), ou seja, só aparece em determinados 
contextos (em construções inacusativas e em construções apresentativas), como nas 



construções subordinadas ou em que há um complementizador. Além desses, fatores 
sociolinguísticos também influenciam a ordem VS: observamos que o noivo, 
possivelmente com mais estudo que a noiva, apresenta taxas mais elevadas de sujeito 
nulo e ordem VS que a noiva. Muito pouco se sabe sobre a história dos remetentes, 
por isso, muito pouco também podemos dizer sobre a influência de fatores sociais na 
ordem VS nessa amostra específica. Para confirmar a hipótese de Tarallo (1993) e Kato, 
Cyrino, Duarte, Berlinck (2006), ampliaremos a amostra estudada para corroborar os 
resultados iniciais com uma amostra maior de cartas. Acreditamos, por hipótese, que o 
casal mais culto apresentará taxas mais elevadas de sujeito nulo e ordem VS restrita do 
que o casal menos letrado, possivelmente pelo nível de estudo mais elevado. 
Esperamos encontrar mais fatores que condicionam a ordem SV e a ordem VS, além de 
poder relacioná-los a fatores sociolinguísticos que puderem ser apreendidos das 
cartas. 
 

Derivação sufixal: o sufixo –dor, funcionamento e sentidos no português arcaico 
Maísa Carla dos Santos Costa 

 
O presente trabalho objetiva apresentar levantamentos de dados encontrados em      
documentos remanescente do período arcaico acerca de uma pesquisa realizada no 
âmbito do projeto Para uma gramática do léxico do português arcaico – origem, 
constituição e funcionamento - GRAMPA, é uma proposta de estudos coletivos que se 
vincula ao PROHPOR- Programa para a História da Língua Portuguesa-, e desenvolvida 
na Universidade Federal da Bahia. A pesquisa de inciação científica que aqui se propõe 
apresentar realiza-se como um subprojeto do GRAMPA e tem por objetivo fazer o 
levantamento de palavras que possuem derivação sufixal que é um processo de 
formação morfolexical bastante produtivo na história da língua portuguesa, em um 
corpus representativo do português arcaico. Nessa etapa inicial, os dados foram 
recolhidos em textos do século XV e XVI disponibilizados no CIPM – Corpus 
Informatizado do Português Medieval.  O presente trabalho se dedica aos estudos de 
adjetivos e substantivos derivados que apresentem o sufixo –dor em sua formação. O 
interesse por esse sufixo, surgiu a partir de uma observação feita por Coelho (2005) 
que, em sua tese de doutoramento dedicada à sufixação no português arcaico, afirma 
não ter verificado o emprego do sufixo –dor com valor agentivo não-humano, que, por 
sua vez, no português contemporâneo, é bastante produtivo, como se pode verificar 
nas lexiais a seguir:  liquidificador, computador, refrigerador etc. Assim, a fim de 
abordar essa observação, essa pesquisa se propõe a coletar todos os substantivos e 
adjetivos em –dor ocorridos nos dados do GRAMPA, a fim de analisar o funcionamento 
do sufixo em questão e, sobretudo, os sentidos com que participa do processo de 
formação de palavras. A ausência de palavras com o sufixo -dor, com sentido agente 
não-humano parece estar relacionado ao fato de que naquele período histórico não 
havia eletricidade e, portanto, não existiam objetos e instrumentos elétricos capazes 
de atuarem sem ação explícita do homem. Através de tal observação vê-se a 
importância em se manter presentes e renovados os estudos do português arcaico 
para uma melhor compreensão das mudanças lingüística-histórica ocorridas no 
decorrer dos séculos.   
 
 



A palatalização das consoantes oclusivas dento-alveolares nas capitais do Brasil 
Mara Raaby Cândido Cruz 

 
O presente trabalho tem por objetivo o estudo da variação fonética das consoantes 
oclusivas dento - alveolares /t, d/ diante da vogal alta /i/ nas capitais do Brasil. Tal 
fenômeno pode apresentar, em algumas áreas, a predominância das variantes dentais, 
como em tia e dia, ou das variantes palatalizadas, como em tSia dZia. O corpus foi 
selecionado a partir dos inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), 
referente as respostas dos questionários fonético-fonológico e semântico-lexical. As 
entrevistas apresentaram as seguintes características metodológicas — homens e 
mulheres; pertencentes a duas faixas-etárias: faixa I (de 18 a 30 anos) e faixa II (de 50 a 
65 anos); com escolaridade fundamental e universitária. O Projeto ALiB é um projeto 
de âmbito nacional que visa à observação e descrição da realidade linguística do 
português brasileiro em diferentes áreas dialetais, buscando identificar e demarcar 
essas áreas para produção de um atlas linguístico nacional. Nele, também são 
observados os aspectos linguísticos e sociais que influem na realização da variável, 
seguindo o método da Geolinguística Pluridimensional Contemporânea. A análise 
quantitativa dos dados será apresentada através de pesos relativos, obtidos através do 
software Goldvarb2001 que permite conhecer, além da percentagem, a probabilidade 
de aplicação da regra palatal. Os resultados obtidos apontam para a predominância de 
realização palatal na maioria das localidades analisadas. Na região norte, a realização 
das variantes palatais ocorre de forma quase generalizada em todas as capitais. Nas 
capitais da região nordeste, a variação diatópica é bastante nítida, pois em algumas 
capitais há predomínio das realizações palatais e em outras das realizações dentais. 
Das capitais da região centro-oeste, apenas em Cuiabá, os informantes falam mais a 
forma dental. No sudeste, as capitais estudadas também apresentam maiores 
ocorrências de palatais. Nas capitais do sul, a palatalização ocorre nas três capitais, 
apresentando  maiores índices de ocorrências em Porto Alegre.  
 
 

A metonímia conceptual na formação de palavras: um estudo dos padrões 
metonímicos como rotas de associação 

Marcela Cockell (PUC-RJ) 
 
Este trabalho pretende investigar o uso da metonímia conceptual nos processos de 
formação de palavras focalizando, do ponto de vista cognitivo, as formações 
envolvendo adjetivos e substantivos, especialmente na ocorrência da conversão. Com 
este objetivo, abordaremos os pontos essenciais que nos permitem iniciar a discussão, 
apresentando as principais características e propriedades destas construções lexicais e 
dos processos metonímicos a elas relacionados. Podemos dizer que, no âmbito do 
léxico, a metonímia é um fenômeno mais produtivo do que a metáfora, pois acessa os 
itens lexicais já existentes. Na metáfora, os itens lexicais pertencem a domínios 
diferentes e, por isso, novos significados são criados. A metonímia atua na função 
denotativa do léxico, buscando no material do próprio léxico os produtos das 
formações gerados pelos mecanismos desta função. Em outras palavras, é na função 
denotativa que as regras de formação de palavras atuam nos itens lexicais nos 
permitindo observar as noções de regularidades e irregularidades e os padrões 



metonímicos, partindo do conhecimento enciclopédico. Segundo Langacker (2000: 
199), a metonímia atua como um ponto de referência na língua e ocorre de forma tão 
generalizada que muitas vezes não notamos o seu caráter regular: servindo como uma 
referência de determinada entidade para promover um acesso mental ao alvo 
desejado. Nos estudos dos padrões morfológicos a metonímia conceptual atua como 
uma ferramenta de otimização do léxico através de um mecanismo de associação de 
conceitos. A eficiência promovida pelo processo metonímico está no fato dela permitir 
um rápido acesso lexical sendo possível uma expressão designar mais de uma entidade 
por associação, como se fossem, de fato, criadas rotas. Alguns estudos são 
considerados fundamentais, tais como Basilio (1987, 1992, 1993, 1995, 2004, 2006, 
2007) tanto em relação aos processos de conversão e flutuação entre classes no 
português brasileiro, quanto em relação aos estudos da metonímia nas construções 
lexicais. Consideraremos também outros relevantes estudos que contribuem 
constantemente para o reconhecimento da metonímia, principalmente por estimular a 
sua continuidade: Kovecses e Radden (1998), Radden e Kovecses (1999), Panther e 
Radden (1999), Panther e Thornburg (2002). Temos em Langacker (1997), Peeters 
(2000) e Soares (2006), com colaborações que não são específicas ao tema, mas 
relevantes no estudo da linguística cognitiva e o estudo do léxico. Todos estes 
trabalhos são considerados colaboradores significativos, e por isso serão delimitadores 
do conceito e concepções que permeiam a metonímia. 
 

O estudo das formas “nós” e “a gente” em redações escolares da cidade de 
Uberaba/MG 

Marcelo Alexandre Teodoro 
 
Diversos estudos acerca das formas “nós” e a “a gente”, sob o ponto de vista 
sociolinguístico (NARO ET AL, 1983, OMENA, 1986, ALBÁN ET ALLI, 1986, FERNANDES E 
GORSKI, 1986, FREITAS ET AL, 1991, LEMOS MONTEIRO, 1991 entre outros), apontam 
para uma variação linguística no uso dessas formas. Com base nesses estudos e nos 
resultados recentes de uma pesquisa realizado no português falado urbano da cidade 
de Uberaba (PELUCO et al, 2011) – que apontou que a substituição de “nós” (17%) por 
“a gente” (83%) encontra-se em um estágio avançado de variação –, objetivamos 
analisar a alternância das formas “nós” e “a gente”, na função de sujeito da oração, em 
uma amostra do português escrito pela comunidade de Uberaba. Para tanto 
utilizaremos como corpus redações escritas por alunos do ensino fundamental e médio 
de escolas publicas da cidade de Uberaba. Além dessa análise linguística, buscamos 
refletir sobre as incoerências encontradas nas gramáticas normativas quanto à 
classificação e inserção da forma “a gente” no sistema de pronomes pessoais e a 
definição do pronome nós como mero plural de ""eu"", sem mencionar o seu uso mais 
abrangente e genérico de um ""eu-ampliado"". Assim, partindo, dos estudos de 
variação e mudança linguísticas laboviana (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 1968, LABOV, 
1972), visamos investigar os contextos linguísticos e extralinguísticos que condicionam 
o uso da forma “nós” e da forma “a gente” em textos produzidos por alunos da cidade 
de Uberaba. Os resultados encontrados nesta pesquisa serão confrontados com outros 
já realizados sobre este assunto, para que seja possível apontar o percurso que a 
variação tende a realizar no português da cidade. Cabe mencionar que algumas 
pesquisas na área de Sociolingüística já estão sendo realizadas no estado de Minas 



Gerais, como a de Ramos (2007), que coordenada um projeto, financiado pela 
FAPEMIG, que estuda o “mineirês” de Belo Horizonte e visa identificar aspectos 
característicos do português mineiro nessa região. Porém, ainda há muito que ser 
investigado, principalmente, na reigão do Triangulo Mineiro. Dessa forma, investigar 
os traços linguísticos típicos da fala uberabense é relevante, pois, além de contribuir 
para o levantamento de informações sobre o Português Mineiro, também possibilitará 
a reunião de peculiaridades da fala da comunidade de Uberaba. 
 

Edições filológicas e o processamento automático de textos: um estudo acerca de 
obras historiográficas portuguesas 

Marcia de Aparecida Santos Mendes (USP) 
 
Este projeto é registrado no programa Ensinar com Pesquisa da  Pró-reitoria da 
Universidade de São Paulo e é desenvolvido no  laboratório da Biblioteca Brasiliana 
Digital. Seu objetivo é o   desenvolvimento de ferramentas computacionais para 
realizar a  edição dos textos antigos e suas peculiares aspectos. Assim é   possível haver 
a manutenção das formas e conteúdos para   reconhecimento, processamento e 
extração automática de   informação, através da aplicação de tecnologias de 
 reconhecimento óptico de caracteres (OCR, Optical Character  Recognition). Esta 
pesquisa possibilita exercer imagináveis  observações com base nos resultados obtidos 
nestas edições, como versões modernizadas e a extração de um índice dos erros  mais 
recorrentes de OCR. Tudo foi possível graças a  utilização da ferramenta eletrônica E-
dictor: as informações  impressas nos textos do acervo desta biblioteca são 
 transformadas em texto, de modo que fiquem registradas as  alterações feitas ao 
decorrer da edição. A introdução das  modernas técnicas de reconhecimento de 
caracteres nos acervos digitais resultou na possibilidade de se proporcionarem ao 
 usuário documentos a um tempo fidedignos e processáveis por  buscas. Um dos 
maiores desafios encontrados foi certamente a  busca de equivalências de grafias, pois 
há muita recorrência de caracteres antigos que caíram em desuso e precisam ser 
 substituídos na edição. Como resultado obtivemos um glossário  de variações 
ortográficas tais como modernizações, erros de  OCR e atualizações lexicais.  Entre os 
textos trabalhados que serão apresentados, podemos  citar:  “Nova Lusitania, história 
da guerra Brasílica” (1675) de  Francisco de Brito Freire. Este livro é uma das melhores 
fontes  portuguesas para os acontecimentos ocorridos durante o período  holandês no 
Brasil do século XVII.  Trata das conquistas  ultramarinas e das glórias de Portugal, mas 
o Brasil – ou Nova  Lusitânia – é o tema central do livro e também da guerra  
 holandesa na Bahia, das lutas dos holandeses e portugueses, da   instalação dos 
holandeses em Pernambuco e da retirada dos   moradores que se recusavam a 
permanecer sob seu domínio. “Cartas que escreveu o Marquez de Montalvam” (1652) 
de   Marquês de Montalvão. Esta carta Montalvão escreve ao Conde   Maurício de 
Nassau relatando a subida ao trono de D. João IV   e sobre as invasões holandesas no 
Brasil.  “Bibliotheca Historica de Portugal”(1801) de José Mariano da   Conceição 
Veloso. Esta obra enciclopédica faz diversas   referências de autores e histórias 
portuguesas. Neste sentido, todas estas obras têm importância  historiográfica, visto 
que cada uma contribuiu de forma singular para seu contexto histórico e ainda 
continua a contribuir para   pesquisas de diversas áreas, e isso me motivou a iniciar 
além   da edição filológica um trabalho de identificação dos   topônimos (nomes de 



lugares sejam mares, cidades, montes, etc) e antropônimos (ou seja os nomes próprios 
de pessoas, sejam   apelidos, primeiros nomes, sobrenomes, etc). O intuito é criar  
 uma futura edição como obras de referência, que faça recortes   culturais e crie uma 
considerável investigação acerca das cultura e a identidade dos locais abrangidos 
nestes textos. 
 

Discutindo a formação de professores de Língua   Portuguesa como  
segunda língua (L2) para surdos 

Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro (UEMA) 
    
O advento da oficialização da Língua Brasileira de Sinais –   Libras, através da Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002,   trouxe inúmeros ganhos para os surdos. Dentre eles o 
reconhecimento da língua, como já mencionado, bem como a    especificidade da sua 
condição linguística que o faz ter a    Língua Portuguesa como segunda língua (L2). 
Ainda em seu  parágrafo único, tal Lei declara que “A Língua Brasileira de 
Sinais - Libras não poderá substituir a modalidade escrita da    língua portuguesa” (Lei 
10.436/02). A fim de regulamentar tal   lei, temos o Decreto nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005. Entre   as várias disposições, encontra-se a que se refere sobre a 
 Língua Portuguesa para surdos, bem como a formação de    professores para essa 
atuação específica. Apesar de tais  ações legais, algumas lacunas têm ficado na práxis 
bem como    se tem considerado um campo ainda pouco recorrido e penetrado. 
 Este trabalho, que faz parte de uma pesquisa de iniciação    científica em andamento, 
tendo em vista questões sociais,    culturais e linguísticas, buscará discutir criticamente 
acerca  da formação dos professores de Língua Portuguesa para surdos bem como 
sobre os cursos e iniciativas que têm havido nesse    sentido. Sabe-se que o processo 
de formação é algo complexo e  trabalhoso, e um tanto quanto específico.  Nesse caso 
especial,    por se estar tratando de línguas de modalidades e culturas    diferentes, 
ainda que de habitantes de uma mesmo país, há ainda 
que se considerar tais fatores bem como outros, a fim de que seja   efetiva a prática 
desse profissional. Como têm sido as formações para professores de Língua 
Portuguesa para surdos? Tais formações são suficientes e têm contemplado as 
necessidades de saberes assim como profundamente tratado das    especificidades do 
aprendiz surdo? Em que nível elas acontecem?    Qual o perfil desse profissional? Que 
conhecimentos ou parâmetros são importantes nessa formação? Essa e tantas outras 
serão as propostas de discussão e buscas de respostas neste trabalho, que ainda se 
encontram rasas nesse âmbito  específico de ensino. 
 

Metáforas da vida na poesia 
Marcos Helam Alves da Silva (UESP/ CEERSEMA)    

 
Por mais de dois mil anos, com base nos pressupostos  aristotélicos presentes nas 
conceituadas obras Retórica e    Poética, a metáfora foi vista como um adorno ou 
figura de    linguagem de uso exclusivo da feitura poética. Porém, com o    lançamento 
do livro Metaphor we live by , em 1980, de George   Lakoff e Mark L. Johnson, uma 
nova perspectiva de abordagem da    metáfora é configurada.  Nesta obra pioneira, os 
autores erigem    a Teoria da Metáfora Conceitual, situada no campo mais   
 abrangente da Linguística Cognitiva, a qual concebe a cognição   como corporificada. 



Ou seja, a cognição envolve necessariamente    a interação mente-corpo-mundo. 
Frente a esse novo paradigma, a    metáfora é entendida como integrante da nossa 
vida cotidiana e não apenas como uma simples figura de linguagem. De acordo com a   
 proposição dos autores, a metáfora é primeiramente um    fenômeno cognitivo, por 
estar presente no nosso sistema    conceitual. Somente depois, dada a nossa 
necessidade de   manifestação linguística, ela passa a ser uma questão ligada    a 
palavras. Para Lakoff e Johnson ([1980] 2002), portanto, o   sistema conceitual humano 
é de natureza essencialmente    metafórica. Com isso, considerando a proposta de 
Lakoff e   Johnson ([1980] 2002 e colaboradores), o propósito deste estudo   é fazer 
uma investigação sobre as metáforas conceituais que   poetas da literatura brasileira 
de suas diferentes escolas literárias utilizam na conceptualização da Vida. Para tanto,  
 constituímos uma amostra de vinte poemas sobre a temática da   vida, a partir da qual 
inventariamos as metáforas conceituais da   vida empregadas pelos poetas. Nesse 
inventário, vimos como é   recorrente, dentre outras, a metáfora A VIDA É UMA 
JORNADA. Através de uma breve análise das metáforas conceituais   investigadas, foi 
possível também traçar um quadro das   diferentes concepções de vida assumidas 
pelos autores em suas poesias. Com isso, vimos a produtividade da Teoria da 
Metáfora   Conceitual quando se trata de explorar as concepções de vida   que 
subjazem às construções poéticas de diferentes épocas e   estilos. 
 

A polifonia no romance dostoieskiano: desdobramentos Semióticos 
Marcos Rogério Martins Costa (FFLCH-USP) 

 
Desde a divulgação da teoria fundante de Mikhail   Bakhtin sobre o gênero romance 
polifônico tem-se gerado muitas discussões sobre quais seriam os elementos 
constitutivos desse   novo gênero e em quais obras ele se aplicaria. Desse modo, nosso 
estudo vem elucidar alguns pontos sobre esse gênero através do   instrumental teórico 
oferecido pela Semiótica (Cf. GREIMAS;   COURTÉS, 2008) e pela Análise do Discurso 
(Cf. MAINGUENEAU,   2008), ambas de linha francesa. Assim sendo, sob o arcabouço   
teórico oferecido pela filosofia da linguagem de Bakhtin (1997)   e o instrumental 
teórico da Semiótica de Paris, sintetizado em   especial no percurso gerativo do 
sentido, proposto por Greimas   (2008), como ferramenta para nossa análise, bem 
como sob os   desdobramentos tensivos da Semiótica, oferecidos pela 
GramáticaTensiva, proposta por Claude Zilberberg (2006), nos guarnecemos   para 
proceder à investigação da polifonia como efeito de   sentido que não escapa à 
tensividade sensível de um campo de   presença. Buscaremos analisar, por meio desses 
instrumentos teóricos, o romance dostoievskiano "Crime e castigo" em cotejo   com 
outros dois romances do autor russo: “Um jogador” e “Os   irmãos Karamázov”, 
observando, nesses romances, as estruturas   discursivas, narrativas e profundas que 
sustentam o efeito de polifonia no texto dostoievskiano. Para isso, discutiremos os   
conceitos de: dialogismo, heterogeneidade, exotopia e estilo   autoral. Por 
conseguinte, em uma análise híbrida, na qual   dialogam a teoria bakhtiniana e a da 
Análise do Discurso,pretende-se depreender a incompletude estratégica dentro da 
obra   dostoievskiana, do que resulta uma construção discursiva no   eixo do limiar.  
Isso porque observamos que há no texto   dostoievskiano uma interação de muitas 
consciências isônomas e plenivalentes, que dialogam entre si, interagem e preenchem 
com   suas vozes as lacunas e evasivas deixadas por seu autor-criador,   produzindo o 



que Bakhtin chama de grande diálogo do romance   polifônico. Assim sendo, o que 
trilhamos para este estudo é   investigar as bases discursivas do conceito bakhtiniano 
de   polifonia e sua construção no gênero romance polifônico. 
 

Análise diacrônica de gêneros: um estudo comparativo entre editorial de jornal 
 e editorial de revista 

Maria Edineuda Teixeira Pinto (UFC) 
 
Este trabalho resulta do projeto “Estudo comparativo entre   gêneros jornalísticos à luz 
da concepção de tradição   discursiva”, cujo objetivo é identificar, em função do 
propósito comunicativo, do contexto socio-histórico e de aspectos linguístico-
discursivos, traços de permanência e   vestígios de mudança em diferentes tradições 
discursivas,    circunscritas à esfera jornalística cearense, do período oitocentista aos 
dias atuais. Além disso, esse projeto visa, por um lado, contribuir com o 
desenvolvimento dos estudos da   Linguística Histórica, notadamente no âmbito dos 
estudos dos   gêneros, e por outro com o Projeto Para a História do    Português 
Brasileiro (PHPB), que desenvolve pesquisas de cunho   diacrônico, procurando 
desvendar o imbricamento entre mudança    da língua e mudança dos gêneros 
textuais. Dessa forma, para este estudo, foi constituído um corpus de cartas de   
redator/editoriais de jornais brasileiros, editados e impressos    no Estado do Ceará, 
nos séculos XIX e XX, o qual foi ampliado    com exemplares dessa mesma tradição 
discursiva em revistas    brasileiras impressas e/ou eletrônicas, no mesmo período. A 
concepção que norteia este estudo é a de tradição discursiva, gestada no seio da 
Filologia Românica alemã e utilizada na descrição histórica das línguas. Dessa forma, 
tomamos como pressupostos teóricos os estudos desenvolvidos por  Kabatek (2003; 
2004), sobre tradições de diferentes textos, e também a proposta teórico-
metodológica de Zavam (2009),   voltada para a análise diacrônica dos gêneros. Tal 
proposta concebe a análise em duas dimensões: a do contexto e a da    materialidade. 
A primeira responde pelos aspectos de natureza social, histórica e ideológica; e a 
segunda pelos de natureza linguística e discursiva e ainda pelos aspectos 
grafoespaciais. A análise do corpus possibilitou o resgate do surgimento do   gênero 
editorial/cartas de redator que possibilitou uma melhor   compreensão das 
implicações sociais, históricas e  linguísticas de sua constituição. Os resultados obtidos   
mostram as transformações que se deram no interior de cada um dos aspectos que 
constituem o gênero editorial, além de evidenciar que certas características marcantes 
em um gênero  são resultado de uma construção histórica. 
 
  Considerações breves sobre a escrita em um manuscrito cartorial de 1840 

 Maria Gabriela Gomes Pires (UFG)  
 
O presente trabalho propõe um estudo das marcas ortográficas   encontradas em 
um manuscrito cartorial jurídico exarado em 1840. O documento,   constituído de vinte 
e sete fólios, foi digitalizado em um   Cartório da Cidade de Catalão e compõe os 
arquivos digitais do   LALEFIL (Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e 
Sociolinguística), do Departamento de Letras, da UFG, Campus   Catalão. 
Consideramos, para a presente proposta, que a   ortografia é um dos critérios 
essenciais que permitem registrar   o processo de desenvolvimento de nossa língua e, 



nesse caso, uma   forma particularizante a justificar o seu estudo. Para alcançar   o 
objetivo proposto, fizemos, inicialmente, a edição   semidiplomática justalinear do 
documento, conforme se postula em   Megale e Toledo Neto (2005); posteriormente, 
foi feito o inventário das lexias que apresentam diferenças   (orto)gráficas, 
considerando as distinções de grafia   encontradas no interior do documento e, ainda, 
em relação à ortografia da época, através de consulta ao dicionário de   Moraes Silva 
(1813). Esse documento se enquadra no período   denominado período etimológico, 
que se distende do Renascimento   até o século XX e, segundo Williams (1891), teve 
grande influência das grafias latinas e gregas e inúmeras falsas   regressões, além da 
ausência com a preocupação fonética.   Essa perspectiva se ratifica com a recorrência, 
no manuscrito,  de palavras como Orphaons, anno, colectoria, Goyaz, entre outras 
que caracterizam a grafia dessa época. Tais lexias e outras   tantas serão analisadas e 
explicadas através dos estudos de   informações ortográficas anteriores ao manuscrito, 
assentadas   em estudos sobre a história da língua, como os de Coutinho   (1976), Neto 
(1997), Fachin (2001) e Williams (1891) e Camara Jr.   (2000). Esses referenciais 
teóricos nos serviram para tentarmos   demonstrar quais eram os critérios gráficos 
utilizado neste   período na prática da escrita, tentando encontrar evidências   que 
indiquem indícios para a evolução da língua portuguesa.   Com esse estudo, desejamos 
também valorizar e divulgar pesquisas   com manuscritos, uma vez que este tipo de 
material permite rico   conhecimento sócio-histórico-cultural de um povo em dado 
momento. Mais especificamente, pretendemos apresentar, de modo   breve, 
considerações sobre a prática escrita cartorial no   sudeste goiano, em meados dos 
oitocentos, suas variações mais   comuns e se a escrita praticada na região, ainda que 
formulaica   por ser feita sob o crivo de cartórios e tabeliães, seguia uma 
tendência da língua portuguesa à época. 
 

O papel da argumentação na sequência didática do gênero artigo de opinião na 
Olimpíada de Língua Portuguesa  Escrevendo o Futuro. 

Maria Lucas da Silva (UECE) 
 
 O objetivo do presente artigo é analisar como a sequência   didática baseada na 
proposta de Dolz e Schneuwly do Caderno do   Professor - Pontos de Vista da 
Olimpíada de Língua Portuguesa   Escrevendo o Futuro - 2010, que trata do gênero 
Artigo de   Opinião, aborda o trabalho com a argumentação como fator e  
 textualidade, tema da Linguística Textual. Consideramos que a   argumentação, 
entendida como elemento de textualidade, deve ser   abordada nas atividades de 
produção textual, principalmente, no   trabalho com o gênero artigo de opinião por ser 
elemento chave   desse texto, para que os estudantes compreendam e se apropriem 
do esquema argumentativo, desenvolvendo habilidades imprescindíveis   para a 
produção textual de um artigo de opinião que precisa   ser coerente, argumentativo e 
significativo. Analisaremos o   esquema argumentativo do Caderno do Professor 
adaptado a partir do modelo proposto pelo filósofo britânico Stephen Toulmin  
 relacionando-o à proposta de Jean Michel Adam sobre a   argumentação como fator 
de textualidade. Além disso,   refletiremos sobre o ensino de língua portuguesa através 
das   sequências didáticas e dos gêneros textuais, uma vez que o   discurso sobre as 
sequências didáticas e os gêneros textuais   está dentro das instituições escolares, está 
na fala do professor, mas, muitas vezes, fora da prática de ensino da   língua. 



Defendemos que o trabalho com as sequências didáticas   deveria compor o 
planejamento diário dos docentes e a   participação na Olimpíada de Língua 
Portuguesa seria uma consequência do trabalho realizado e não como acontece  
 atualmente, o desenvolvimento das sequências didáticas só no   período de realização 
do referido concurso. Analisaremos,   portanto, se a proposta apresentada no Caderno 
do Professor está   em consonância com o esquema e os componentes da sequência 
 didática proposta por Dolz e Schuneuwly (2001) que traz como  primeira etapa a 
apresentação da situação; segunda etapa a  produção inicial; terceira etapa os 
módulos (1, 2, 3...) e, por último, a produção final. 

 
(D)escrevendo cartas, rasgando vestidos: a escrita feminina epistolar 

Mauricio José de Souza Neto (Universidade Federal da Bahia) 
 
O Brasil da 2ª metade do século XIX é marcado pelo decreto que poria fim ao tráfico 
negreiro, em 1850, e pela expansão das plantações cafeeiras. Ambos os 
acontecimentos, além de uma política de branqueamento da população, levaram o 
governo brasileiro a um processo de substituição de mão-de-obra negro-escrava pela 
assalariada européia e asiática. Somando a esses fatos, a situação econômica de 
Portugal não era das melhores. Como resultado, tivemos um forte movimento de 
migração de portugueses para o Brasil. Nessa condição, para os imigrantes, se por um 
lado o mar os separava, pela distância da família, dos amigos e da terra deixados, por 
outro os unia; era pelo mar que suas correspondências eram trocadas, mantendo, 
assim, firmes os seus laços e as suas lembranças. Além de “matar a saudade”, essas 
missivas, muitas vezes sem a consciência de seu autor, nos revelam detalhes 
importantes, permitindo-nos uma reconstrução linguística e histórica do período em 
que foram escritas.  Partindo dessa perspectiva, observamos que a história elege os 
seus escritores, e eles são, na sua maioria, homens, tornando, assim, a história das 
mulheres dificultosa e árdua, devido ao apagamento de seus traços, tanto privados 
quanto públicos (PERROT, 2005). Por esse motivo, trazemos à baila o estudo de nove 
cartas escritas por mulheres imigrantes portuguesas. Com isso, intentamos desvendar 
o que essas cartas tem a nos mostrar, em termos linguísticos, contribuindo para a 
história da língua portuguesa, bem como de que forma elas contribuem para uma 
história social das mulheres. O trabalho aqui apresentado encontra-se em 
desenvolvimento no “Programa para História da Língua Portuguesa” (PROHPOR), 
objetivando realizar uma edição semidiplomática das cartas de imigrantes portugueses 
preservadas no Memorial do Imigrante, em São Paulo e, através dessa edição, estudar 
as práticas de escrita epistolar de imigrantes portugueses que se destinaram ao Brasil, 
da segunda metade do século XIX à primeira metade do século XX.  
 
 

Estudo filológico sobre  compra e venda de escravos em catalão em 1886 
Mayara Aparecida Ribeiro de Almeida  (UFG) 

 
 O presente trabalho propõe evidenciar as práticas correntes de   compra e venda de 
escravos em Catalão-GO em 1886. Sabe-se, por   meio de estudos relacionados aos 
oitocentos e que vêm sendo   realizados pela equipe dos pesquisadores do projeto 
“Em busca   da memória perdida: estudos sobre a escravidão em Goiás”,   com 



fomento da FAPEG e do CNPq, coordenado pela Professora   Doutora Maria Helena de 
Paula, que a escravidão de fato ocorreu   em Catalão, Província de Goyaz. Em 
sequência a este trabalho,   pretendemos demonstrar não apenas que tal escravidão 
ocorreu, mas também o modo como ela sucedeu, a saber, de forma muito   corrente, a 
ver pelos manuscritos cartoriais, os quais serão os   objetos deste estudo filológico. 
Assim, primeiramente   apresentaremos a análise de um manuscrito composto pelos 
fólios 1 recto, 1 verso e 2 recto do Livro de Notas do 2º Tabellião   Carlos Antonio de 
Andrade – Carlos Antonio de Andrade, exarados    na Cidade de Catalão, datado no ano 
de 1886, o qual foi lido e    editado semidiplomaticamente, seguindo as regras 
postuladas em    Megale e Toledo Neto (2005). Em seguida, apresentaremos a 
classificação tipológica de tal manuscrito, conforme Bellotto    (2002), neste caso uma 
escritura de compra e venda de escravos. E    por último, faremos uma relação entre 
história e temática   nos manuscritos, realçando o trato aos negros escravos em 
Catalão. Nesta fase final, pretendemos evidenciar com base em    tais manuscritos que 
a história deste município nos oitocentos    foi marcada por atos constantes de compra 
e venda de escravos, o    que se comprova com base no manuscrito de nossa análise, 
pois nele se faz menção a uma tabela de preços de escravos, a    impostos que são 
destinados a esta transação e ainda números    de matrículas de tais cativos, o que 
mostra que a presença dos    escravos era tão real que cada um deles possuía sua 
matrícula,    comprovante de suas existências, além de envio de relato das transações 
comerciais a Thesouraria Provincial. Com a    execução desse estudo filológico, 
pretendemos, pois, realizar    a leitura e a edição de  documentos relacionados à 
escravidão    em Catalão e, em certa medida, cumprir uma das funções da Filologia, a 
de conhecer a história externa ao documento que o    motiva e lhe dá origem, 
conforme ensina Spina (1977). 
 

Uma análise das formas de tratamento em jornais do início do século XX da cidade 
de Uberaba  

Mayra Natanne Alves Marra (UFTM/CAPES) 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre fatores de ordem linguística e 
fatores de ordem social a partir de um corpus composto por textos extraídos do jornal 
Lavoura e Comércio, escritos no início do século XX. O Lavoura e Comércio foi um 
períódico fundado em 1899, que circulou na cidade de Uberaba por 104 anos 
ininterruptamente. Um dos motivos que nos elevaram a escolher esse jornal foi a 
influência que teve na sociedade uberabense. Lavoura e Comércio foi criado por 
pequenos e grandes produtores rurais que tinham ideais em comum: eram contra o 
governo mineiro, por causa do fisco estadual. Dispostos a reverter à situação crítica em 
que se encontravam, esses trabalhadores resolvem fundar o jornal – o Lavoura e 
Comércio –, para ser “porta voz” de seus interesses.  Muitos historiadores e jornalistas 
afirmam que esse períodico foi muito mais que um jornal, foi a expressão e o perfil de 
Uberaba e região, ligando a historicidade das tradições a costumes de um povo 
durante praticamente três séculos. Com o passar dos anos o jornal foi perdendo sua 
força política e acabou falindo no ano de 2003. Atualmente muitos exemplares desse 
jornal estão arquivados em pastas no Arquivo Público de Uberaba, muitos deles em 
fase avançada de deterioração, por este motivo, para que fosse possível a nossa 
análise e também para contribuir na preservação de um rico documento histórico de 



Uberaba, foi necessário a digitalização do material utilizado para a nossa pesquisa.  
Assim, para que o nosso objetivo fosse alcançado, estão sendo digitalizados e 
analisados os jornais do início do século XX, mais precisamente do ano de 1937. Cabe 
mencionar que paralelamente a este trabalho também buscamos reconstruir a história 
deste jornal, e consequentemente, da imprensa de Uberaba. Para a análise linguística, 
optamos investigar as formas de tratamento utilizadas no Lavoura e Comercio, pois 
acreditamos que a escolha destas formas tem como principal motivação fatores 
sociais. Partimos do pressuposto de que todo ser humano sempre irá se servir da 
língua em quaisquer de suas atividades, isto é, segundo seu interesse, intenção e/ou 
finalidade, os enunciados poderão ser realizados de maneiras diversas. Com essa 
pesquisa esperamos estabelecer uma relação entre as formas de tratamento utilizadas 
no jornal e fatores de ordem social, econômica, ou hierárquica da época. 
 

A relação entre a fala e a escrita. 
Mislene Carvalho da Paixão (UEFS) 

                                          
No presente trabalho apresentaremos uma breve reflexão acerca da   relação existente 
entre a fala e a escrita tendo como base   teórica a Linguística Textual. Busca-se, assim, 
evidenciar que   essas duas modalidades são importantes para os estudos   Linguísticos 
e que não podem ser vistas de modo dicotômico,   mas sim a partir dos diversos 
gêneros textuais. O fato de as   modalidades orais e escritas possuírem formas 
características não pode nos levar à falsa noção de que são modalidades   distintas, 
uma vez que há uma relação entre ambas.  Marcuschi   (2008 p.19) afirma que a 
escrita é usada em contextos sociais   básicos da vida cotidiana, em paralelo direto 
com a oralidade. Podemos dizer que embora com suas especificidades a fala e a  
 escrita se intercalam no que diz respeito à necessidade de   comunicação social. Assim 
partiremos da analise de um bilhete e   um artigo cientifico, apoiando-nos na 
concepção de Marcuschi (2008), Heine (2011), Maia (1986) e Câmara Jr. (1999), para  
 mostrar essa relação existente entre as duas modalidades. 
 
   

A construção "Com X, Y predica" 
Monclar Guimarães Lopes (UFF) 

 
Os adjuntos adverbiais de instrumento, nos livros didáticos e gramáticas de alta 
circulação nacional, recebem um tratamento discreto, o qual pode ser delimitado em 
um pequeno número de    circunstâncias, a saber:  o meio, a intermediação, a matéria, 
o domínio, o utensílio e, por extensão, os contextos  matemáticos do tipo de” 
multiplicar por”,” dividir por” (BECHARA, 2004, p. 444). Tomando-se, especificamente, 
as    funções adverbiais de instrumento em cuja constituição está presente a 
preposição “com”, observamos, nesses materiais citados, apenas a presença de 
orações em que há um sujeito [+humano] [+agente] e [+volitivo], que, a partir de sua   
 intenção e poder, executa uma ação através do uso de determinado instrumento. No 
entanto, em diversos corpora, encontramos construções de circunstância de 
instrumento em que  a mudança nos papéis temáticos do sujeito acarreta alteração   
 pragmática e semântica. Nos exemplos, “Com Clear, a caspa desaparece” e “Com a 
Tim, seus e-mails chegam mais  rápido”, extraídos de anúncios publicitários, temos 



duas    estruturas que muito se aproximam das frases causativas.“Com  Clear, a caspa 
desaparece” e “Com a Tim, seus e-mails chegam mais rápido” assemelham-se 
semanticamente às estruturas “Clear FAZ a caspa desaparecer” e “A Tim FAZ seus e-
mails chegarem mais rápido”, respectivamente. Considerando-se essas estruturas 
como causativas, analisamos a    construção “com X, Y predica” sob os parâmetros da   
 Gramática de Construções (nos critérios de Croft, Traugott,   Goldberg e Bybee) e da 
Gramática Cognitiva (Langacker).  Especulamos que as construções de adjunto 
adverbial de    instrumento iniciadas pela preposição “com” devem receber um 
tratamento escalar, em que circunstâncias de relações mais concretas e prototípicas  
favorecem a produção de outras, mais abstratas. Ainda nessa perspectiva, uma vez 
que a circunstância de instrumento possui, nesse caso, agentividade (papel   
 prototípico de sujeito) e, por essa razão, tendência à topicalização, pensamos que essa 
pode ser considerada uma nova  categoria. Este estudo representa uma parte de 
minha pesquisa de   doutorado, em desenvolvimento. 
 
Gramaticalização das expressões qualitativas em intensificadores no Português. 

Nádia Roma (MGP- IC USP) 
 
O objetivo do projeto é a investigação da função dos intensificadores na forma de 
expressões qualitativas (adjetivos), tendo como objeto de estudo não a língua escrita, 
mas sim a falada no cotidiano. Esse estudo também pretende desenvolver uma 
discussão sobre a qual envolve as formas que elas são ensinadas na escola, mostrando 
que o uso dos intensificadores qualitativos está sendo restrito à classe dos advérbios, e 
ao contrário do que afirma a gramática normativa, seu uso é recorrente e ainda há 
muito a se estudar com relação à sua mudança na língua. Para tanto serão utilizados 
filmes nacionais, produzidos a partir dos anos 70, sobre os quais recolheremos dados e 
faremos uma organização da tipologia de usos das expressões. 
 
 

Peculiaridade do português brasileiro na realização  
do sujeito em verbos impessoais 

Natival Almeida Simões Neto (UFBA) 
 

O Princípio de Projeção Estendido (EPP) garante que toda sentença tem um sujeito, 
que pode ser proveniente da seleção do verbo, como o argumento externo, ou da 
exigência paramétrica da língua, como é o caso dos expletivos, seguindo-se os 
pressupostos da teoria gerativa. O português europeu (PE) é uma língua de morfologia 
forte, tendo uma forma verbal devidamente associada a cada pessoa pronominal. 
Dessa forma, existe a possibilidade de o sujeito ser nulo, enquanto o inglês, por 
exemplo, não apresenta essa propriedade. Essas duas línguas se diferenciam pelo 
Parâmetro do Sujeito Nulo, que decorre de outras propriedades substantivas na língua 
(cf. RIZZI, 1982), como a existência de sujeitos nulos referenciais ou sujeitos nulos 
expletivos, dentre outras. O PE, em virtude de sua morfologia forte, não realiza 
foneticamente o sujeito expletivo; além disso, não exibe pronomes expletivos no léxico 
para tal propriedade. É considerada, portanto, uma língua de sujeito nulo. Estudos 
comparativos entre o português europeu e o português brasileiro (PB), como os 
empreendidos por Duarte (1996), Galves (1996, 2001) e Kato (2002), dentre outros, 



evidenciam que o primeiro licencia o sujeito nulo, enquanto o segundo tende a 
apresentar o preenchimento do sujeito. As formas de preenchimento do sujeito são 
amplamente discutidas nos trabalhos de Duarte, principalmente nos casos de sujeitos 
referenciais. Há, entretanto, algumas formas de preenchimento do sujeito no PB que 
merecem destaque, como o que ocorre nos verbos climáticos e existenciais, objeto de 
estudo do presente trabalho. Tem-se encontrado com frequência frases do seguinte 
tipo: Essas cidades chovem muito e Eu tenho 15 anos que moro aqui. Face a 
construções desse tipo, levanta-se a hipótese de que o preenchimento do sujeito é um 
fenômeno linguístico proveniente do contato entre a língua portuguesa e as línguas 
africanas da família bantu. Essa hipótese encontra respaldo nos estudos desenvolvidos 
por Bearth (2006), visto que, conforme indica o autor, nas línguas da família bantu, há 
uma tendência em tornar sujeito o elemento que está deslocado à esquerda, 
ocorrendo a concordância desse elemento com o verbo. Essa semelhança de 
fenômenos sintáticos sugere uma contribuição das línguas africanas para a formação 
da sintaxe do PB, já que é historicamente evidenciado que o contato existiu. E como 
num determinado instante da história do Brasil, a maioria da população era negra, esta 
foi responsável por disseminar a língua e sendo assim, contribuiu não somente para o 
léxico (contribuição mais evidente), mas também para a sintaxe (cf. MATTOS E SILVA, 
2006). O grande problema é que estudos nessa área ainda são muito incipientes e, 
muitas vezes, esses fenômenos são considerados meras coincidências. Mas não se 
pode considerar coincidência fenômenos que distinguem a sintaxe do português 
europeu em relação às outras vertentes, como a brasileira e a africana, como indica 
Petter (2009). É em função desses fatos que se justifica a realização deste trabalho 
como forma de investigar o preenchimento do sujeito com verbos climáticos e 
existenciais, contribuindo para a discussão da história do português brasileiro. 
 

A sintaticização das preposições A e PARA no Português Médio 
Oarine Roberto Martins de Camargo 

 
Alguns estudos tem apontado para o chamado Português Médio como a variedade de 
língua trazido ao Brasil. Esse período se caracteriza como um momento de transição 
em que formas antigas e inovadoras coexistem (cf. Cardeira 2005). Mattos e Silva 
(2006) descreve alguns fenômenos de variação no Português Arcaico, tais como 
variação na regência verbal, variação na aplicação das regras de concordância, variação 
na seleção de verbos e de preposições. Moraes de Castilho (2001: 58) constata que os 
textos quatrocentistas apresentavam grande quantidade de variantes, caracterizando, 
assim, ""uma época em ebulição, em que se documentam muitas tentativas de solução 
para uma mesma estrutura sintática"". Em textos quinhentistas, por outro lado, a 
língua, segundo a mesma autora, se apresenta de forma mais regrada, com menor 
quantidade de variantes, em decorrência do processo de normatização. Dando 
continuidade aos estudos dessa fase de transição, a presente pesquisa busca analisar 
as propriedades sintáticas das preposições A e PARA em textos medievais do século 
XV, a saber: Carta de Pero Vaz de Caminha (Cunha et al. 2001), O Orto do Esposo 
(Maler 1956) e Documentos Notariais Portugueses (CIPM). A pesquisa insere-se na 
agenda de estudos do projeto Vésperas Brasilianas, que tem como foco a sintaxe do 
português do século XV e dos primeiros dois séculos do português brasileiro, XVI e 
XVII. O recorte teórico adotado é a abordagem multissistêmica da língua, proposta por 



Castilho (2010). O autor propõe a descentralização da Gramática e da Gramaticalização 
para os estudos de mudança linguística. Isso quer dizer que a língua pode ser vista 
como um conjunto de processos (Gramaticalização, Lexicalização, Semanticização e 
Discursivização) e de produtos (Gramática, Léxico, Semântica e Discurso), cujas 
propriedades são governadas pelos princípios sociocognitivos de ativação, reativação e 
desativação. Isso se dá dinâmica e simultaneamente na mente humana, seja durante o 
processamento do texto falado, seja do escrito. Para o processo de sintaticização das 
preposições A e PARA, serão levados em conta os seguintes fatores: (i) função sintática 
do sintagma preposicionado; (ii) variação entre essas preposições; (iii) escopo da 
preposição; e (iv) posição do sintagma preposicionado em relação ao verbo. 
 
 

Uma investigação histórica da variação lexical para a expressão “PROFISSIONAL DO 
SEXO”, na Atenas Brasileira 

Paulo Gabriel Calvet Ribeiro (UFMA) 
 
A cidade de São Luís – MA ainda conta com grandes espaços de   prostituição que, nas 
décadas de 40 e 50, concentravam-se no    Centro Histórico, na chamada Zona de Baixo 
Meretrício (ZBM), na    qual se encontravam casas de prostituição e, 
consequentemente,    “profissionais do sexo”. No intuito de uma análise    diacrônica, 
este trabalho objetiva analisar as denominações    atribuídas às “Profissionais do 
Sexo”. A metodologia  adotada fez-se através de entrevistas em duas faixas etárias 
 – Faixa etária I (vinte – vinte e sete anos) e Faixa etária    II (a partir de quarenta e dois 
anos) sendo entrevistadas dez    pessoas – apenas do sexo masculino. A primeira faixa 
etária    tende a utilizar termos mais atuais. Já a segunda, apropria-se    de termos 
específicos da geração dos entrevistados (cinco    informantes) - que vivenciaram o 
período da antiga ZBM, já    desativada, local de realização da pesquisa, para 
confrontar com lexias da primeira faixa etária. Com base nos dados,    evidencia-se 
usos diferenciados em função da faixa etária –   Motoserra, Machado, Bitch –, mas 
encontra-se também termos    comuns aos dois grupos de sujeitos entrevistados, 
como: Puta, Piranha, Rameira. Buscando examinar os reflexos das pistas  oferecidas 
pela história, cultura e sociedade linguística, mais    especificamente no ato de nomear, 
verificou-se uma mudança de    sentido nos significados das lexias encontradas em 
ambas as faixas etárias. Puta, Piranha e Rameira, no segundo grupo de    entrevistados, 
denotam apenas as “profissionais do sexo”. Já    no primeiro grupo, estas lexias 
adquirirem diversos sentidos,    como: “uma mulher infiel”, “uma mulher que tem 
vários relacionamentos simultâneos”, “uma mulher volúvel” e,    ainda, “mulheres que 
andam á companhia de homossexuais”.   Constata-se que a idade não representa o 
único fator    responsável por estas variações, mas principalmente o contexto   
 vivenciado pelos informantes, deixando-se transparecer através    dos mesmos - 
valores, hábitos, dogmas, conceitos, avanços    tecnológicos - fatores estes que 
influenciam diretamente na    linguagem em uso. 
 
 

   
   



  Edição fac-similada de cartas do Arquivo Particular Dr. João da Costa Pinto Vitório: 
versão XLM 

   Priscila Starline Estrela Tuy Batista (I.C. UEFS) 
   Marinalda Silva Freitas (I.C. UEFS) 

 
Muitos pesquisadores têm-se dedicado à linguística de corpus  com o objetivo de 
constituir amostras diacrônicas para o estudo da história do português brasileiro (PB), 
sobre a qual ainda   há muito o que ser pesquisado. Criado na década de 1990, o 
Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB) conta  com vários 
pesquisadores, em equipes regionais sediadas em    universidades de sete estados 
brasileiros – Bahia, Minas   Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e   São Paulo (depois, também a Paraíba). Este trabalho – que    consiste na edição de 
textos sobretudo baianos, que poderão   servir para estudos linguísticos temáticos – é 
resultado de   uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto Vozes do Sertão 
em Dados e do projeto Corpus Eletrônico de Documentos   Históricos do Sertão (CE-
DOHS), do Núcleo de Estudos da    Língua Portuguesa (NELP), sediado na Universidade 
Estadual de   Feira de Santana (UEFS). A documentação editada compõe-se de    cartas 
que foram coletadas no Arquivo Particular Dr. João da    Costa Pinto Victorio, localizado 
em Salvador, no bairro Candeal.   Trata-se de uma documentação pessoal, de 
diferentes regiões da    Bahia, sendo a maioria das cartas da capital baiana, e outras 
de vilarejos e fazendas já extintas do interior do estado, havendo, 
ainda, algumas cartas do Rio de Janeiro. Constitui-se a    documentação de 102 cartas, 
sendo a mais antiga datada de 1917,   e a mais recente, de 1958.  As cartas foram 
escritas por cinco   mãos femininas brasileiras, pertencentes à classe alta, falantes de 
um português semi-culto. Todas as cartas são   manuscritas, a maioria em papel com 
pautas. As cartas são   destinadas a familiares e amigos, abordando temas diversos 
como,   por exemplo, problemas de saúde, assuntos financeiros, viagens falecimentos, 
entre outros. A edição apresentada neste trabalho    é uma edição fac-similada e 
ampliada da 1ª versão feita por   Passos (2009), feita com base nos critérios filológicos 
do PHPB   e PHPB-BA, por meio de parceria com o Projeto para a História da   Língua 
Portuguesa (PROHPOR), do Instituto de Letras da    Universidade Federal da Bahia 
(IL/UFBA). Estas cartas estão em    processo de edição em linguagem XML, passando a 
compor o corpus    eletrônico do Projeto Vozes, o Corpus Eletrônico de Documentos   
 Históricos do Sertão (CE-DOHS), que está ainda sendo elaborado 
e que possibilitará a busca automática de dados. 
 

Questões de produtividade no português arcaico: 
   nominalizações em –ção e –mento 

    Raul Oliveira Moreira (UFBA) 
 
 O trabalho aqui apresentado discute um fato pertencente à  história da língua 
portuguesa, no que concerne tanto ao seu   período arcaico quanto contemporâneo: a 
formação de   substantivo através dos sufixos nominalizadores –ção e    –mento. 
Segundo Margarida Basílio, em Formação e classes de    palavras no português do 
Brasil, as estruturas mais produtivas    para a realização do processo de nominalização 
correspondem à adição de sufixos como –ção, -mento, -da e –agem, onde 
formações terminadas em –ção ocorrem em cerca de 60% das    formações regulares, 



de acordo com estudos da autora, enquanto,    paralelamente, formações em –mento 
possuem registros de cerca    de 20%. Não só em português, mas também em latim 
registra-se  –ção como unidade mórfica mais utilizada para a construção 
de formas nominalizadas. Entretanto, dados levantados em    português arcaico 
apresentam indícios de que as    nominalizações em –mento seriam mais produtivas, o 
que nos    leva a uma discussão a respeito da formação de palavras em    português e 
da produtividade sufixal. Por se tratar de um   período em que ainda não havia sido 
imposta uma norma, o    português arcaico escrito é, então, uma fonte de estudos   
 através da qual o pesquisador terá contato com as mais   próximas representações da 
fala, devido à já explicada    ausência de um padrão gramatical a ser seguido pela 
língua,    que move-se independente de normativizações. Assim, este  trabalho 
pretende expor algumas situações que evidenciam o    decurso desse processo 
nominalizador, como o bloqueio imposto    pelo sistema linguístico a alguns tipo de 
formações    naminalizadas, a fim de contribuir com os estudos em andamento    sobre 
a constituição histórica da língua portuguesa. Este    trabalho está inserido no âmbito 
do projeto Para uma gramática do português arcaico – origem, constituição e 
funcionamento,    que, por sua vez, faz parte dos estudos do Programa para a   
 História da Língua portuguesa, o PROHPOR, referência nacional e internacional acerca 
dos estudos históricos de língua  portuguesa. 
 

Um estudo acerca do comportamento lexical e sociocultural do português  
usado em Goiás 

Rayne  Mesquita de Rezende (UFG) 
   
Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise da conservação dos vocábulos 
caipiras de acordo com o que   considera Amaral no livro O Dileto Caipira ([1976]1920), 
em   comparação ao período atual de nosso vocabulário. Para tanto,    utilizamos um 
recorte da pesquisa de iniciação científica   realizada sob o título Percursos Lexicais do 
Dialeto Caipira,   mais detidamente nos resultados nela obtidos. A referida pesquisa   
comprovou que ao contrário da hipótese levantada por Amadeu    Amaral que 
acreditava na possibilidade do desaparecimento do   dialeto caipira, este sobreviveu e 
ainda ecoa nas regiões que   fazem parte da Rota Caipira. No encalço desses 
resultados, foi   realizado um cotejo dos verbetes registrados por Amaral    
([1976]1920) no capítulo V- Vocabulário do livro supracitado   com os dicionários de 
Ferreira (2004) e Houaiss (2001). Os  resultados do mesmo cotejo quanto à 
conservação lexical do    dialeto caipira em relação ao léxico atual e geral da língua    
portuguesa falada no Brasil apontam para 36% de conservação de    palavras 
registradas com acepções iguais em comparação com o    registro de Ferreira (2004) e 
72% de palavras com acepções   iguais em Houaiss (2001). Tais resultados nos 
encaminham a   contrariar a hipótese de Amaral sobre o fim do dialeto caipira    
porquanto, ao dar nome, demonstramos o conhecimento que temos da    realidade em 
que nos inserimos, nosso modo de categorizá-la e    como organizamos as coisas 
concretas ou abstratas do mundo com    que temos contato. Se a conceitualização é 
arbitrária e   convencionada, isto é, uma construção sociocultural,   acreditamos na 
permanência tanto dos verbetes quanto dos    costumes caipiras na sociedade goiana 
desde a década de (19)20,   quando foi publicada a obra O dialeto Caipira. Entendemos 
que se   a prática cultural se mantém, certamente o léxico para esta    prática também 



se manterá, uma vez que o nível léxico é o    subsistema da língua que melhor 
configura culturalmente os   indivíduos falantes de uma comunidade linguística. 
 

Ter ou haver:  usos nos séculos XIX e XXI 
 Rebeca Louzada Macedo (UEL)    

 
 A língua portuguesa no Brasil, assim como todas as línguas,   está e estará sempre em 
movimento, as transformações, tanto   internas quanto externas, que ocorrem na 
língua devido a este   constante movimento, denominam-se mudanças diacrônicas e o 
estudo da história da língua nos permite entendê-las, esta   pesquisa dedica-se aos 
estudos das mudanças que ocorrem com o   passar dos dias, suas fases e seus motivos. 
Vinculado ao projeto   “Para História do Português Paranaense: estudos 
diacrônicos em manuscritos dos séculos XVII a XIX- fase II” da   Universidade Estadual 
de Londrina, este estudo será realizado a   partir de um corpus constituído de cerca de 
50 manuscritos,   constantes do Arquivo Público do Estado de São Paulo, estes 
manuscritos foram selecionados a partir de dois critérios: serem   provenientes de 
Paranaguá e do século XIX para que, com base em   um estudo teórico a respeito da 
diacronia dos verbos ter e   haver, busquemos orações existenciais que contenham 
esses verbos. Após a análise nos manuscritos, faremos um estudo da   ocorrência 
desses termos no português contemporâneo, para   tanto observaremos as respostas 
da Questão 46 do Questionário   Morfossintático (QMS) do Atlas Linguístico do Brasil 
(ALiB),a região Sul, em entrevistas realizadas no século XXI, a fim de   constatarmos a 
produtividade desses verbos nos dias atuais  buscaremos comparar estes dois séculos 
e traçar o caminho que   foi seguido por estes verbos, com foco no valor semântico 
adquirido e na concorrência entre essas duas palavras em   construções existenciais. 
Desse modo, a partir de estudos   teóricos de Mattos e Silva (1996, 2001, 2002), 
Ribeiro (1996) e   Callou e Avelar (2002),  realizaremos dois estudos sincrônicos,   a fim 
de comparar estes dois séculos (XIX e XXI) e traçar o   caminho que foi seguido por 
estes verbos, com foco no valor   semântico adquirido e na concorrência entre essas 
duas palavras   em construções existenciais. Essa pesquisa justifica-se por uma busca 
incessante de entender a história da língua e esclarecer   as nuances e caminhos desses 
verbos no português brasileiro. 
 

O sujeito de primeira pessoa do plural no português popular de Luanda 
Renata Cardeal (UEFS/PROBIC) 

Eliana Pitombo (UEFS) 
 
Com o intuito de averiguar se o português do Brasil (doravante PB) está sofrendo 
variação no que diz respeito à expressão do sujeito pronominal, diversas pesquisas 
vem se desenvolvendo. De acordo com Duarte (1993), o PB estaria passando por 
mudanças significativas no que diz respeito à representação do sujeito pronominal, se 
distanciando, por conseguinte, das demais línguas românicas nesse aspecto. A 
preferência pelo uso da forma pronominal plena no PB levou à simplificação/redução 
do paradigma flexional (cf. DUARTE, 1993), a partir da introdução do pronome você 
substituindo o tu e da expressão a gente em substituição a nós que concordam com 
formas verbais de terceira pessoa do singular. Diante da importância de se considerar 
a influência das línguas africanas na formação do PB, devido à presença maciça do 



escravo africano no Brasil a partir do século XVI, e buscando observar se as mudanças 
que estão ocorrendo no PB se apresentam também o português falado em Angola, nos 
propomos a analisar neste trabalho, o uso do sujeito pronominal de primeira pessoa 
do plural na língua falada por populares de Luanda. A escolha desse segmento da 
sociedade é motivada pelo fato de nela se apresentar mais naturalmente o vernáculo 
(no sentido de Labov) já que tiveram pouco ou nenhum estudo formal. A pesquisa 
fundamenta-se na Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 2008) e baseia-se em uma 
amostra retirada do corpus do projeto “Em busca das raízes do português brasileiro”, 
sediada no Núcleo de Estudos da Língua portuguesa (NELP) da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS). Tal amostra reúne 11 informantes analfabetos e com até 5 
anos de escolarização. Estabeleceram-se as seguintes variáveis extralinguísticas: a) o 
gênero/sexo do informante (masculino/feminino); b) faixa etária (faixa I - 18 a 32 anos, 
faixa II – 33 a 49 anos, faixa III – acima de 49 anos), c) língua nativa (português e 
línguas nacionais) e as variáveis linguísticas: a) tempo e forma verbal, b) tipo sintático 
da oração, c) correferência nas estruturas subordinadas, d) material linguístico entre o 
sujeito e o verbo, e) elementos em CP. Os dados, depois de levantados e codificados, 
serão submetidos ao programa computacional de regras variáveis GoldVarb fornece as 
porcentagens e aponta o peso relativo da variável e a sua significância. 
 
 

Sujeito composto e concordância verbal em textos de alunos goianienses 
Rodriana Dias Coelho Costa (FL/UFG) 

 
 O presente estudo busca investigar o estabelecimento ou não da  concordância 
sujeito-verbo em frases cujos sintagmas nominais  sujeitos sejam compostos. Para 
tratar do mecanismo sintático  responsável pela variabilidade da concordância em 
constituintes com sujeitos compostos, serão adotados os pressupostos teóricos  do 
Programa de Investigação da Gramática Gerativa de base   Chomskyana, mais 
especificamente a versão minimalista da Teoria   Princípios e Parâmetros 
(CHOMSKY,1995 e obras posteriores). De   acordo com tais pressupostos, os seres 
humanos são dotados biologicamente de uma Faculdade de Linguagem, razão pela 
qual se  tornam aptos a adquirirem uma língua particular. Tomando como  base os 
fundamentos teóricos acima mencionados, será realizada  uma análise descritiva da 
produção textual escrita de alunos  dos ensinos básico e médio de escolas públicas e 
privadas da   cidade de Goiânia, com o intuito de tentar compreender como esses 
alunos transpõem para a modalidade escrita o saber   internalizado acerca de sua 
língua materna. Pretende-se  descrever e analisar os contextos linguísticos que 
propiciam a  variação no uso da concordância verbal, observando para isso os 
seguintes aspectos: (i) a natureza dos núcleos nominais que  formam o sintagma 
nominal sujeito; (ii) os tipos de verbos  presentes nas frases; e (iii) a quantidade de 
elementos presentes  no sintagma nominal em posição de sujeito na frase. Para 
alcançar os objetivos pretendidos, foi realizada uma coleta de  textos escritos, os quais 
foram produzidos com base em um modelo  de narrativa apresentado aos alunos, a 
partir do qual eram  levados a dar sequência ao fato narrado. Concluída essa etapa, 
procedeu-se a uma pré-seleção do fenômeno investigado nos  cento e cinquenta 
textos coletados. Em seguida, deu-se início à categorização dos dados para posterior 
análise. Assim,  chegou-se à conclusão parcial de que a produção textual  escrita dos 



alunos goianienses apresenta predominantemente casos  de não-concordância 
 morfologicamente visível entre sujeito e  verbo. 

 
Arrematação pública e venda de escravos no Catalão de 1887 

Sabrina Mesquita de Rezende (UFG) 
    
   O presente trabalho propõe o reconhecimento de práticas  escravagistas no Catalão 
dos oitocentos. Para corroborar tais   práticas, considera-se a finalidade do trabalho 
escravo na   cidade em questão, em funções diferentes das conhecidas minas  goianas 
tais como: lidas na roça e em casa de família. Para o   estudo, apresentaremos, e em 
conformidade com as regras   postuladas em Megale e Toledo Neto (2005), a edição   
semidiplomática do fólio 24 recto e verso do Livro de Notas do  2º Tabelliaõ Carlos 
Antônio de Andrade, com o intuito de   respeitar a fidedignidade dos textos 
manuscritos, procurando   conservá-lo e mantê-lo no seu estado de língua. Além de   
editá-lo, pretende-se classificá-lo quanto a sua tipologia, a   saber, uma “Escriptura 
publica da Collectoria de rendas publica   de Catalão”, ou seja, trata-se de uma 
escritura de compra e   venda de escravos. Para essa classificação  ,utilizaremos o guia 
de Belloto (2002) e a indicação trazida no   início do manuscrito. Em um terceiro 
momento, pretendemos   estabelecer a relação histórica e temática do manuscrito,   
procurando definir como era o tratamento dispensado aos escravos catalanos. O texto 
manuscrito estudado data-se de 1887 e foi   exarado no cartório do 2º Ofício de Notas 
de Catalão, pelo   escrivão Satino Domingues Ferreira de Souza, e nele assinam como   
testemunhas do ato de compra Carlos Antonio de Andrade, João Gonsalves Lima, 
Filício Fernandes Martins, Josefa Candida de   Avila, Joaõ José Borges, Reinaldo José 
Peixoto. No fólio em   discussão, observam-se claramente passagens como; “que   
possuindo livremente uma escrava”, “cabra”, “jus e domínio”, “É casada com o escravo 
nº- 5”,   “arrematação em praça publica”, que estabelecem   ainconteste relação entre 
história e a linguagem do   manuscrito, reforçando a prática comum de ter o escravo 
como   objeto mercantil de posse, de compra e venda e até de herança.   Nota-se, 
ainda, a partir do manuscrito em questão, que neste   período, se praticava 
arrematação de escravos em praça   pública em Catalão. O estudo suscita questões 
como: o que   representa em plena véspera da abolição nacional da   escravatura, 
haver remanescentes de uma atividade escravocrata tão rotineira neste Município? 
Este fato é de capital   importância para compreender o tratamento aos escravos, 
presente   nas entrelinhas do manuscrito. Uma sociedade formada por uma   
aristocracia rural pautada em valores arraigados em práticas escravocratas em pleno 
ano de 1887, um ano antes da promulgação   da lei Áurea, e mesmo diante de um 
período de transição   social, e por que não política, essas práticas persistiram em   se 
manterem intactas, pode indicar a resistência em acompanhar os novos tempos no 
município. 
 

A variação da ordem de constituintes em cartas do século XIX e XX: fatores 
linguísticos e extralinguísticos se complementam? 

Stephanie Valle de Souza 
 
Tarallo (1993) mostra que a virada do século XX foi um marco muito importante para o 
Português Brasileiro, já que é por meio desta virada que o Português Brasileiro se 



torna uma gramática diversa da do Português Europeu, principalmente pela 
preferência por sujeitos plenos, objetos nulos e ordem SV rígida. Neste trabalho, 
buscamos observar o padrão de ordem do sujeito em sentenças finitas em cartas 
pessoais do século XIX e início do século XX, com o objetivo de detectar: (i) aspectos da 
gramática brasileira (Tarallo, 1993) e (ii) fatores sociais que possam interferir para uma 
determinada ordem dos constituintes. Para tanto, utilizaremos um corpus composto 
por cartas de Affonso Penna (ex-presidente da república, nascido em 1847) e Maria 
Guilhermina Penna (esposa de Affonso Penna, nascida em 1857) destinadas a seus 
filhos (Affonso Penna Júnior e Alexandre Penna); e um corpus composto por cartas dos 
avós Christiano Benedicto Ottoni (senador, nascido em 1811) e Barbara Balbina de 
Araújo Maia Ottoni (dona de casa e esposa de Christiano, nascida em 1822) destinadas 
a seus netos. Por se tratarem de cartas escritas por indivíduos de gêneros (masculino e 
feminino) e posições sociais diferentes, acreditamos que haja diferença em relação à 
maneira dos indivíduos se expressarem (Lopes, 2008), no que diz respeito, à posição 
do sujeito. Desse modo, além de considerarmos fatores linguísticos, observaremos, 
também, fatores extralinguísticos que atuam como condicionadores para a preferência 
de uma determinada ordem à outra. Os dados analisados, neste trabalho, serão 
sentenças matrizes com seis estruturas diferentes: (i) construções transitivas ativas, (ii) 
construções com verbos mais complementos locativos, (iii) construções com verbos 
intransitivos, (iv) construções passivas e inacusativas, (v) construções com SE (passivo e 
reflexivo) e (vi) construções predicativas ou atributivas. A metodologia utilizada se 
embasa no levantamento e codificação dos dados para depois serem submetidos ao 
programa Varbrul para a análise quantitativa dos dados. Num trabalho inicial (Souza, 
2011), observamos a existência de gramáticas distintas entre duas gerações: os pais e 
tios apresentam uma gramática com maior índice de sujeito nulo e padrões de ordem 
VS parecidos com o PE e os filhos possuem uma gramática mais inovadora, que 
apresentam uma ordem VS restrita a verbos inacusativos e índice de sujeito nulo mais 
baixo que os pais.  Ao ampliar a amostra estudada considerando outros remetentes, 
acreditamos, por hipótese, que as remetentes do sexo feminino possuam uma 
gramática mais inovadora; e que os remetentes do sexo masculino possuam uma 
gramática mais conservadora, apesar de ambos estarem expostos as transformações 
linguísticas do século XIX e XX devido ao papel social desempenhado por esses 
missivistas entre o final do século XIX e início do século XX. Desse modo, esses 
resultados podem ser considerados representativos do que Kroch (1989) chama de um 
caso de gramáticas em competição numa situação de mudança linguística. 
 

O uso das líquidas /l/ e /r/ no português falado em Maués-AM 
Suzana Pinto do Espírito Santo 

 
Neste estudo, temos como objetivo basilar apresentar traços da variação entre as 
consoantes líquidas /l/ e /r/ com o propósito de investigar o fenômeno do rotacismo 
no português falado na cidade de Maués, buscando subsídios na diacronia da língua. A 
linha teórica da Sociolinguística possibilita que investiguemos o fenômeno do 
rotacismo de forma ampla, pois para a sociolinguística “a natureza variável da língua é 
um pressuposto fundamental que orienta e sustenta a observação, a descrição e a 
interpretação do componente linguístico” (ALKIMIN, 2000). Considerando isso, 
julgamos imprescindível um estudo que revele as características linguísticas da região 



tão pouco divulgadas. O foco de pesquisa se refere à percepção da troca, em algumas 
palavras, do /l/ pelo /r/ o que configura a ocorrência do fenômeno do rotacismo do 
português local. Isso, segundo Camara Jr (2009), foi uma mudança fonética em latim 
arcaico e possui registros nas gramáticas históricas, como a de Said Ali (1966) e 
Coutinho (1993) os quais registram que na passagem do latim para o português os 
grupos consonantais iniciais cl, fl e pl, em palavras que pertencem a camada mais 
antiga da língua, os mesmos grupos modificaram-se para cr, fr e pr. Ainda que seja um 
fenômeno antigo na língua portuguesa, temos a pretensão de investigar o uso do 
fenômeno no português contemporâneo haja vista que a troca de /l/ > /r/ ainda 
persiste na fala de muitos indivíduos, o que motiva a execução desta pesquisa.  
Inquietamo-nos pela busca de explicações que constatem as causas da realização do 
rotacismo na fala da comunidade investigada, buscando fazer um recuo na língua, por 
suspeitarmos que haja na variação das líquidas no local de investigação uma influência 
histórica dos colonizadores portugueses, tendo em vista a confirmação do rotacismo 
na história do português europeu, fenômeno este que persiste no português europeu 
atual, como no uso da palavra aluguer. Nossa pesquisa ainda se encontra em fase 
embrionária de estudos, com consultas bibliográficas e registro informal de algumas 
ocorrências, por este motivo, não é possível, até o presente momento, esboçar um 
resultado final, apenas alguns resultados bastante preliminares que contatam a 
ocorrência do fenômeno pesquisado, como em palavras terminadas em /l/ > /r/ 
/bambuzal>bambuzar/. Apesar de termos estudos referentes ao rotacismo na língua 
portuguesa na modalidade escrita, são pouquíssimos os trabalhos elaborados com 
base em dados autênticos da língua falada coletados na relação entre informante e 
documentador. Por essa razão expomos a grande necessidade de pesquisar e divulgar 
fenômenos intrínsecos a fala, para que possamos contribuir com o aumento do volume 
de textos descritivos na Região Norte, em particular no Amazonas. 
 
Qualidade vocálica e Coarticulação: análise acústica de vogais altas com obstruintes 

realizadas por falantes de Vitória da Conquista/Ba 
Taise Moitinho Silva Santos (UESB) 

 
    A qualidade vocalica é um tema recorrente entre estudiosos da   Língua Portuguesa 
desde o século XVI. Fernão de Oliveira foi o   primeiro gramático português a tecer 
considerações sobre o   assunto. Assim, esse gramático tem grande importância nos 
estudos de Fonética, pois abriu caminho para a introdução   dessa disciplina nas 
Gramáticas vernaculares.Um dos objetivos da   Fonética é determinar quais são as 
propriedades presentes na   fala, que se constitui de um continuum sonoro e, por esse 
motivo,   os segmentos (vogais e consoantes), em estando próximos, podem interferir 
um na realização do outro.  Esse fenômeno é   denominado Coarticulação, que se 
refere ao fato de um segmento   não ser realizado identicamente em todos os 
ambientes, sofrendo,   aparentemente, algum tipo de variação, tomando algumas 
características do segmento adjacente ou vizinho. Esse trabalho    investigou a 
qualidade das vogais [i] e [u] em estruturas   pretônicas, realizadas por falantes 
conquistenses, observando,   principalmente, o processo de coarticulação obstruintes 
e vogais altas, ou seja, analisou-se a  interferência das   oclusivas e fricativas na 
realização das vogais altas na   posição pretônica, por meio do confronto das 
estruturas V.’CV e CV.’CV, tendo como parâmetro de análise os três   primeiros 



formantes (F1, F2 e F3). Para a realização do   trabalho, foi montado um corpus com 
palavras dissílabas, com as   estruturas V.‘CV e  CV.‘CV, contendo todas as obstruintes, 
com as vogais altas [i] e [u] nas posições tônica e   pretônica. As palavras foram 
inseridas na frase veículo “digo baixinho”, objetivando padronizar o contexto de 
produção   das mesmas. As frases foram impressas e apresentadas a três informantes, 
dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com   faixa etária entre 18 e 25 anos, 
estudantes, naturais de   Vitória da Conquista/Ba e residentes na mesma cidade. Foi   
solicitado aos informantes que pronunciassem quatro vezes cada frase em tom de voz 
e velocidade de fala normais. As falas foram   gravadas em uma cabine acústica do 
Laboratório de Pesquisa e   Estudos em Fonética e Fonologia (LAPEFF) e arquivadas 
como Wav,   por meio do programa Audacity. Os arquivos sonoros foram abertos   no 
programa Praat, no qual foram obtidos os valores de F1, F2 e F3, extraídos em três 
pontos da vogal: porção inicial, ponto   estacionário e porção final. Os valores de F1, F2 
e F3 foram   obtidos via Fomant Listing, ferramenta do programa Praat que   fornece 
valores dos formantes. Os dados obtidos a partir das mensurações foram tabulados em 
uma planilha do Excel para a   obtenção das médias. Após essa coleta, realizamos o 
teste   estatístico Kruskal-Wallis do programa BioEstat, que nos   possibilitou verificar 
se os dados apresentavam valores significativos (p < 0,05). Observamos, a partir da 
maioria dos   resultados encontrados nos dados, que as vogais altas, em   Vitória da 
Conquista, tendem a se realizar de forma mais   fechada, quando sucedem consoantes 
e que isso é mais visível na primeira porção da vogal. Apesar de os dados apontarem   
divergências em relação aos informantes, principalmente na   vogal [u], que 
geralmente apresenta inconstância, eles apontam   certa padronização de realização, 
já que, conforme foi dito anteriormente, a maioria dos resultados indicaram valores 
mais   altos dos formantes dessas vogais quando iniciados sem obstrução antecedente. 
Assim, nota-se que o processo de   Coarticulação obstruintes vogais altas analisadas se 
dá pelo fechamento da vogal, causado pela obstruinte. 
 
 

Paradoxos semânticos em textos escolares: o uso de elementos coesivos. 
 Tamires Soares de Oliveira (UFPB) 

    
O objetivo deste trabalho é evidenciar e discutir algumas  dificuldades encontradas no 
processo de aprendizagem da escrita  dos alunos de uma turma de 9º ano da Escola 
Municipal de Ensino   Fundamental I e II Lions Tambaú, localizada na cidade de João 
Pessoa-PB. Demonstraremos as relações coesivas e seus  procedimentos, além de 
mostrar as reais dificuldades dos alunos no que diz respeito ao ato de escrever. Para 
tanto, adotamos a concepção sociointeracionista de escrita, segundo a qual o ato de 
escrever é uma atividade de interação que tem como  propósito agir com o outro 
através de textos, sejam eles orais ou escritos, verbais ou não-verbais. Nossa 
fundamentação  teórica principal apóia-se em Antunes (2005), para o  entendimento 
da construção de um bom texto por meio da coesão  e coerência; em Costa Val (2000), 
a respeito dos mecanismos da  textualidade que são importantes para a constituição 
de um texto, uma vez que este não se organiza como um produto fechado,   uniforme; 
e ainda em Koch (2002), que aponta a importância do   leitor constituindo-se como 
sujeito, e como artífice para  construir um texto. Partimos de uma aula expositiva em 
que foi trabalhado o livro “Cena de Rua”, de Angela Lago, que contém  apenas 



linguagem não-verbal e, a partir disso, foram levantadas  discussões em sala de aula a 
respeito da temática do livro,   para posteriormente os alunos realizarem uma 
produção enquadrada em gênero textual com sequências predominantemente  
narrativas. Por meio dessa produção, foi observado que há uma  lacuna quando se 
trata de escrever um texto em que haja uma  arrumação coesa, ou seja, uma 
concatenação de ideias, que é uma das condições para que o mesmo tenha sentido. 
Na maioria das vezes, os alunos não conseguem fazer uma interligação  entre 
períodos, parágrafos e outros segmentos que conectam o  texto. Isso muitas vezes 
acontece porque há uma interferência do oral sobre a escrita. Veremos que pronomes, 
preposições,  conjunções, advérbios, e respectivas locuções, bem como a  substituição, 
a elipse dentre outros, aparecem ora de forma  excessiva, ora de forma ausente nas 
produções dos alunos. 
 

Revivendo a língua antiga pelo teatro de Macau – Doci 
   papiaçam de  Macau¹ 

Tamiris Campari de Souza Luz (FFLCH-USP) 
 

 A língua de Macau, língua maquista ou patois de Macau, objeto da   presente 
pesquisa, é uma língua que foi extinta, segundo afirma   BATALHA em Glossário do 
Dialeto Macaense: notas linguísticas,   etnográficas e folclóricas, de 1988. Dando lugar 
ao português   padrão, pela interferência da colonização portuguesa  na   sociedade, 
Batalha afirma ainda que, mesmo assim, não foram   extintos traços dialetais de 
origem crioula na fala dos   macaenses. Essa língua travou contato linguístico com o  
 português e com o cantonês, mas, com a oficialização da   língua portuguesa no 
território e sua exigência, os antigos   falantes deixaram de utilizar sua língua perante a 
sociedade,   principalmente porque o português permitia um bom emprego, um 
status e possibilidade de ascensão social para os que o   dominassem. Por conseguinte, 
a língua foi esquecida e não foi   passada às gerações seguintes; só foi recordada pelo 
movimento teatral que surgiu, o qual se apresenta ao menos três   vezes ao ano com 
peças totalmente em língua maquista. Nesta   pesquisa, pretende-se estudar a língua 
de Macau e compreender a   evolução da língua portuguesa nesse território. O 
material que compõe o corpus é a peça teatral Doce Papiaçam de Macao.   Na 
revisitação aos conceitos discutidos por Silva Neto em   História da língua portuguesa, 
também é possível reconhecer   a necessidade de um estudo de atitude linguística, 
dados os preconceitos que recaíam sobre essa língua antigamente. Apesar   da forte 
presença do português no papiaçam de Macau, há   opiniões que defendem a origem 
na Malásia, motivo pelo qual   será feito também um estudo do léxico da peça teatral, 
procurando-se recuar ao tempo em que essa língua era falada   para, assim, poder-se 
compreendê-la melhor. 
 

O tiro que ecoou pelo mundo: a voz da hipermídia sobre a morte de Chico Mendes 
Thaís Harumi Manfré Yado 

 
Com o desenvolvimento e solidificação da atual Sociedade da Informação, o acesso às 
informações passou a acontecer cada vez mais rápido e em maior quantidade. 
Procura-se então, observar como se dá a construção dos dizeres das novas mídias, 
como a mídia eletrônica faz falar de/sobre a morte anunciada do seringalista, 



ambientalista, líder sindical Chico Mendes. Assassinado na noite do dia 22 de 
dezembro de 1988, sua morte ocorreu por ordem de madeireiros e latifundiários que 
possuem terras na região da floresta Amazônica, e apesar de não ter sido reconhecido 
no Brasil em vida, Chico Mendes era renomado na Europa e na América do Norte, 
chegando até a receber um prêmio da ONU (Organização das Nações Unidas) 
reconhecendo sua postura de proteção ambiental. Logo, a morte de Chico Mendes foi 
anunciada pela mídia de diversos países e depois no Brasil, dessa forma, pode-se dizer 
que esse tiro brasileiro foi o tiro que mais ecoou por todo o mundo até hoje. E a partir 
do recorte do corpus a ser analisado, procura-se observar o movimento que o 
discurso, presente no campo de estudos que se denomina Análise do Discurso (AD) de 
matriz francesa, teve sua trajetória iniciada no fim dos anos de 1960. Para a AD, a 
língua não é somente um código, assim, não se pode dizer que há uma separação 
entre emissor, receptor, nem a sequência de fala e decodificação. As relações de 
linguagem são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e 
variados. Daí a definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores 
(ORLANDI, 2005, p. 21). Entrelaçado ao conceito de discurso, temos o conceito de 
memória discursiva que se constitui como um saber discursivo de acontecimentos de 
dizer exteriores e anteriores à constituição do discurso. Assim, trabalhando com esses 
conceitos tão importantes no campo teórico da AD, busca-se então observar o 
movimento discursivo presente nos dizeres midiáticos, especialmente o dizer midiático 
eletrônico - hipermídia. Que com o desenvolvimento da multimídia e a mudança de 
suporte, a internet proporcionou uma nova forma de escrita – lúdica, recuperada, 
“superior”. A textualidade da rede eletrônica se constitui de outra forma que a 
textualidade impressa (KUCISNKI, 2009). A organização multilinear presente no 
hipertexto proporciona que a leitura de tal documento seja realizada de qualquer 
ponto, causando a quebra do paradigma de início, meio e fim presente na leitura de 
documentos impressos (ROMÃO, 2005). Tais conceitos serão mobilizados tendo em 
vista entender a relação entre as mídias, a sociedade e os discursos, ou seja, visando a 
promoção de um campo de saberes e dizeres que levem em conta o jogo da língua e 
da história. (Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); co-autora: Lucília Maria 
Sousa Romão; FAPESP: 2010/03437-2) 
 
 

A variação dos róticos em posição de coda final no português de Angola 
Thamiris Santana Coelho (UEFS) 

 
 Neste estudo, verifica-se a realização da   consoante /R/ em posição de coda silábica 
final no português   popular de Luanda com dados de um corpus de fala espontânea,  
 cotejando os dados dessa variedade com os de estudos realizados 
para o português brasileiro (CALLOU et al., 1997; CALLOU, 2003,   2008). Pretende-se 
levantar fatores linguísticos e   extralinguísticos envolvidos na realização desse 
fenômeno   variável observando as proximidades e diferenças entre o 
português de Angola e o português do Brasil. O corpus é   constituído por dados de 10 
falantes nativos de línguas   nacionais e do português, de baixo ou nula escolaridade, 5 
de   cada gênero, analisados sob a perspectiva da Sociolinguística   Quantitativa 
Laboviana (MOLLICA & BRAGA, 2003), que entende a   língua como fato sociocultural, 
incorporando a descrição de   fenômenos variáveis como parte da descrição da língua, 



cuja   heterogeneidade não é arbitrária, mas sistemática, inerente 
ao sistema e determinada linguística e/ou extralinguisticamente   de forma predizível, 
ou seja, assume-se a postura de que a   variação não é aleatória mas sim governada 
por restrições   linguísticas e não linguísticas portanto, a Sociolinguística  Quantitativa 
constitui uma ferramenta que pode ser usada para o   estudo de qualquer fenômeno 
variável nos diversos níveis e   manifestações linguísticas. A motivação para esse 
estudo reside no fato de que, tanto em Angola como no Brasil, a   nativização da língua 
portuguesa ocorreu sob a influência de   línguas africanas, notadamente, as do grupo 
banto como o   quibumdo, o umbundo e o quicongo  (PESSOA DE CASTRO, 2005), 
línguas cuja configuração silábica CV (consoante-vogal)   (MINGAS, 2000), não permite 
a ocorrência de sílabas terminadas   em consoante. Em vista do fato de a presença da 
cultura   portuguesa ainda ser marcante naquele país, visto que a sua  independência 
ocorreu há menos de quarenta anos, e lá ainda se   encontram falantes do português 
como segunda língua, essa   pesquisa poderá oferecer evidência sobre a influência das  
 línguas africanas na formação do português brasileiro. 
 

Designações para o homossexual masculino em São Luís 
   (MA): um estudo de natureza lexical 

 Theciana Silva Silveira (UFMA) 
 
A variação lexical é um dos modos como a língua(gem) pode se   modificar. Esta 
variação possibilita a criação de novas    unidades, tornando o léxico um sistema em 
constante expansão e,    em termos de comunicação de grupos marginalizados, 
permite que   tais grupos restrinjam seus usos aos integrantes de outras   
 comunidades linguísticas - sendo estes usos decorrentes de    motivações específicas. 
Considerando esta realidade da    língua, este trabalho objetiva investigar as 
motivações das designações atribuídas ao homossexual, em São Luís, e uma    pequena 
mostra de termos e\ou expressões por eles utilizados.   Para a concretização desta 
investigação, foram necessárias    pesquisas bibliográficas e de campo - realizadas 
entrevistas com 
um total de dez informantes - faixa etária de dezoito a trinta    anos, com Ensino 
Superior incompleto - todos residentes em São   Luís – MA. Ao longo da pesquisa, foi 
possível evidenciar    vinte e sete lexias e, é importante ressaltar as motivações 
que levam a esses usos. A análise dos dados evidencia uma grande   variedade de 
denominações que exploram associações com o   universo animal, como: viado; com 
personagens, como: pantera   cor-de-rosa; com associações ao ato sexual, como: 
morde fronha,   senta na boneca e também lexias com sons semelhantes, como se 
pode observar em: tchola, tchonga, cotchó. Considerando a   ampliação dos espaços 
conquistados, nos últimos anos, pelo   grupo dos homossexuais na Atenas Brasileira, 
houve o   acarretamento de um maior número de designações e,   consequentemente, 
usos de uma linguagem específica, o que   permite reunir de forma sintética e concisa 
termos, expressões   e/ou palavras que representam um glossário inicial do campo 
semântico desse(s) grupo(s) listados em ordem alfabética, como   em: Amapô – 
Mulher; Azular – roubar; Cessar Guanto –   relação sexual sem uso do preservativo; 
Diagnes – em   situações em que o silêncio é requerido; Docinho – pessoa feia; Guanto 
– preservativo; Nathália – pessoa falsa, com   dupla personalidade; Pele - pessoa com 
boa aparência, atraente;   Oti - bebidas alcoólicas em geral. 



 
A gestão de vozes no artigo de opinião 

Thiago Jorge Ferreira Santos (FFLCH-USP) 
 
Neste painel, apresentaremos a problemática das vozes no  Interacionismo 
sociodiscursivo para a análise de textos de   pertences ao gênero artigo de opinião, 
articulando-a com a    construção do ponto de vista nestes textos. Este painel é 
resultado de nossa pesquisa de Iniciação Científica que    consiste em estudar o gênero 
artigo opinião, em particular,   cinco artigos em francês e cinco artigos em língua 
portuguesa    de mesmo conteúdo temático extraídos, respectivamente, dos jornais 
“Le Monde” e “Folha de São Paulo”, visando a    encontrar características comuns (ou 
não) a esse gênero    textual, que possibilitem uma leitura do agir nesses dois    
conjuntos de textos polêmicos em ambas as línguas. Os artigos opinativos serão 
analisados tendo, como base teórica nuclear,  as posições do chamado interacionismo 
sociodiscursivo tal como   exposto por Bronckart (1999) e Bronckart e Machado (2004).    
Bronckart (1999), que retoma e repensa a teoria bakhtiniana de    gêneros do discurso 
para o quadro teórico do Interacionismo sociodiscurso, entende que os gêneros 
textuais são artefatos    históricos escolhidos no intertexto para a realização de uma   
ação de linguagem, que reúnem as representações de um agente    sobre contextos de 
ação, em seus aspectos físicos, sociais e subjetivos. Schneuwly (1994) trabalha essa 
mesma noção de    gêneros e a aplica no âmbito do ensino-aprendizado de línguas,   
lembrando que os gêneros textuais se constituem como ferramentas   do agir, 
entendendo que a atividade humana envolve um sujeito que   age sobre objetos ou 
situações, utilizando-se de objetos   específicos sócio-historicamente elaborados. Para 
o  levantamento das características do gênero textual escolhido,   é imprescindível o 
estudo do contexto de produção dos textos   e da aplicação do modelo de análise da 
teoria, chamado de   folhado. Este modelo é constituído de três camadas   
superpostas: infraestrutura geral do texto (plano global do conteúdo temático, tipos 
de discurso e sequências didáticas),   os mecanismos de textualização (conexões, 
coesão nominal e   coesão verbal) e os mecanismos enunciativos (vozes e   
modalizações); esta última camada do folhado textual será o foco de nossa 
apresentação. 
 
O Complemento Dativo de 2ª Pessoa em Cartas Particulares dos séculos XIX-XX – Um 

Estudo Contrastivo na Diacronia e na Diatopia Brasileira 
Thiago Laurentino de Oliveira (UFRJ) 

 
Este trabalho dará prosseguimento a análises anteriores relacionadas às formas 
alternantes de dativo na segunda pessoa do singular. Diversos estudos têm 
demonstrado que o quadro pronominal do português brasileiro (doravante PB) sofreu 
um rearranjo a partir da entrada da forma gramaticalizada você em variação com a 
antiga forma tu. A implementação de você se deu de maneira irregular, revelando-se o 
sujeito como a posição na sentença mais favorável ao emprego da forma inovadora. 
Em contrapartida, as posições de complemento, como o dativo, se mostram 
resistentes, fortemente atreladas ao clítico te (relacionado ao pronome reto tu).  
Alicerçado no suporte teórico-metodológico da sociolinguística variacionista laboviana 
(Weinreich et al, 1968, Labov, 1994), o presente estudo almeja mapear todas as 



estratégias de 2ª pessoa empregadas na posição de complemento dativo na escrita de 
brasileiros de diferentes regiões que viveram entre fins do século XIX e nas primeiras 
décadas do século XX. A partir desse mapeamento, será feita uma análise contrastiva 
entre os resultados obtidos a fim de descrever diatópica e diacronicamente, não só a 
configuração pronominal, mas também apontar quais os condicionadores linguísticos e 
extralinguísticos para os usos observados. 
Para tanto, serão utilizadas cartas pessoais oitocentistas e novecentistas produzidas 
nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná, que compõem parte do 
corpus do PHPB. O destaque da amostra a ser analisada é para o conjunto de 
correspondências pessoais trocadas entre o ilustre médico e sanitarista Oswaldo Cruz, 
seus familiares e amigos íntimos. O acervo foi recentemente obtido junto ao centro de 
memória da FioCruz, sendo transcrito, editado e fac-similado. A hipótese defendida é 
que o pronome você se inseriu no quadro pronominal do PB na virada dos séculos em 
questão e, salvo algumas particularidades regionais, apresenta situação parecida com 
a analisada preliminarmente em cartas do RJ: emprego favorecido pela posição de 
sujeito versus resistência na posição de dativo, com a persistência de te. Resultados 
preliminares de estudos precursores a este revelam convergências e divergências 
entre as localidades consideradas, como um prenúncio dos sistemas tratamentais 
existentes em cada uma delas. Segundo os mesmos resultados (LOPES & CAVALCANTE, 
2011), o clítico te é, de fato, a estratégia preferida como dativo independentemente 
do sistema em vigor na posição de sujeito (tu, você ou você/tu). Nas cartas de áreas 
em que a variação tu/você predominava, os índices de dativo nulo se mostraram 
produtivos. 
 

A variação diamésica e a construção da linguagem no gênero relato de experiência 
Vanessa Lini (UEL) 

 
A presente pesquisa está associada ao projeto de pesquisa “Variação linguística na 
escola: propostas didáticas”,  desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina (UEL-
PR) e  coordenado pela professora Joyce de Almeida Baronas. Essa  pesquisa 
compartilha da teoria sociolinguística, como uma forma  de propor uma melhoria em 
nossas práticas pedagógicas, visando  à aquisição da norma padrão da língua 
portuguesa pelos  alunos, bem como as variedades desse falar, assim os alunos  serão 
capazes de adaptar sua linguagem ao veículo a que está  associado. A heterogeneidade 
linguística no Brasil, como se  sabe, é fato bastante evidente dada a extensa faixa 
territorial   do país que reúne falantes de um português diversificado. A  língua se 
modifica no tempo e no espaço, condicionada a  diversos fatores internos e externos 
de ordem sociocultural,  diacrônica, regional, estilística, entre outras, que contribuem  
para o surgimento das variações linguísticas. Entre os tipos  de variação, aquela 
associada ao uso de diferentes meios,  modalidades ou veículos de comunicação vem 
sendo abordada pelos autores Ilari e Basso (2006) com a denominação de  variação 
diamésica, a qual estuda tanto as diferenças entre a  língua falada e a língua escrita, 
propondo a ideia de que  existe uma “gramática do falado” e uma “gramática do  
escrito”, quanto à variação no gênero discursivo.  Considerando que cada texto possui 
vocabulário, gramática e suporte textual próprios, a linguagem de cada um é marcada 
pela  natureza do veículo adotado em sua transmissão, ponderando,  sobretudo, em 
sua produção a finalidade desse gênero no  processo de interação verbal. Pretende-se 



nesta pesquisa  observar este tipo de variação com o intuito de analisar textos  escritos 
de alunos do ensino fundamental a fim de observar se a  linguagem - como o 
vocabulário, a gramática e o conteúdo -  está adequada ao veículo de comunicação ao 
qual está  atrelado, ou seja, ao gênero proposto. Para tanto, o corpus  compõem-se de 
produções textuais de alunos do 5º ano do  ensino fundamental do ensino público da 
cidade de Cambé  pertencentes ao gênero textual relato de experiências vividas. 
 

Rotulação nos quadrinhos: análise das obras de Guy  Delisle 
Vanessa Yamaguti do Nascimento (UNIFESP) 

 
Esta comunicação tem por objetivo investigar as obras   do quadrinista canadense Guy 
Delisle. Autor de histórias que se   assemelham a diários de viagem, ele já produziu 
relatos sobre   três países, narrados nos livros “Shenzhen: uma viagem à China”, 
“Pyongyang: uma viagem à Coreia do Norte” e   “Crônicas Birmanesas”. A proposta 
desta pesquisa é estudar   as características do gênero produzido, assim como a 
maneira   como este é rotulado em textos feitos sobre a obra, ancorados na 
perspectiva teórica de Maingueneau (2001, 2010). O recorte da   análise serão textos 
veiculados na internet, através de sites   de busca.  A pesquisa irá identificar quais e 
quantas são essas  rotulações e, a partir dos dados levantados, propõe-se  constatar se 
os termos se enquadram de fato às características   das obras do desenhista. Dessa 
forma, pode-se afirmar se   efetivamente ajudam a definir o gênero linguisticamente 
ou se seria necessária uma nova rotulação. As três obras de Delisle   têm em comum o 
fato de o autor relatar seu dia-a-dia e expressar   sua opinião sobre o local, dominado 
politicamente por regimes   autoritários. Assim como tantas outras obras, 
principalmente de   quadrinhos, os trabalhos do quadrinista tendem a possuir 
rotulações diferentes e nem sempre convergentes, como  “graphic novel” ou “relato 
de viagem”. Rotulações essas   feitas pela própria editora Zarabatana que lançou as 
obras no   Brasil e que sugerem haver um domínio pouco preciso sobre os   gêneros 
das histórias em quadrinhos. Tais rotulações tendem a   não se basearem em um 
fundamento linguístico, o que   consideramos ser necessário para o real entendimento 
do gênero de tal produção. Obras em quadrinhos em geral são rotuladas   por apenas 
um de seus aspectos, o desenho. Muitos julgam a obra   pela capa e definem que são 
obras para crianças, o que pode   causar problemas, como o ocorrido em 2009 com o 
livro em quadrinhos “Dez na Área, um na Banheira e Ninguém no Gol”,   selecionado 
pelo governo paulista para ser lido por crianças do   ensino fundamental, sendo que a 
obra é de conteúdo adulto. Uma   possível explicação para isso seria o pouco domínio 
dos gêneros, o que leva a identificar alguns aspectos ou somente um   e o que gera 
conflitos de compreensão ou de um “erro” em   destinar a obra a um público que na 
verdade não é previsto.   Como afirma Maingueneau (2010), um rótulo interfere na 
leitura   dos gêneros. As rotulações, por sua vez, são categorizadas de   acordo com 
suas propriedades, entre rótulos formais,   enquadramento interpretativo e rótulos 
formais e semânticos. O   primeiro se refere a uma rotulação baseada na organização  
 textual; o segundo, como o próprio nome já informa, baseia-se   na interpretação do 
texto; por fim, os rótulos formais e   semânticos envolvem as duas primeiras 
categorias. Baseando-nos   nos conceitos de Maingueneau (2001, 2010), verificaremos 
quais e  quantas são as rotulações das obras na internet, para que a  partir desses 
resultados se aponte as características   linguísticas de cada uma. A pesquisa na 



internet será feita em  sites de busca como Yahoo e Google, através dos nomes das 
obras.    Há a expectativa de que se encontrem as seguintes rotulações:  graphic novel, 
relato de viagem, diário de viagem e jornalismo,  pois são as mais comuns utilizadas 
em sites de livrarias como  Saraiva e Cultura e em blogs especializados em quadrinhos.  
 Também é necessário definir as características das três  obras para poder afirmar se as 
rotulações condizem ou não com os gêneros das obras, sob a definição de rotulação do 
 linguista. Visto que, esta pesquisa se interessa por uma   rotulação que se adéque as 
características linguísticas das  obras de Guy Delisle. 
 

Elementos Neoclássicos e Sino-Japoneses: Inter-relações 
Vitor Augusto Nóbrega (FFLCH-USP) 

 
Dos possíveis reflexos que a escrita pode estabelecer na    língua falada, encontramos, 
no japonês moderno, interessantes    consequências morfológicas resultantes dessa 
transposição da    fala em grafemas.  O emprego da escrita chinesa como modo de 
expressão gráfica e    a manutenção de sua fonologia no momento do empréstimo da  
 escrita, fez com que, com o passar dos anos, a fonologia de origem chinesa, que 
subjazia aos ideogramas, integrasse-se ao    inventário vocabular do japonês e passasse 
a ser utilizada nos    processos de formação de palavras, gerando, posteriormente,  
 algumas dificuldades na classificação dos derivados prefixais e dos compostos. A partir 
de tais implicaturas, o presente trabalho tenciona pôr em discussão o estatuto 
morfológico desses elementos   sino-japoneses, discutindo algumas de suas 
particularidades, tal    como a de (a) serem formas presas, (b) graduarem a formalidade 
do    produto no qual participam da formação, (c) serem formas    aprendidas, dentre 
outras e, em um segundo momento, correlacionar o seu comportamento morfológico 
ao dos radicais neoclássicos    (i.e. composições com bases gregas e latinas) nas línguas  
 românicas. Para desenvolver tal proposta, discutiremos, principalmente, a    relação 
entre a dificuldade de classificação encontrada nos   dois tipos de elementos, ou seja, 
dos sino-japoneses e dos   neoclássicos, testando em que medida as análises já 
propostas    para a definição morfológica dos elementos neoclássicos,   confixos 
(Martinet, 1979), raízes neoclássicas (Scalise, 1984), raízes de fronteiras (ten Hacken, 
1994), formas combinatórias   (Bauer, 1988), pseudoafixos (Katamba, 1990), podem se 
comportar   nos dados do japonês, tendo em vista que cada termo corresponde    a 
uma visão distinta desses elementos, uma vez que eles parecem    transitar entre 
radicais e afixos (Bauer, 2005).  Adotaremos, ainda, como coluna da discussão, 
algumas questões    levantadas em Lüdeling et. al. (2001) para construções que   
 fazem uso dessas formas, dentre elas: (i.) Há dois sistemas de formações de palavras 
co-existentes dentro de uma língua?  (ii.) Quais são as propriedades que distinguem a 
formação de    palavras com elementos neoclássicos e sino-japoneses da   formação de 
palavras com elementos nativos?, na tentativa de avaliar a influência de elementos 
tidos como empréstimos na    diacronia, a partir de um olhar sincrônico dos dados, 
visando,   por fim, ampliar a descrição desse aspecto da morfologia   japonesa e das 
dificuldades internas encontradas em seus processos de formação de palavras. 
      
 
 



Transpondo sentidos: uma investigação do uso de palavras derivadas pelo sufixo 
    –ÃO em São Luís (MA) 

 Wallysson Rodrigo Silva dos Santos (UFMA) 
 
Por meio da prática social concreta, o ser humano sente   a necessidade de especificar 
o léxico de um grupo, constituindo    uma significação linguística através do contexto, 
dos   elementos socioculturais pressupostos, dos objetivos, dos efeitos e consequência 
destes usos. Ao examinar a linguagem utilizada no    cotidiano, observa-se que a língua, 
principalmente a língua    falada, é repleta de palavras que se formam por processo de 
   derivação. Desse modo, este trabalho investiga o uso de palavras derivadas, pelo 
acréscimo do sufixo –ão, e seus   diversos sentidos na língua falada pela comunidade 
de São Luís    - MA. Para obtenção do corpus da pesquisa, fizeram-se    necessárias 
pesquisas bibliográficas e de campo - foi aplicado    um questionário com perguntas 
abertas a seis estudantes    universitários, com idade entre vinte e vinte e seis anos, 
todos    residentes em São Luís. Para seleção da amostra utilizada   nesta investigação, 
foram considerados dois tipos de    ocorrência do uso de sufixo -ão: em designações de 
   instituições e empresas – “Socorrão”, “Clubão”, “Varejão”, “Castelão”, “Maiobão”, – 
e no uso da    linguagem popular – “carão”, “bolão”, “paredão”, “capelão”. A partir 
destes resultados, traça-se um confronto entre o passado e presente, através das 
pistas  oferecidas pela história, cultura e comunidade na língua. As  lexias analisadas 
adquiriram novas cargas semânticas decorrente    do uso da maior parte da população, 
como em: “Socorrão” – grande socorro – atualmente, designa o hospital público de   
 maior complexidade em São Luís, oficialmente denominado    Hospital Municipal 
Djalma Marques – e “bolão” – bola    grande – que assume outro sentido, uma partida 
de futebol entre amigos, uma grande partida de futebol, uma aposta sobre os   
 possíveis resultados de uma partida dessa modalidade e, ainda, a    intermediação 
com finalidade amorosa. Os  resultados da pesquisa    apontam um alargamento do 
sema tamanho, contido no sufixo –ão,   em direção a transposição de sentido e a  ideia 
de popular,    que podem ser identificados como o patrimônio vocabular da   
 comunidade de São Luís. 
 

Construções classificadoras do português: um estudo preliminar 

Wellington Santos da Silva (PRG-Ensinar com Pesquisa - USP) 

Muitos trabalhos realizados demonstram que aquilo que o falante contemporâneo  
muitas vezes reconhece como  morfemas presos da língua, ou estruturas mais 
estreitamente relacionadas ao seu aparato gramatical, podem ser originário de formas 
mais livres que foram se gramaticalizando por meio do uso ao longo da história da 
língua. Com base nessa e em outras ideias mais refinadas, muitos linguistas lançaram-
se ao desenvolvimento de projetos de pesquisa  sobre a gramaticalização, descobrindo 
a origem de muitos verbos, preposições, conjunções etc. Entretanto, alguns 
fenômenos recentes nas línguas naturais apontam para novos focos de pesquisa, 
dentre eles o das chamadas construções. A ideia de se estudar uma gramática das 
construções foi primeiramente acalentada por Fillmore (1979), para quem os métodos 
e modelos de análise do Gerativismo não ofereciam os instrumentais necessários para 
o exame das sentenças reais da língua, ou seja, aquelas que emergiam de seu uso real. 
A proposta foi mais aprofundada em Goldberg (1995), e chegou-se à definição de que 



a construção seria um elemento formal associado diretamente a um sentido 
específico. O paradigma da gramaticalização atende aos objetivos do estudo acerca 
das construções na medida em que fornece os conhecimentos teóricos e 
metodológicos pertinentes à investigação de como determinadas estruturas 
linguísticas se regularizam para veicular informações semânticas, pragmáticas e 
discursivas. Tendo em mente as questões observadas, objetivou-se o estudo das 
expressões classificadoras do português. As construções escolhidas para o trabalho de 
análise foram as seguintes: 'um tipo de' e 'uma sorte de'. Dentre os objetivos iniciais 
do projeto pode-se citar: o estudo das funções que essas expressões desempenham na 
língua, compreendendo os estudos sintático, semântico e pragmático; verificação do 
processo histórico de formação dessas expressões, aumento e redução de seu uso etc; 
avaliação da maneira como o tema é tratado nos materiais didáticos destinados aos 
usuários da formação básica. 
 
O  pretérito imperfeito e o futuro do pretérito do indicativo no Português Falado em 

São Luís do Maranhão – A variação de usos para a expressão de hipóteses 
Wendel Silva dos Santos (UFMA) 

 
Considerando a teoria da Variação e Mudança, postulada por    Labov (1972), que 
assume a língua como um fenômeno social   intrinsecamente heterogêneo,  este 
trabalho objetiva verificar a    variação nos usos do pretérito imperfeito e do futuro do 
pretérito do indicativo para a expressão de hipótese, no    português falado em São 
Luís, capital do Maranhão. Para a    realização desta pesquisa, seguimos a seguinte 
metodologia: i)    pesquisa bibliográfica no âmbito da Linguística e da Sociolinguística, 
com ênfase na morfossintaxe; ii)    delimitação e seleção do corpus, com base nos 
inquéritos    pertencentes ao Banco de Dados do Projeto Atlas Linguístico do   
 Maranhão (ALiMA), realizados nesta localidade – levando-se em consideração o 
questionário morfossintático do mesmo atlas,    mais especificamente a questão 
quarenta e dois: o que você,    o(a) senhor(a) faria se ganhasse na loteria?; iii) 
transcrição  e análise estatística dos dados e verificação de percentuais de ocorrência 
do fenômeno em estudo, por meio da codificação    dos dados e do uso do programa 
computacional Varbrul,   considerando-se o cruzamento de fatores sociais – idade, 
sexo,   escolaridade e localidade – e do fator linguístico –    paralelismo formal. Como 
resultado, aponta-se o favorecimento da forma inovadora. No que concerne ao fator 
idade, percebe-se que tanto os mais jovens quanto os mais idosos têm optado, 
igualmente, pelo uso da forma inovadora. O fator sexo não se    mostrou relevante, já 
que homens e mulheres utilizam a forma    inovadora mais frequentemente que a 
padrão. Em relação ao    fator linguístico escolhido para análise, o paralelismo formal é 
selecionado em contextos em que há favorecimento do    pretérito imperfeito, 
enquanto que em contextos em que o    paralelismo não ocorre, há favorecimento do 
futuro do   pretérito. 
 

Distribuição Geo-sociolingüística de /l/ em dados do Atlas Linguístico do Brasil 
Wilker Melo da Silva (UFPA) 

 
Esta pesquisa visa à investigação da realização variável de /l/ diante de [i] nos dados do 
ALiB, mais especificamente, no que concerne à palatalização do fonema em capitais de 



estados brasileiros. Sabe-se que a palatalização de /l/ é um fenômeno descoberto e 
estudado muito recentemente na Língua Portuguesa. Nesse sentido, a palatalização de 
/l/ tem se mostrado um caso peculiar em sua aplicação nas capitais de estados da 
Região Norte. O que se verificou é que este fenômeno da palatalização de /l/ 
prevocálico praticamente não foi estudado, talvez por apresentar pouca produtividade 
frente a outros casos de palatalização como a das consoantes /t/ e /d/. Daí a 
necessidade de se empreender este estudo com vistas a identificar, descrever e 
mapear a rota traçada por esta realização dentro do espaço compreendido entre as 
capitais de estados da Região Nordeste e Norte . Portanto, propõe-se através desta, a 
partir de dados do Português falado nestas localidades, utilizando-se uma abordagem 
multidimensional capaz de proporcionar identificação das diferenças diatópicas, 
diastráticas e diageracionais, intrarregião, a distribuição geo-sociolingüística do 
fenômeno a partir de dados extraídos dos questionários fonético-fonológico e 
semântico-lexical (ALiB, 2001). Estes dados foram transcritos grafemática e 
foneticamente por pesquisadores do projeto nacional (Atlas Lingüístico do Brasil), com 
sede na Bahia, e posteriormente selecionados segundo os contextos de interesse da 
pesquisa em andamento para análise geo-sociolingüística. Os pressupostos teórico-
metodológicos que permeiam este estudo submetem-se à Sociolingüística 
Variacionista. O tratamento sistemático dos dados foi realizado pelo pacote estatístico 
VARBRUL. Fatores de cunho lingüístico e extralingüístico foram considerados, tais 
como: posição da variável dependente na palavra, posição do acento, sexo, 
escolaridade, entre outros. Pretende-se também a confecção de cartas e 
disponibilização das variantes lingüísticas nestas. Verifica-se então sob este projeto 
uma autenticidade inovadora que constitui um fator altamente relevante para o 
projeto e a divulgação de novidades quanto ao quadro promotor da palatalização 
deste fonema no espaço brasileiro.   
 
 A utilização de critérios linguísticos e  extralinguísticos na periodização da história da 

Língua Portuguesa 
Wilker Luiz de Melo Barbosa (UFAL) 

 
Toda tentativa de periodização da história de um   objeto de estudo é um esforço para 
dividir ou classificar um   contínuo temporal em blocos nomeados. Tal esforço é uma 
 abstração, mas permite identificar blocos no tempo que têm   características 
relativamente estáveis, tornando-o assim   inteligível e permitindo perceber a 
mudança de fases do objeto   estudado. Toda periodização é arbitrária porque 
depende de critérios considerados relevantes, e também porque os marcos   utilizados 
na divisão representam um ponto no tempo, apesar de   as mudanças linguísticas não 
surgirem de um dia para o outro,   convivendo durante algum tempo com outras 
tendências concorrentes. Como o estudo da história de uma língua é o   estudo da 
mudança de suas estruturas, uma periodização desta   história procuraria retratar suas 
características marcantes e   relativamente estáveis. Mas, como outras disciplinas, há 
 várias propostas para a sua periodização e nem sempre elas   são tão concordantes. 
Este trabalho objetiva apresentar o   problema da periodização da história da Língua 
Portuguesa, discutindo critérios e pressupostos assumidos por diversos   autores em 
suas propostas de periodização. Através de pesquisa   bibliográfica, são comparadas 
propostas de periodização da   história da Língua Portuguesa, assim como os 



pressupostos subjacentes a elas, dos relevantes trabalhos escritos sobre o   problema. 
Este trabalho também avalia os trabalhos que discutem   os problemas gerais e 
específicos das diversas propostas de   periodização. Este trabalho tem como principais 
fontes  utilizadas Michaëlis de Vasconcelos [s.d.], Leite de Vasconcelos   (1959), 
Messner (2002), Cardeira (2005) e Mattos e Silva (2006).   A bibliografia utilizada é 
composta de fontes que apresentam   periodizações para a história da Língua 
Portuguesa e quediscutem os problemas teóricos da periodização histórica de   línguas. 
A mais clássica periodização da história do   Português é a de Leite de Vasconcelos 
(1959), comumente rediscutida em trabalhos seguintes, sendo uma proposta pioneira. 
 Este autor apresenta duas grandes fases: o português arcaico   dura do séc. IX aos 
meados do séc. XVI; e o português moderno,   do séc. XVI ao séc. XX. Ele admite haver 
subdivisões nestes dois blocos, mas não as define. Michaëlis de Vasconcelis [s.d.]  
 refina a proposta anterior, ao propor uma divisão bifásica da   fase arcaica: período 
trovadoresco até 1350 e o período da   prosa histórica segue até 1500 ou mais, com as 
obras dos humanistas e gramáticos. Apesar da evidente relação entre   mudança da 
língua e as mudanças político-sociais das pessoas   que a usam, nas propostas de 
Lindley Cintra e Pilar Cuesta dão   mais relevo, em suas periodizações, às grandes 
mudanças   linguísticas. Clarinda Maia (1986) introduz um novo critério em 
periodizações: o processo de diferenciação entre o Galego e o   Português. Através das 
informações obtidas a partir das   várias propostas de periodização da história do 
português e   das críticas realizadas por autores que discutiram o tema, é   possível 
constatar que as diversas propostas de fases da língua   baseiam-se, na maioria das 
vezes, em fatos extralinguísticos,   assim como diferem também nos fatos escolhidos e 
na nomenclatura   utilizada. Uma questão que se coloca é, apesar de fatos da 
história externa de uma língua tenham reflexos em sua estrutura   interna, em que 
medida as fases propostas refletem realmente a   períodos em que certas estruturas 
linguísticas permaneceram   relativamente estáveis, configurando, de fato, fases. 
Finalmente, um problema que se coloca é, por se perceber a   mudança como um 
fenômeno que se sucede à variação, que a   mudança de uma fase da língua não 
deveria representar um ponto   no contínuo temporal, mas sim uma fase de transição, 
em que formas competiriam até o desaparecimento de uma delas, conceito   ignorado 
em propostas mais antigas de periodização da história da Língua Portuguesa. 

 
 


