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Nesta sessão, será enfocada a fala mineira, entendida aqui como   a fala usada no 
território de Minas Gerais, apesar de as   divisões territoriais segundo critérios 
linguísticos não   coincidirem necessariamente com as divisões geopolíticos. O 
português usado em Minas Gerais é vastamente conhecido pelos    brasileiros em geral, 
conforme se pode ver tanto nas inúmeras   piadas que correm pelo país afora quanto na 
literatura, na TV e    na mídia em geral.   Para além da caracterização que o falante 
comum faz dessa    fala, muitas vezes caricaturada, há vários trabalhos acadêmicos que 
foram desenvolvidos nas últimas décadas com o    propósito de descrever e analisar a 
realidade lingüística de   Minas Gerais. Esses trabalhos podem abarcar o estado todo ou 
localidades pontuais. Entre os trabalhos que abarcam o estado    todo, podem ser citados 
o “Esboço de um Atlas Linguístico deMinas Gerais” (ALEMiG), publicado na década 
de 1970, e o    “Projeto Atlas Linguístico do Brasil” (ALiB), ainda em   curso. Entre os 
trabalhos que enfocam áreas mais restritas, podem ser citados os que se encontram 
reunidos no livro“Dialeto mineiro e outras falas”, organizado por Cohen e    Ramos 
(2002).    
No ALEMiG, encontram-se isoglossas que levaram Zágari (1998) a propor a divisão da 
fala mineira em três: a abaianada,    concentrada no norte do estado e caracterizada 
especialmente pelo    abaixamento de vogais pré-tônicas; a apaulistada, concentrada   
 nos municípios que fazem divisa com São Paulo e caracterizada    pelo R retroflexo; a 
tipicamente mineira, que envolve as demaiszonas e não apresenta as marcas das outras 
duas falas.   Partindo dessa tripartição, os trabalhos desta sessão   discutirão, entre 
outros, os seguintes pontos: (i) Os critériosfonéticos e lexicais que sustentaram a 
referida divisão na    década de setenta ainda a sustentam se se tomarem dados mais   
 atuais? (ii) A ampliação dos critérios mantém ou não essa    divisão? (iii) Em que 
medida a análise de localidades pontuaispermite caracterizar melhor o português falado 
em Minas Gerais?    (iv) Como interpretar a realidade lingüística encontrada à luz   da 
História e à luz de fatores extralinguísticos? Além disso,    na sessão, serão cotejadas 
descrições e análises de dados   mineiros com descrições e análises de dados de outras   
 regiões, o que mostrará que muitas características atribuídas   exclusivamente a Minas 
Gerais são mais diluídas no português    brasileiro do que em princípio se julga. Para 
tanto, serão    apresentadas pesquisas que vêm se desenvolvendo no âmbito de   alguns 
projetos de pesquisa como o Projeto ALiB, o Projeto AMPER   e o Projeto Mineirês. Os 
aspectos analisados serão prosódicos,   fonéticos, lexicais e morfossintáticos. 
 
 
 



Delimitação de áreas dialetais em MG à   luz de dados lexicais relacionados a 
brincadeiras infantis 

 
   Ana Paula Antunes Rocha (UFOP) 

 
Entre os trabalhos de descrição dialetológica que abarcam todo   o estado de Minas 
Gerais, podem ser citados o “Esboço de um   Atlas Linguístico de Minas Gerais” 
(ALEMiG), publicado na    década de 1970, e o “Projeto Atlas Linguístico do Brasil” 
(ALiB), ainda em curso.    No ALEMiG, encontram-se isoglossas que levaram Zágari 
(1998) a   propor a divisão da fala mineira em três: a abaianada,    concentrada no norte 
do estado e caracterizada especialmente pelo   abaixamento de vogais pré-tônicas; a 
apaulistada, concentrada    nos municípios que fazem divisa com São Paulo e 
caracterizada    pelo R retroflexo; a tipicamente mineira, que envolve as demais 
zonas e não apresenta as marcas das outras duas falas.   Essa tripartição é referendada 
claramente por algumas cartas    de isoglossas que compõem o ALEMiG. Há, ainda, 
nesse atlas,    isoglossas lexicais que, no entanto, não a referendariam com 
tanta nitidez. Entre essas cartas lexicais, há algumas    relacionadas com o campo 
semântico “brincadeiras infantis”.    Algumas observações sobre essas cartas podem ser 
feitas: (i)    Há uma isoléxica para “boca-de-forno” (= chicotinho    queimado), na qual 
se vê essa ocorrência concentrada em uma    pequena área geográfica da zona em que se 
incluiria a fala    abaianada. (ii) Também a isoléxica de “arara” (= papagaio) 
encontra-se concentrada na região da fala abaianada, porém numa    pequena faixa 
diferente da de “boca-de-forno”. (iii) A    isoléxica de “esconder-varinha” (= chicotinho 
queimado”    situa-se no Triângulo Mineiro, que, por sua vez, pertence à zona do falar 
apaulistado, segundo Zágari. (iv) Também no falar   apaulistado encontra-se, numa 
pequena faixa, a isoléxica de    “pular sela” (= pular carniça). (v) Já a isoléxica de  
 “cavalo-de-pau”, outra variante de “pular carniça”,   ocupa uma vasta área do estado e 
perpassa as três zonas   apontadas por Zágari. (vi) Também a isoléxica de “pipa” (= 
 papagaio) perpassa as três zonas, porém divide o estado em duas    áreas bem definidas 
cortadas de norte a sul.    Como se vê pelas poucas observações acima, não é fácil   
 encontrar áreas lingüísticas, sejam dialetais ou não, em    Minas Gerais a partir de 
dados lexicais.    O questionário aplicado nas pesquisas de campo do Projeto ALiB 
tem, no questionário léxico-semântico, treze questões    relacionadas a “jogos e 
diversões infantis”.  Nesta comunicação, serão apresentados os  resultados   
 encontrados para essas perguntas nas localidades de Montes Claros e Diamantina (que 
se localizam na área considerada por Zágari    como sendo a do falar abaianado), de 
Uberlândia e Poços de    Caldas (que estariam na área do falar apaulistado) e de Belo   
 Horizonte e Juiz de Fora (que estariam na área do falar 
mineiro). O objetivo é averiguar se a análise desses dados cria    o indício de que 
também o léxico sustentaria a tripartição    lingüística proposta por zagari para Minas 
Gerais.  
 



 
A confluência do falar belo-horizontino e do dialeto mineiro 

 
 

   Elaine Chaves (UFMG/CNPq) 
   Elizete Maria de Souza (coautora - UFMG/CNPq) 

 
Por trás do modo de falar de um povo estão os aspectos que    inegavelmente revelam 
como aquela comunidade se organiza, quais   são os seus costumes, os valores sociais, a 
dinâmica do dia a    dia, enfim, a língua engloba boa parte da história de um  povo,   
 assim como a história revela aspectos importantes da Língua    desse povo. É pensando 
nesta dinâmica que a presente    comunicação se organiza, sendo nosso  interesse 
principal    investigar: (i) como se deu o processo de transferência da antiga capital da 
Província - Ouro Preto - para Belo Horizonte;    (ii) como foi o processo de construção e 
povoamento da nova    capital; (iii) de que modo os diferentes movimentos migratórios   
 que atuaram na construção da nova capital teriam contribuído    para a formação do 
falar belo-horizontino; e por fim, (iv) discutir alguns aspectos linguísticos que podem 
ser tomados como    marcas dos diferentes falares encontrados em Minas Gerais e, por   
 conseguinte, também se mostram presentes no falar    belo-horizontino, buscando 
apontar alguns traços característicos que identificam o falar belo-horizontino. O 
 objetivo, portanto, do presente estudo é mostrar como se deu a    transferência da antiga 
capital da Província, Ouro Preto, para    Belo Horizonte, destacando o quão importante é 
conhecer o processo de construção da nova capital mineira para compreender    a 
constituição do falar belo-horizontino. Com isso, pretendemos    elucidar a importância 
dos aspectos sócio-históricos,    políticos e demográficos para detalhar o modo de falar 
dos belo-horizontinos, sem perder de vista que investigar a    constituição desse falar 
nos remete a questões que dizem    respeito à construção de Belo Horizonte, que, devido 
à sua    característica iminente de cidade constituída a partir de  fortes correntes 
migratórias, sofreu diferentes influências    dialetais, podendo ser considerada “uma 
zona de confluência    dos diversos falares predominante encontrados no Estado de 
Minas” (ZÁGARI, 1998). Em suma, pretendemos mostrar que, por   ser uma zona de 
confluência, o falar belo-horizontino reúne    grande quantidade de características de 
vários outros falares,    entre eles, os três falares do dialeto mineiro, a saber: o baiano, o 
paulista e o mineiro. O contato linguístico entre   pessoas de diferentes partes do interior 
do Estado e também de    países estrangeiros que trabalharam no setor da construção  
 civil e também na formação de colônias agrícolas permitiu 
que o falar belo-horizontino recebesse influências de vários  dialetos. É possível 
perceber, por exemplo, a conexão entre o   uso de interjeições comumente faladas ao 
norte do Estado de   Minas e também frequentemente usadas por falantes de Belo 
Horizonte, tais como “Nossa Senhora”, “Ai que susto”,   “Nossa” e “Uai”.  É também 
possível identificar o   alçamento, ou elevação de altura das vogais médias 
pré-tônicas: negocinho > nigucim; demais > dimais; pequenininho   > piquininim, na 
região de Belo Horizonte, conforme mostra o   estudo de Viegas (1987). Por fim, é 
possível identificar outras   correlações entre o dialeto mineiro e o falar belo-
horizontino,   tais como apagamentos das mais diversas naturezas, como as reduções 
você > ocê > cê, ;  eles > ês; senhor > sô;   pequeninho > pequeninim; para > pra, pode 
> pó, e tantos outros,   que são comumente identificadas como marcas do falar 
belo-horizontino. Esses primeiros resultados revelam o quão   próximos se encontram os 
traços do falar belo-horizontino e os  traços do dialeto mineiro. 
 



 
Sobre as peculiaridades morfossintáticas da fala de Minas Gerais 

 
   Eunice Nicolau (UFMG) 

 
Ao longo das últimas quatro décadas, linguistas brasileiros,   ancorados em diferentes 
modelos de análise, vêm investindo na   identificação de traços peculiares à língua 
portuguesa    falada no Brasil (PB). Entre as investigações, que buscam    explicar 
inúmeros aspectos (fonológicos, morfológicos, sintáticos, etc.) registrados nas 
diferentes regiões do nosso    país, incluem-se inúmeras sobre a fala de Minas Gerais, 
algumas    das quais se preocupam com a caracterização dessa fala    (ZÁGARI, 1997, 
1998; COHEN e RAMOS, 2002; MOURA e RAMOS, 2002).    De acordo com 
ZÁGARI (1977), o estado de MG inclui: o falar    baiano, o falar paulista e o falar 
mineiro, e dois desses falares    recebem influências de estados vizinhos: o falar do norte 
de    Minas recebe influência da Bahia (é um falar “abaianado”);    o falar do Triângulo 
Mineiro e do Sul de Minas, a influência de   São Paulo (é um falar “apaulistado”). O 
falar registrado em    Belo Horizonte e arredores, bem como na Zona da Mata, na Zona 
Metalúrgica e no Campo das Vertentes, não se mostra    influenciado pela fala de 
estados vizinhos e consiste, portanto,    o típico “falar mineiro”. E, para ZÁGARI (1998: 
33), “O  que Minas apresenta são falares, isto é, realizações    lingüísticas de 
agrupamentos humanos que podem ser associados a    uma pronúncia característica, a 
um ritmo de fala e a uma que    outra definida escolha de um item lexical”. 
As marcas consideradas, por Zágari, como peculiaridades do    “falar mineiro” 
(pronúncia, ritmo de fala e escolha lexical)    incluem as marcas peculiares da fala 
mineira (ritmo de fala e   aspecto fonético) apontadas por MOURA e RAMOS (2002:7), 
que   optam pela referência à língua portuguesa falada em MG como   “dialeto”: ... 
 podemos fazer referência ao português    falado em Minas Gerais, na região centro 
oeste e parte leste do   estado, como um dos dialetos presentes na unidade lingüística do 
Brasil. Seguindo, então, Nascentes (1953), as referidas   autoras atribuem o estatuto de 
“dialeto” à fala mineira,    interpretando-a como uma forma do PB, num domínio em 
que   apresenta determinadas marcas:   A fala desta região [centro oeste e parte leste de 
MG] apresenta   algumas características fáceis de serem percebidas, uma vez  que, (sic) 
pode-se identificar um individuo como mineiro a partir   da sua fala; dentre essas 
características encontram-se o ritmo   de fala e o aspecto fonético. (Moura e Ramos, 
2002:7).    A caracterização da fala mineira como dialeto mineiro é   também assumida 
por COHEN e RAMOS (2002) na coletânea  intitulada Dialeto mineiro e outras falas: 
estudos de variação  e mudança lingüística. Conforme consta da sua Apresentação  (p. 
7), a obra inclui estudos que, na maioria, utilizam “dados 
reais de língua, tanto falada como escrita” e “[m]uitos   tiveram como corpora dados 
reais do português mineiro”.   O presente estudo, atentando para essas diferentes  
caracterizações da fala de MG, busca verificar se essa fala   apresenta peculiaridades 
que a distinguem das outras falas   brasileiras; mais exatamente, busca verificar se, na 
fala  mineira, são exibidos aspectos morfossintáticos não exibidos   na fala de outras 
regiões (ou outros estados) do Brasil. Para   isso, busca elencar aspectos orfossintáticos 
registrados em   estudos que se baseiam em dados da fala de MG e, em seguida,   
 estabelece um cotejo entre esses aspectos e os registrados em   estudos não-baseados na 
fala mineira, nos quais são apontados   como marcas do PB. 
 

 



    Entonação de sentenças declarativas e   interrogativas totais no falar mineiro: o 
projeto ALiB 

 
Leandra Batista Antunes (UFOP) 

 
 
 Os estudos prosódicos, relegados a segundo plano por muito tempo nos estudos 
linguísticos, têm ganhado força e    importância atualmente. As pesquisas desenvolvidas 
em prosódia,   no entanto, não têm contemplado todas as possibilidades de    estudo 
dessa área que é tão importante na constituição do    discurso. Fónagy (2003) faz uma 
síntese das diversas funções    atribuídas à prosódia, discutindo-as em artigo no qual 
retoma   15 funções diferentes que a prosódia desempenha, dentre as    quais descreve a 
identificadora, que tem o papel de,   principalmente no que se refere à entonação e ao 
ritmo, ser    responsável, em conjunto com aspectos lexicais e segmentais,    pela nossa 
identificação de sotaques / falares diferentes. Essa   função ainda não vem sendo 
contemplada de forma satisfatória    nos estudos do português brasileiro (doravante PB). 
 Em relação ao PB, em trabalho pioneiro, cujo objetivo era   estudar a variação 
prosódica utilizada em enunciados   produzidos por falantes cultos de cinco cidades 
brasileiras,   Cunha (2000) concluiu que as relações entre as sílabas   pré-tônica e tônica, 
nos parâmetros intensidade, frequência   fundamental e duração, foram essenciais para a 
definição dos   dialetos. Esse estudo deu origem, posteriormente, a outros estudos que 
comparam a prosódia de diferentes cidades   brasileiras. Citamos como exemplos Cunha 
e Colamarco (2005), Lira  (2009), Silvestre (2011) e Silva (2011). 
Especificamente sobre a variação prosódica interna no estado   de Minas Gerais, há três 
estudos feitos, todos seguindo a   metodologia do Projeto AMPER (cf. 
http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm). Os trabalhos de   ANTUNES (2011a; 
2011b) e de REIS, ANTUNES e PINHA (2011) mostram   algumas diferenças e 
semelhanças entre a entonação de   sentenças declarativas e interrogativas totais 
pronunciadas por   falantes de Belo Horizonte e Mariana. Tais estudos, no entanto, 
ainda se encontram restritos a uma pequena região do estado   (Mariana é uma cidade 
que dista apenas 112km da capital, Belo   Horizonte).      
A fim de suprir parte da ausência dos estudos da variação   prosódica no estado de 
Minas Gerais, este trabalho propõe-se a   analisar a entonação das sentenças declarativas 
e   interrogativas totais, que compõem o corpus do Projeto ALiB, das   cidades de 
Montes Claros, Belo Horizonte e Lavras. A escolha  desses pontos baseia-se na divisão 
dialetal do estado de Minas   Gerais em três falares, proposta por Zágari (1977) e 
retomada   pelo mesmo autor posteriormente (Zágari, 2005). Segundo o autor,    Minas 
tem um falar baiano (norte do estado), um  falar paulista    (sul do estado e Triângulo 
Mineiro) e um falar tipicamente    mineiro (restante do estado). Esses falares foram 
definidos por 
Zágari com base em critérios segmentais; seria, pois,    interessante verificar se nos 
aspectos suprassegmentais as   diferenças entre usos prosódicos caminham também 
nesse   sentido.      Partindo portanto dos dados que fazem parte do questionário 
prosódico do ALiB e de estudos já feitos sobre a variação   prosódica de diversas 
cidades, pretende-se caracterizar a   entonação e a velocidade de fala das três cidades 
supracitadas, a partir de estudos acústicos da frequência    fundamental e da duração de 
sílabas e de enunciados. A   hipótese desse estudo é que serão encontradas diferenças de  
 entonação que corroborem para a divisão dialetal mineira   proposta por Zágari (2005). 
 



 
Ensino e promoção da língua portuguesa: novas alternativas 

 
Coordenação: André Crim Valente (UERJ) 
Participantes: 
André  Crim Valente (UERJ) 
José Carlos  Santos de Azeredo (UERJ) 
Rosane Monnerat (UFF) 
 
 
Nesta Comunicação Coordenada, apresentam-se novos caminhos para o ensino e a 
difusão da língua portuguesa. Em relação às práticas didático-pedagógicas, discute-se a 
contribuição dos estudos lexicais para trabalhos com as linguagens literária e midiática; 
em relação a sua promoção, discutem-se medidas propostas por associações científicas e 
organismos governamentais e resultados de pesquisas sobre o peso da língua portuguesa 
transcontinental. Tanto as reflexões sobre a divulgação da língua portuguesa como as 
considerações a respeito do léxico terão como base aspectos socioculturais e variáveis 
e traços linguístico-discursivos em manifestações textuais do mundo lusófono. 
Pretende-se, assim, investigar, no campo literário, particularidades do léxico de autores 
como Graciliano Ramos e de Mia Couto, na tentativa de integração das disciplinas 
Língua Portuguesa, Linguística e Literatura. Cremos ser tal abordagem um dos 
caminhos possíveis na propagação de ideias a respeito do Português falado em quatro 
continentes, com suas semelhanças e diferenças, e no seu ensino para usuários de oito 
países lusófonos. Breve explicitação da temática: Apresentam-se novos caminhos para o 
ensino e a difusão da língua portuguesa. Em relação às práticas didático-pedagógicas, 
discutem-se considerações a respeito do léxico com base em aspectos socioculturais e 
variáveis e em traços linguístico-discursivos em manifestações textuais do mundo 
lusófono. Em relação a sua promoção, discutem-se o impacto de medidas institucionais 
e os resultados de pesquisa com parceiros brasileiros, europeus, africanos e asiáticos 
sobre o peso da língua portuguesa transcontinental. 
 
 



 
 

Aspectos semântico-discursivos do léxico Midiático 
 
 

André Crim Valent  (UERJ) 
 
O trabalho aqui apresentado parte da integração das disciplinas Língua Portuguesa e 
Linguística e tem por meta analisar, numa   abordagem léxico-discursiva, a nventividade 
vocabular em textos midiáticos, principalmente das linguagens jornalística e   
publicitária. Cabe destacar que o processo de renovação   lexical sempre esteve presente 
na linguagem literária, de  Camões a Manoel de Barros. Já na linguagem da mídia, só 
mais  recentemente, nos últimos 30 anos, tal processo se fez mais  presente. Encontram-
se, hoje, várias criações neológicas na  imprensa brasileira e na portuguesa, nos seus 
mais diversos   níveis: dos chamados jornalões até os jornais ditos populares. Partindo-
se da premissa de que a variação é inerente às   línguas, o estudo dos neologismos aí se 
insere e deve-se somar   às pesquisas sobre variantes diatópicas, diastráticas e   
diafásicas. Ao abordá-los com base na dinamicidade linguística, abre-se outra 
perspectiva: o reestudo dos processos   de formação de palavras. 
 
 
 



 
    

O universo lexical de Vidas Secas: uma análise dos verbos 
 

José Carlos Santos de Azeredo (UERJ) 
 

As grandes obras da Literatura Brasileira   têm sido objeto de minuciosa exegese 
interpretativa, como   comprova sua fortuna crítica, mas a língua em que elas 
foram escritas permanece muito pouco estudada. Uma alternativa para   modificar tal 
situação é a pesquisa do vocabulário de certas   obras literárias consensualmente 
canônicas, com vista à   elaboração de dicionários parciais da obra dos grandes nomes 
da Literatura Brasileira. A presente comunicação destina-se a   dar notícia sobre o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa   intitulado Para um dicionário graciliano: o 
verbo em Vidas   Secas. Em termos simples e objetivos, a pesquisa consistirá na 
descrição, sob a forma de verbetes lexicográficos, das   propriedades semânticas e 
sintáticas de um corpus formado por   todas as ocorrências de 60 verbos no romance 
Vidas Secas, do   escritor alagoano Graciliano Ramos, expoente da Literatura 
Brasileira dos anos 1930. Adicionalmente, a pesquisa produzirá   uma listagem que 
permitirá a localização de todas as  ocorrências de cada um dos quase 940 verbos que 
figuram no   texto.  Adicionalmente, a pesquisa produzirá uma listagem que   permitirá 
a localização de todas as ocorrências de cada um   dos quase 940 verbos que figuram no 
texto.  O primeiro passo   nesse sentido, segundo a presente proposta, é oferecer uma 
descrição, sob a forma de verbetes lexicográficos, das  propriedades semânticas e 
sintáticas de um corpus formado por  todas as ocorrências de 60 dos cerca de 940 verbos 
que figuram  no texto do romance. Cada abonação trará o verbo em foco  sublinhado e 
será localizada no verbete por dupla numeração:  romana para o capítulo (de I a XIII) e 
arábica para o  parágrafo (ex.: Olhou as sombras movediças que enchiam a   campina 
[XIII, 28]). São objetivos gerais do projeto: 1-   Organizar corpora de origem literária 
destinados à abonação   de construções e acepções de verbos em dicionários da 
língua portuguesa; 2- Contribuir para a elaboração de um   dicionário da língua 
portuguesa baseado em obras constitutivas   do cânone literário brasileiro. São objetivos 
específicos: 1-   Contribuir para a elaboração de um léxico da obra ficcional de 
Graciliano Ramos; 2- Contribuir para a descrição   sintático-semântica dos verbos que 
ocorrem no texto do romance   Vidas Secas, de Graciliano Ramos; 3- Estimular a 
pesquisa sobre o   léxico literário nos níveis do mestrado, da especialização   e da 
graduação; 4- Produzir subsídios lexicológicos e   sintáticos para o estudo da língua 
literária na fase   modernista da Literatura Brasileira 
 



 
Seleção lexical: quando recategorizar é construir identidades 

 

Rosane Monnerat (UFF) 

 

Muito se tem discutido a respeito do conceito de referência e de seu alcance. Os 
teóricos que se ocupam desses estudos se situam basicamente em duas posições: uma, 
mais tradicional, é concebida segundo uma perspectiva lógico-semântica (linguagem, 
como representação extensional – dêitica - da realidade objetiva e circundante, e 
referência, como processo de correspondência) e outra, baseada em uma perspectiva 
sociocognitiva interacionista, mais recente, que concebe a referência como um contrato 
discursivamente produzido, em que os referentes são designados como objetos-de-
discurso, e não como objetos-de-mundo. Nesse sentido, os objetos-de-discurso são 
considerados construtos culturais, representações constantemente alimentadas pelas 
atividades linguisticas, de acordo com nossas crenças, atitudes e propósitos 
comunicativos. O presente trabalho, ancorado nessa segunda perspectiva, pretende 
mostrar, por meio de duas crônicas publicadas no Jornal do Brasil (2007), como as 
opções lexicais vão-se reconstruindo e se amoldando ao que está sendo negociado entre 
os interlocutores, dependendo de seus propósitos enunciativos. Admite-se, pois, que os 
objetos-de-discurso são dinâmicos, ou melhor, uma vez introduzidos, podem ser 
modificados, desativados, reativados, transformados, enfim, recategorizados, num 
processo de (re)construção do sentido, uma vez que, a cada remissão, novas molduras 
comunicativas são estabelecidas, confirmando nossa proposição de que tanto as 
categorias discursivas, quanto as cognitivas podem evoluir e se modificar de acordo 
com uma mudança de contexto ou de ponto de vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Análises textuais e   discursivas de cartas de leitor do século XIX 
 

Coordenação: Anna Christina Bentes (UNICAMP) 
Participantes:  
Anna Christina Bentes (UNICAMP) 
Luis Passegi (UFRN) 
Maria das Graças Soares Rodrigues (UFRN) 
Sueli Cristina Marquesi (PUC-SP/UNICSUL) 
 
O objetivo desta comunicação coordenada é o de analisar,   considerando os conceitos 
da Linguística Textual, as cartas de   leitor do século XIX que fazem parte do corpus do 
Projeto   História do Português Brasileiro (PHPB). Nossa proposta é   observar alguns 
dos recursos textuais caracterizadores desse   gênero. O corpus desse trabalho constitui-
se de 10 cartas de   leitor, da última metade do século XIX. As análises são  
 desenvolvidas com base nos principais níveis propostos por Adam 
(2008): “o nível sequencial-composicional, em que os   enunciados se organizam em 
períodos que comporão as   sequências: o nível enunciativo, baseado na noção de 
responsabilidade enunciativa, que corresponde às “vozes do   texto”, à sua polifonia; o 
nível semântico, apoiado na   noção de representação discursiva; e o nível 
argumentativo,   embasado nos atos de discurso realizados e na sua contribuição 
 para a orientação  argumentativa dos textos.”  (Rodrigues,   Passegi e Silva Neto, 2010, 
p. 152). Nosso objetivo mais   específico é o de caracterizar as cartas, considerando 
tanto a diversidade de ações textuais que estão na base de sua 
produção, quanto a heterogeneidade composicional do gênero.    Cada um dos 
componentes da mesa analisa um aspecto textual das    cartas. Com isso, pretendemos 
produzir uma reflexão conjunta   sobre a natureza dos processos composicionais que 
possibilitam a    estruturação das cartas desse período. Todos os trabalhos    enfocam os 
modos de textualização presentes nas cartas de   leitor, com o objetivo de mostrar como 
a heterogeneidade textual    encontra-se a serviço dos diferentes projetos de dizer 
caracterizados discursivamente de modo bastante peculiar por seus    próprios 
produtores. 
 



 
Tipologia textual & gêneros textuais:  analisando cartas do leitor do século XIX 

    
      Anna Christina Bentes (UNICAMP) 

 
 
Este trabalho compõe a comunicação coordenada intitulada  "Análises textuais e 
discursivas de cartas de leitor do século   XIX." Nosso objetivo é o de analisar, 
considerando os conceitos   da Linguística Textual, as cartas de leitor do século XIX 
que  fazem parte do corpus do Projeto História do Português   Brasileiro (PHPB). Nossa 
proposta é observar alguns dos recursos  textuais caracterizadores desse gênero. O 
corpus desse trabalho   constitui-se de 10 cartas de leitor, da última metade do século 
XIX. As análises são desenvolvidas com base nos principais   níveis propostos por 
Adam (2008): "o nível   sequencial-composicional, em que os enunciados se organizam 
em  períodos que comporão as sequências: o nível enunciativo,   baseado na noção de 
responsabilidade enunciativa, que  corresponde às “vozes do texto”, à sua polifonia; o 
nível   semântico, apoiado na noção de representação discursiva; e o   nível 
argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e  na sua contribuição para a 
orientação  argumentativa dos   textos". (Rodrigues, Passegi e Silva Neto, 2010, p. 152) 
Nosso objetivo mais específico é o de caracterizar as cartas,  considerando tanto a 
diversidade de ações textuais que estão  na base de sua produção, quanto a 
heterogeneidade composicional   do gênero. Cada um dos componentes da mesa analisa 
um aspecto  textual das cartas. Com isso, pretendemos produzir uma reflexão 
conjunta sobre a natureza dos processos composicionais que  possibilitam a estruturação 
das cartas desse período. A análise que desenvolvo enfoca os modos de textualização 
 presentes nas cartas de leitor, com o objetivo de mostrar como a 
heterogeneidade textual encontra-se a serviço dos diferentes   projetos de dizer 
caracterizados discursivamente de modo bastante  peculiar por seus próprios produtores. 
 Os resultados apontam para o fato de que os modos de textualização encontram-se 
 intrinsecamente ligados aos outros níveis, que envolvem as 
responsabilidades enunciativas, as representações discursivas e  as ações discursivas. 
Por fim,  as análises apontam para a  também fundamental relação entre textualidade e 
genericidade (Adam e Heidmann, 2011). 
 



 
"Público”: usos e significados em cartas de leitores - XIX 

 
 Luis Passegi (UFRN) 

    
Este trabalho inscreve-se na sessão coordenada intitulada  “Análises textuais e 
discursivas de cartas do leitor”. Nosso  objetivo é o de analisar, considerando os 
conceitos da  Linguística Textual, as cartas de leitor do século XIX que 
fazem parte do corpus do Projeto História do Português  Brasileiro (PHPB). Nossa 
proposta é observar alguns dos recursos   textuais caracterizadores desse gênero. O 
corpus desse trabalho  constitui-se de 10 cartas de leitor, da última metade do século 
XIX. As análises são desenvolvidas com base nos principais   níveis propostos por 
Adam (2008): o nível   sequencial-composicional, em que os enunciados se organizam 
em   períodos que comporão as sequências: o nível enunciativo,   baseado na noção de 
responsabilidade enunciativa, que   corresponde às “vozes do texto”, à sua polifonia; o 
nível  semântico, apoiado na noção de representação discursiva; e o   nível 
argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e   na sua contribuição para a 
orientação  argumentativa dos   textos. Nosso objetivo mais específico é o de 
caracterizar as   cartas, considerando tanto a diversidade de ações textuais que 
 estão na base de sua produção, quanto a heterogeneidade   composicional do gênero. 
Cada um dos componentes da mesa analisa   um aspecto textual das cartas. Com isso, 
pretendemos produzir uma   reflexão conjunta sobre a natureza dos processos 
composicionais  que possibilitam a estruturação das cartas desse período.   Neste 
trabalho, propomos um estudo da representação discursiva   de “público” nas cartas de 
leitores do corpus, tanto no seu  uso denominativo (substantivo) como modificativo 
(adjetivo).  Complementa-se a abordagem com a análise de alguns aspectos do 
 campo associativo dessa representação. Essa análise permitirá  interrogar-se de forma 
mais geral sobre questões referentes ao  estudo da mudança semântica na história do 
português brasileiro. 
 
 



 
A (não) assunção da responsabilidade enunciativa em cartas do 

   leitor do século XIX 
 

   Maria das Graças Soares Rodrigues (UFRN) 
 
 
Este trabalho inscreve-se na sessão coordenada intitulada   “Análises textuais e 
discursivas de cartas do leitor”. Nosso   objetivo é o de analisar, considerando os 
conceitos da   Linguística Textual, as cartas de leitor do século XIX que   fazem parte 
do corpus do Projeto História do Português   Brasileiro (PHPB). Nossa proposta é 
observar alguns dos recursos   textuais caracterizadores desse gênero. O corpus desse 
trabalho   constitui-se de 10 cartas de leitor, da última metade do século   XIX. As 
análises são desenvolvidas com base nos principais   níveis propostos por Adam (2008): 
o nível    sequencial-composicional, em que os enunciados se organizam em    períodos 
que comporão as sequências: o nível enunciativo,    baseado na noção de 
responsabilidade enunciativa, que    corresponde às “vozes do texto”, à sua polifonia; o 
nível    semântico, apoiado na noção de representação discursiva; e o    nível 
argumentativo, embasado nos atos de discurso realizados e   na sua contribuição para a 
orientação  argumentativa dos   textos. Nosso objetivo mais específico é o de 
caracterizar as   cartas, considerando tanto a diversidade de ações textuais que 
estão na base de sua produção, quanto a heterogeneidade   composicional do gênero. 
Cada um dos componentes da mesa analisa  um aspecto textual das cartas. Com isso, 
pretendemos produzir uma   reflexão conjunta sobre a natureza dos processos 
composicionais   que possibilitam a estruturação das cartas desse período. Com 
este trabalho, propomo-nos a analisar a (não) assunção da   responsabilidade enunciativa 
nesse corpus. Interessa-nos   responder às seguintes questões: na circulação do discurso, 
a quem é creditada a responsabilidade pelo que é dito? Que marcas 
 linguísticas nos levam a identificar diferentes vozes nos   enunciados? Como o locutor 
organiza o discurso no que concerne à   responsabilidade enunciativa? Nesta direção, 
estabelecemos como  objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar as 
marcas linguísticas que caracterizam diferentes vozes, a  organização do discurso no 
que concerne a (não) assunção da  responsabilidade enunciativa e, por fim, a quem é 
creditada a  responsabilidade pelo que é dito.  



 
 

Análises de sequências textuais descritivas em cartas do leitor do século XIX 
 

   Sueli Cristina Marquesi (PUC-SP/UNICSUL) 
 
Este trabalho compõe a sessão intitulada Análises textuais e    discursivas de cartas do 
leitor do século XXI, coordenada pela   Profa. Anna Christina Bentes, e insere-se em 
um projeto mais  amplo em que estudo as sequências textuais descritivas e suas   
 funções, em gêneros de diversas práticas sociais, tendo como   suporte teórico trabalhos 
de Adam (1992, 2001, 2008), de  Charaudeau (2008) e de Marquesi (2004 [1996], 
2007), entre outros  autores. Tomando por base os princípios teóricos da 
Linguística Textual, mais precisamente, aqueles relacionados a  autores que focalizam o 
estudo das sequências textuais ou dos   tipos textuais, tenho por objetivo específico 
analisar  sequências descritivas em cartas do leitor do século XIX, que  fazem parte do 
corpus do Projeto História do Português  Brasileiro (PHPB). O corpus específico do 
trabalho constitui-se  de 10 cartas de leitor, da última metade do século XIX, e as 
análises são desenvolvidas com base em um dos principais  níveis propostos por Adam 
(2008): o nível  sequencial-composicional, em que os enunciados se organizam em 
 períodos que compõem as sequências. Busco, assim, discutir as  sequências descritivas 
tanto no que diz respeito à  materialidade linguística quanto no que diz respeito ao plano 
 textual, e refletir sobre os elementos que estão na base de sua 
produção e sobre a constituição do gênero aqui em  discussão. As análises realizadas 
apontam para: 1) a relação  entre as escolhas linguísticas feitas pelo escritor e os atos de 
nomear, situar e qualificar; 2) a construção do objeto descrito  pelo olhar do escritor; 3) 
a construção das sequências de  acordo com a orientação argumentativa do texto, de 
forma a  atender seus objetivos e  sua finalidade; 4) a fundamental  relação entre 
textualidade e genericidade. (Adam e Heidmann,  2011). 
 



 
 
Projetos de Atlas Toponímicos no Brasil: trajetória histórica e estágio atual 
 
Coordenação: Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 
Participantes:  
Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 
Karylleila dos Santos Andrade  (UFT) 
Maria Cândida da Trindade Costa de Seabra (UFMG)  
Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (USP) 
 
    
Os estudos toponímicos no Brasil, embora iniciados no início do   século XX, de forma 
mais ampla e sistematizada e com metodologia    própria para a realidade brasileira 
ganham corpo a partir da    década de 1980, do século passado, com a Tese de 
doutoramento   de Dick (1980) que apresenta um exaustivo estudo sobre as diferentes 
matrizes da toponímia brasileira que fundamentou a    construção do modelo teórico 
apresentado como produto da    pesquisa. Essa orientação teórico-metodológica tem 
servido de    parâmetro para as pesquisas toponímicas no Brasil, sejam as    realizadas 
como trabalhos acadêmicos em nível de    pós-graduação stricto senso, sejam as 
desenvolvidas como   projetos de pesquisa por pesquisadores vinculados a diferentes 
universidades brasileiras. Como consequência dos estudos desenvolvidos por Dick na 
Universidade de São Paulo surge o    projeto de pesquisa Atlas Toponímico do Brasil 
(ATB) que se    constitui por uma ampla linha de pesquisa que contempla estudos    do 
léxico sob enfoques etnolinguísticos e antropoculturais e suas diversidades regionais, 
com ênfase no estudo da toponímia    brasileira. A esse projeto nacional estão 
vinculados subprojetos    regionais, dentre outros, o do Atlas Toponímico de São Paulo   
 (ATESP), do Atlas Toponímico de Minas Gerais (ATEMIG), o do    Atlas Toponímico 
de Mato Grosso do Sul (ATEMS) e o Atlas Toponímico de origem indígena Estado do 
Tocantins (ATITO).    Pretende-se, com esta sessão coordenada, expor e discutir o   
 estado atual do Projeto Atlas Toponímico do Brasil e de três    variantes regionais a ele 
vinculadas, o ATEMIG, o ATITO e o ATEMS. Além de discutir os parâmetros teórico-
metodológicos    que orientam esses projetos de pesquisa e as características que    os 
singularizam, os trabalhos vinculados a esta sessão dão    notícias das pesquisas 
toponímicas em diferentes Estados de Federação ao mesmo tempo em que apontam os 
resultados já   alcançados no âmbito de cada projeto, tanto em termos de   constituição 
de banco de dados toponímicos relativos às    áreas geográficas pesquisadas, quanto no 
que se refere à   cartografia toponímica.  
 



 
Notícias sobre o Atlas toponímico de Mato Grosso do Sul: banco  

de dados  e cartografia 
 
 

Aparecida Negri  Isquerdo (UFMS) 
 
 
Este trabalho tem como propósito tornar público e discutir dois produtos do Projeto 
ATEMS (Atlas Toponímico de Mato Grosso do Sul): o Banco de Dados toponímicos e 
a primeira versão do ATEMS  (volumes I e II). Serão enfatizadas questões 
teórico-metodológicas que orientaram a pesquisa, formato e  características do Banco de 
Dados, concepção e a estrutura do  Atlas, em especial as tendências gerais da toponímia 
 sul-mato-grossenses e a interface entre essas tendências com as 
características físicas (fitogeografia, hidronímia,  geomorfologia, zoologia...) e etno-
históricas (formação  étnica, processos de povoamento do território, contatos 
interétnicos com as populações indígenas e com habitantes de  países vizinhos de língua 
espanhola) que singularizam o Estado  de Mato Grosso do Sul e seus respectivos 
reflexos na   configuração da toponímia sul-mato-grossense. O Atlas Toponímico de 
Mato Grosso do Sul (ATEMS) configura-se como um  estudo pioneiro da toponímia 
sul-mato-grossense e representou o  produto de pesquisas realizadas na Universidade 
Federal de Mato  Grosso do Sul (UFMS) que congregou pesquisadores com formação 
na área, que defenderam dissertações de Mestrado em  toponímia, no âmbito dos 
programas de pós-graduação da área  de Linguística da Instituição, já integrados no 
mercado de  trabalho e que passaram a integrar a equipe do Projeto, na 
condição de pesquisadores. A sistematização final do Atlas  resultou de um projeto 
integrado de pesquisa, sediado na UFMS, com a participação de pesquisadores de mais 
duas universidades   públicas do Estado: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS) e Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com   financiamento da 
FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  do Ensino, Ciência e Tecnologia 
do Estado de Mato Grosso do   Sul). O Projeto teve como objetivo mais amplo elaborar 
o Atlas  Toponímico do Estado do Mato Grosso do Sul/ATEMS, contribuindo,  assim, 
para o conhecimento da Toponímia sul-mato-grossense e sua 
relação com a história social de Mato Grosso do Sul e com as  características ambientais 
que singularizam o Estado. O ATEMS   foi orientado, fundamentalmente, pelo modelo 
teórico de Dick    (1990; 1992), adaptado às necessidades do corpus estudado. Os dados 
toponímicos (nomes de acidentes físicos e humanos (cidades, vilas, povoados...) foram 
recolhidos de mapas oficiais  com escala 1:250.000 4 1:100.000, do IBGE (Instituto 
Brasileiro  de Geografia e Estatística) e armazenados em um Banco de Dados 
 construído para esse fim, a partir da ficha  lexicográfico-toponímica do Projeto, uma 
ampliação do modelo  concebido por Dick (2004) para os Projetos ATB (Atlas 
Toponímico do Brasil) e ATESP (Atlas Toponímico do Estado de São Paulo). 
 



 
 
 

Atlas Toponímico do Estado do Tocantins  –  ATT: teia em andamento 
 
 

   Karylleila dos Santos  Andrade (UFT) 
 
A idéia de produzir o Atlas Toponímico do Estado do Tocantins -   ATT surgiu, 
preliminarmente, da escassez de material    linguístico-toponímico no estado. O trabalho 
de campo   (levantamento, descrição e análise dos dados) parte das 114   cartas 
topográficas que abrangem a área geográfica do    Tocantins, todas digitalizadas na base 
de dados do IBGE, e tem  como objetivo consubstanciar a produção do ATT no que se 
refere  aos aspectos teórico-metodológicos da onomástica-toponímica:  taxionomia, 
formação, etimologia dos topônimos e dados  antropoculturais. O corpus já resulta em 
cerca de 1350  topônimos de origem indígena descritos, 71 fichas  lexicográfico-
toponímicas dos municípios com nomes indígenas,  24 fichas dos municípios 
localizados ao longo da BR 153 –  Belém-Brasília, e mais 25 fichas que compõem todos 
os  municípios da região do Bico do Papagaio. No momento, estamos  trabalhando com 
a identificação e classificação dos  topônimos por micro-regiões. A análise do corpus, 
até o  momento, aponta que os topônimos de natureza física,  fitotopônimos e 
zootopônimos, são os mais presentes na  cartografia tocantinense. A discussão referente 
à toponímia  tocantinense não se esgota nos resultados já obtidos pelo ATT.  Há que se 
considerar outros objetos de estudo: o estudo  toponímico e a literatura dos viajantes 
estrangeiros  e   brasileiros na Província de Goiás, nos séculos XVIII e XIX; a 
influência dos rios Araguaia e Tocantins na produção dos  topônimos tocantinenses; a 
contribuição da rodovia Belém-Brasília ou BR 153 na criação de novos municípios; 
estudo sobre a toponímia dos grupos indígenas que vivem, hoje,  no estado (Karajá, 
Apinajé, Krahô, Krahô-Kanela e os  Xerente); contribuição dos resultados do ATT na 
produção de  material didático-pedagógico para as escolas indígenas. Esses são alguns 
dos objetos de investigação que podem contribuir  para a elaboração e produção do 
ATT.  
 



 
Estudos Toponímicos em Minas Gerais: contribuições do Projeto ATEMIG 

Maria Candida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 

 
 
A toponímia – disciplina que estuda os nomes de lugares, além de evidenciar marcas da 
história social (formação étnica,processos migratórios, sistema de povoamento de uma 
região administrativa), perpetua características do ambiente físico (vegetação, 
hidrografia, geomorfologia, fauna...) de uma região, já que retrata a visão do 
denominador em tempo e espaço determinados. Esta comunicação pretende apresentar 
resultados parciais dos estudos toponímicos que vêm sendo realizados com dados reais 
em Minas Gerais. Buscamos contribuir para o conhecimento da toponímia mineira, 
reconhecendo, catalogando e constituindo um banco de dados em que se têm 
classificados o padrão motivador dos nomes, suas origens resultantes das diversas 
tendências étnicas registradas (línguas indígenas, africanas, hibridismos, de 
imigração...). São ainda objetivos do Projeto: a constituição de glossários toponímicos e 
a realização de gravações orais com o intuito de coletar outros topônimos que não 
constam na rede toponímica oficial do estado. Com isso pretende-se demonstrar 
peculiaridades lingüísticas, históricas, geográficas, culturais, sociais e ambientais 
presentes nos nomes dos acidentes físicos e humanos do estado de Minas Gerais. Os 
dados que constituem o corpus abrangem todo o território mineiro, ou seja, seus 853 
municípios, divididos em doze mesorregiões. Seguimos os princípios teórico-
metodológicos de Dick (1990; 1992), adaptado às necessidades do corpus estudado. Os 
dados toponímicos (nomes de acidentes físicos e humanos (cidades, vilas, povoados...)) 
foram recolhidos de mapas oficiais com escala 1:250.000 4 1:100.000, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e armazenados em um Banco de Dados 
construído para esse fim, a partir da ficha lexicográfico-toponímica do Projeto, uma 
ampliação do modelo concebido por Dick (2004) para os Projetos ATB (Atlas 
Toponímico do Brasil) e ATESP (Atlas Toponímico do Estado de São Paulo). E os 
modelos culturais de DURANTI (2000). Para estudos de variação e mudança 
toponímica, seguimos os preceitos de Labov (1972, 1994), bem como a perspectiva 
diacrônica de BYNON (1977) e (1995). 

 



A  motivação toponímica no Brasil:  Projeto ATB – Atlas Toponímico do Brasil 
 

 
   Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (USP) 

 
Para o estudo da motivação dos designativos brasileiros (ou dos   nomes geográficos 
propriamente ditos), a partir da   interpretação do seu núcleo sêmico, utilizamo-nos, 
como   orientação metodológica, de duas modalidades funcionais: o   ponto de vista do 
denominador (interno ao homem, em suas razões   prioritárias de escolha) e aquele da 
palavra-nome (perspectiva   sígnica). Também sob esse ângulo, como já discutido 
anteriormente (DICK, doutoramento, 1980), o imotivado do signo,   em aplicação 
onomástica, torna-se motivado, numa dupla   articulação sensível: a do nomeador, como 
se disse, que elege,   no eixo paradigmático da língua, a forma sintático-gramatical 
mais adequada aos seus propósitos, e aquela do signo em si, em    arbitrariedade 
constitutiva. Procuramos restabelecer o papel da   ciência onomástica como o eixo 
condutor das disciplinas dos   nomes, no seu duplo enfoque, o homem e o lugar, 
respeitada a sua   inserção temporal. O que significa reconsiderar o próprio 
sistema onomástico em seu todo, a partir do nome (forma de    língua em aplicação 
toponímica, antroponímica, coronímica,   p.ex.), como a força centrífuga geradora dos 
designativos. Dele    partem (do sistema ou do modelo), na realidade, como performador 
do onoma (expressão nacional) e dos logos (discurso, razão), os  conseqüentes da 
manipulação fenomenológica do sentir, do   perceber, do dizer, do nomear. Instala-se, 
assim, um complexo de   ações transmitidas por traços não apenas culturais, mas 
etno-culturais. Em assim sendo, revestem-se de um poder de   atuação-atração muito 
mais consistente, porque não são   apenas de cunho cognitivo mas afetivo. Ainda que, 
no contexto   lingüístico de análise, o topônimo seja imotivado enquanto   forma, ao ser 
aplicado para uso, num determinado meio, torna-se   motivado, para que não se caia no 
vazio   interpretativo-comunicativo. Nesse caso, a função social do   topônimo é 
truncada,  não se realizando como forma   representativa do ambiente que o revelou, 
seja de natureza    física ou antropocultural. Daí o cuidado no bom-nomear. Nesta 
comunicação, retomaremos, assim, colocações   teórico-metodológicas já discutidas 
(DICK, 1980, 1988,   1996...), ou seja, a dupla motivação do topônimo, como língua 
geral e linguagem de especialidade, a   arbitrariedade/não-arbitrariedade do signo 
toponímico, e os   dados dos Projetos ATB (Atlas Toponímico do Brasil) e ATESP 
(Atlas do Estado de São Paulo). O epicentro deste estudo, assim,   será a toponímia do 
estado de São Paulo, em algumas de suas   formações lingüísticas, de acordo com as 
camadas etnolexicais   formadoras do sistema toponímico brasileiro e paulistano. 
 



 
 

Interação e cortesia verbal em diferentes contextos comunicativos 
 

Coordenação: Artarxerxes Tiago  Tácito Modesto (USP) 
Participantes: 
Artarxerxes Tiago Tácito Modesto (USP e FALS) 
Elizabete Rubliauskas Giachetti  (FALS) 
Giovanna Weubel Brants (USP) 
Luiz Antonio da Silva (USP) 
Renira Cirelli Appa (USP e FIA) 
 
 
Os estudos reunidos nesta sessão de comunicação pretendem tratar acerca da 
diversidade de manifestações da cortesia no âmbito da interação verbal, em diferentes 
contextos comunicativos, valendo-se de uma abordagem sociointeracionista da 
linguagem, embasando-se, sobretudo, em teorias da Análise da Conversação de linha 
etnometodológica, Sociolinguística Interacional e da Pragmática Linguística. Dessas 
teorias, retiram-se os subsídios necessários para abordar as manifestações de cortesia na 
língua portuguesa, em situações diversas de interação verbal, em diferentes canais de 
comunicação. Na perspectiva de face aqui proposta, usaremos como referência a noção 
reformulada por Brown e Levinson (1978), a partir dos conceitos postulados por 
Goffman(1967), em que  a face negativa é o “território” de cada um, que engloba vários 
domínios; e a face positiva é a imagem social que o indivíduo tenha preservar, 
somando-se quatro faces que estão constantemente em jogo em uma interação. Tendo-se 
em mente que os conceitos iniciais da cortesia surgem do princípio da cooperação 
conversacional proposto inicialmente por Grice (1975), faz-se necessário que os 
fenômenos de linguagem aqui abordados sejam analisados a partir do ponto de vista do 
usuário/interlocutor, aproximando-se da perspectiva social em que este se encontra. 
Ainda dando aporte à proposta aqui apresentada, citamos os estudos de estudos de 
Kerbrart-Orecchioni (2004, 2005, 2006), na área da Análise da Conversação, que, ao 
considerar o aspecto essencialmente comunicativo da linguagem verbal, tem a 
comunicação oral face-a-face como experiência linguística por excelência, apresentando 
a necessidade de análise do funcionamento das conversações nos diversos contextos em 
que efetivamente ocorrem, a partir de uma abordagem contrastiva, objetivando chegar a 
tendências regulares próprias das situações analisadas, considerando que os sistemas 
interacionais e, por conseguinte, as regras de cortesia sofrem variações de acordo com 
cada situação de comunicação. O olhar estará voltado, então, às formas de cortesia 
presentes nas interações cotidianas, partindo das conversações do tipo face-a-face 
estabelecidas ainda a partir da infância, indo até a vida adulta, no contexto pessoal e 
profissional, e utilizando-se inclusive dos novos meios de comunicação oferecidos pela 
Internet, considerando que a análise das atividades linguístico-discursivas desenvolvidas 
pelos interlocutores pode auxiliar na compreensão desses fenômenos dentro da 
sociedade. 

 



 
A cortesia verbal nas interações mediadas  por computador em tempo real 

 
Artarxerxes Tiago Tácito Modesto (USP e FALS) 

Luiz Antonio da Silva (USP) 
 
    
Este trabalho visa a identificar e analisar à luz da   Sociolingüística Interacional e da 
Análise da Conversação,   como se desenvolvem alguns processos de cortesia verbal nas 
conversações digitais na Internet. A relevância de um esforço   neste sentido está no fato 
de que a comunicação, vista como   prática social no contexto mundial, se utiliza cada 
vez mais de   recursos eletrônicos ligando pessoas e lugares diversos, numa 
intensa rede interacional e universal. A comunicação via   Internet, com suas inovações 
e acréscimos de recursos   constantes, fascina cada vez mais o ser humano e incorpora 
às   suas redes a cada dia um número maior de usuários dispostos a 
manter seus contatos sociais via web. Neste novo “ambiente de   interação virtual”, 
identidades sociais são construídas por   meio do processo de figuração, no qual os 
interlocutores se   representam um diante dos outros. As ferramentas disponíveis 
para que esse contato ocorra são as mais diversificadas   possíveis: chats ou bate-papos 
(abertos ou fechados), e-mail,   redes corporativas, ambientes virtuais, entre outros. Em 
meio a   esse universo de possibilidades, estão os comunicadores 
instantâneos. Os comunicadores instantâneos são aplicações   (programas) que 
permitem o envio e recebimento de mensagens de   texto em tempo real. Através destes 
programas o usuário é   informado quando um de seus amigos, cadastrado em sua lista 
de   contatos, está conectado à rede. A partir daí, eles podem   manter conversações 
através de mensagens de texto – ou até   som e imagem. Normalmente, estes programas 
incorporam diversos   outros recursos, como envio de figuras ou imagens animadas, 
conversação em áudio - utilizando as caixas de som e microfone   do sistema, além de 
vídeo conferência. Inicialmente   possibilitavam a conversação entre dois interlocutores 
apenas,   mas hoje suporta diversos interlocutores ao mesmo tempo. Neste   trabalho, 
utilizamos os recursos do MSN, oferecido gratuitamente   pela Microsoft. Para se 
conectar ao MSN, é necessário que o   usuário possua uma conta e senha de acesso. De 
posse de uma   conta, ele pode “passar” seu nome de usuário para outros 
usuários e criar sua própria lista de contatos. Em uma pesquisa   informal realizada pelo 
autor a partir de seus contatos, 90% das   pessoas só adicionam em suas listas pessoas 
que conhecem   pessoalmente. A conversação digital apresenta uma estreita 
relação entre fala e escrita, através do texto falado por   escrito. Estratégias 
conversacionais próprias da fala são   utilizadas no momento de interação eletrônica, 
mas isso se dá   somente através da utilização de recursos próprios ao meio   utilizado 
(HILGERT:2000). Os interlocutores utilizam o teclado do   computador para escrever 
suas mensagens. Essa atividade   comunicativa exige do usuário a utilização de uma 
forma de   escrita mais flexível e informal, ficando mais próxima da   oralidade, o que 
nos leva a optar por um embasamento teórico que   dê suporte a esta perspectiva. 
Contamos com as concepções e   noções da Sociolingüística Interacional e da Análise 
da Conversação para subsidiar nossa análise, com os estudos de   MARCUSCHI 
(1989,2001,2004), HILGERT(2001), ORECCHIONI(2006) e   GOFFMAN (1967). 
 Buscando verificar como se estabelecem os processos de cortesia   verbal nesse tipo de 
interação, consideramos o conceito de   “face work” proposto por GOFFMAN (1967) e 
a noção de face   utilizada por BROWN&LEVINSON (1987). 
 



 
  Análise Conversacional da Cortesia em   diversos contextos sociais 

 
   Elizabete Rubliauskas Giachetti  (FALS) 

 
Os atos, eventos e situações de fala constituem o suporte   empírico para uma análise 
conversacional dos atos de fala em   múltiplos contextos sociais. Desta forma, a 
 comunicação oral   face-a-face será interpretada como experiência linguística 
por excelência, que apresenta diversidade em seu funcionamento nos   contextos sociais 
em que efetivamente ocorrem; portanto é   possível, partindo de uma abordagem 
contrastiva, chegar a   tendências regulares próprias das situações analisadas, 
 considerando que os sistemas interacionais e, por conseguinte, as    regras de cortesia, 
sofrem variações de acordo com cada   situação de comunicação. Tal análise estará 
centrada em   teorias da Análise da Conversação de linha  etnometodológica,   
 Sociolinguística Interacional e Pragmática Linguística.    Focamos nosso objeto de 
estudo na noção reformulada por Brown e   Levinson (1978), a partir dos conceitos 
postulados por Goffman    (1967), fundamentado nas noções de face e de território,  
 rebatizados por esses autores, respectivamente, como face    positiva e face negativa. 
Ao mesmo tempo, Brown e Levinson   reciclam a noção de ato de linguagem, 
interessando-se pelo   efeito que estes podem ter sobre as faces dos participantes. A 
face negativa é o conjunto dos territórios do ‘eu’  (território corporal, espacial, temporal, 
bens materiais ou    simbólicos); e a face positiva, o conjunto das imagens valorizadas 
de si mesmos que os interlocutores constroem e tentam     impor na interação. As faces 
são, portanto,   contraditoriamente, alvo de ameaças permanentes e objeto de um   
 desejo de preservação. Como os interlocutores conseguem    resolver essa contradição? 
Para Goffman, isto se daria pela    realização de um trabalho de figuração (face-work), 
termo que   designa “tudo que uma pessoa empenha para que suas ações não   façam 
ninguém perder a face (nem mesmo ela própria)”. Para Brown e Levinson, tal 
contradição se revelaria pela    implementação de diversas estratégias de polidez que, 
para a    maioria, se reduz a processos de atenuação dos Face Threatening    Acts 
(FTAs), surgindo a polidez como “um meio de conciliar o    desejo  de preservação das 
faces com o fato de que os atos de    linguagem são potencialmente ameaçadores dessas 
mesmas   faces”.  Pretende-se fazer o inventário dessas diferentes   estratégias e 
atenuadores utilizados para minimizar os FTAs. Os   falantes empregam estratégias 
mitigadoras de acordo com a    avaliação do risco para a imagem dos participantes. A 
análise    da conversação em diversos contextos sociais levará em    consideração os 
conceitos iniciais de cortesia compreendidos    como princípios da cooperação 
conversacional, fundamentado no modelo proposto  inicialmente por Grice (1975). Faz-
se necessário    analisar os fenômenos de linguagem aqui abordados a partir do    ponto 
de vista do usuário/interlocutor, aproximando-se da    perspectiva social em que este se 
encontra. Ainda dando aporte à    proposta aqui apresentada, citamos os estudos de 
Kerbrart-Orecchioni (2004, 2005, 2006), na área da Análise da    Conversação, que, ao 
considerar o aspecto essencialmente    comunicativo da linguagem verbal, volta-se para 
as formas de    cortesia presentes nas interações cotidianas, partindo das conversações 
do tipo face-a-face em contextos pessoal e    profissional, e utilizando-se inclusive dos 
novos meios de    comunicação oferecidos pela Internet, considerando que a    análise 
das atividades linguístico-discursivas desenvolvidas    pelos interlocutores pode auxiliar 
na compreensão desses    fenômenos dentro da sociedade. 
 



A cortesia verbal no discurso infantil 
 

Giovanna Wrubel Brants (USP) 
 
Resumo do trabalho: Entendemos, assim como Brait (1999, p.194), que a abordagem 
interacional de um texto permite que verifiquemos   relações interpessoais, 
intersubjetivas que subjazem a um    determinado evento conversacional, e isto 
significa: observar no   texto verbal não apenas o que está dito, o que está 
explícito, “mas também as formas dessa maneira de dizer que,    juntamente com outros 
recursos, tais como entoação,    gestualidade, expressão facial etc., permitem uma leitura 
dos    pressupostos, dos elementos que, mesmo estando implícitos se    revelam e 
mostram a interação como um jogo de   subjetividades.” Nesse sentido, torna-se 
interessante observar    que, nas interações conversacionais espontâneas, os 
interlocutores, em geral, pretendem que sua imagem pública seja    preservada, ou ainda 
que aquilo que eles desejam comunicar seja   respeitado e valorizado, sem que sofram 
imposições. Assim, com   o intuito de efetivar a auto-preservação de sua imagem, um 
falante pode utilizar recursos que tornem a interação com o outro mais equilibrada, de 
modo que se evitem as   imposições/contrariedades tanto em relação à sua fala (e,   mais 
amplamente, à sua pessoa), quanto em relação ao seu interlocutor. Um desses recursos é 
o da cortesia verbal. Dentre    os estudos sobre cortesia verbal, a teoria da preservação 
das    faces é a que se mostra mais claramente articulada. Tal visão    da cortesia fora 
preconizada por Brown e Levinson (1987), que retomam e ampliam a conceituação de 
face proposta por Goffman    (1970), para quem aquela poderia ser definida como o 
valor social    positivo que uma pessoa reivindica para si mesma. No caso    específico 
das interações conversacionais infantis, torna-se    necessário considerar que as 
estratégias linguísticas de    cortesia verbal empreendidas associam-se ao contexto   
 sociocultural no qual elas se desenvolvem. Em uma pesquisa    empírica com crianças 
de 6, 9 e 12 anos, La Taille (2001) constata que a cortesia verbal faz parte do universo 
moral da    criança desde muito cedo. Snow et al. (1990), por outro lado,    investigaram 
o modo como as crianças adquirem esse complexo e    abstrato sistema da cortesia 
verbal. Os autores consideram que,    tal como a gramática, por exemplo, o sistema da 
cortesia é mais um sistema linguístico que está disponível às crianças nas    interações 
em que elas estão imersas no cotidiano. Portanto,  elas aprendem as estratégias 
linguísticas da cortesia verbal    pela observação e pela própria interação com seus pares 
e com os adultos. Neste trabalho, o objetivo é observar e analisar   as estratégias de 
cortesia verbal que emergem nas interações   conversacionais de crianças de 5, 8 e 10 
anos de idade, em   contexto lúdico. Foram realizadas 6 gravações com 6 pares de 
crianças (2 pares de crianças de 5 anos de idade, 2 pares de 8    anos e 2 pares de 10 
anos). Para a análise dos dados, as    gravações referidas foram posteriormente 
transcritas, de acordo   com as Normas para Transcrição comumente utilizadas pelos 
pesquisadores do Projeto NURC/SP — Projeto de Estudo da Norma  Linguística 
Urbana Culta de São Paulo — que constam em Preti    (1999, p. 11). 
 



 
A interação e cortesia verbal na vida profissional 

  
Renira Cirelli Appa (USP e FIA) 

 
O presente trabalho tem o propósito de identificar e analisar as   estratégias 
interacionais, principalmente as que envolvem   cortesia linguística, nos diferentes 
setores profissionais.   Buscou-se embasamento nas perspectivas da Análise da 
Conversação (AC) e da Sociolinguística Interacional. O   embasamento teórico possui 
duas linhas dorsais, uma que estuda   as interações e outra que aborda a cortesia 
linguística. Os   principais teóricos serão Brown e Levinson (1978), a partir dos 
conceitos postulados por Goffman e seus princípios da   interação (1967 e 1970). 
Tendo-se em mente que os conceitos   iniciais da cortesia surgem do princípio da 
cooperação   conversacional proposto inicialmente por Grice (1975). O corpus 
enfoca alguns manuais de etiqueta e de boas maneiras apenas nos  capítulos e excertos 
que tangem ao mercado profissional. Os  manuais que fazem parte do corpus são: 1) 
"Sempre, às vezes,  nunca: etiqueta e comportamento”, de Fábio Arruda, 2006; 2) 
"Marcelino por Claudia: o guia de boas maneiras de Marcelino de  Carvalho 
interpretado por Claudia Matarazzo", de Claudia  Matarazzo, 2006; e 3)"Etiqueta século 
XXI: um guia prático de  boas maneiras para os novos tempos", de Celia Ribeiro, 2008. 
 A  abrangência desta análise ficará restrita às teorias e   exemplos dos aspectos 
linguísticos verbais e não verbais, bem   como aspectos comportamentais da cortesia nas 
relações de   trabalho. Tal como acontece na maioria das pesquisas sobre   cortesia 
linguística, este trabalho tem, em uma ponta a  preocupação primordial com o assunto 
teórico em si e, na outra   ponta, a inquietação basilar e central empírica. 
 
 



 
 

 História da língua e dos  textos: tradições discursivas no Nordeste brasileiro 
 

Coordenação: Aurea Zavam (UFC) 
Participantes: 
Alessandra Castilho Ferreira da Costa (UFRN) 
Aurea Zavam (UFC) 
Roseane Batista Feitosa Nicolau 
Ana Cristina de Sousa Aldrigue 
Valéria Severina Gomes (UFRPE) 
 

Desde a última década de 80, quando vimos se consolidar o conceito de tradição 
discursiva, gestado no seio dos estudos da Filologia Pragmática alemã, muitas pesquisas 
linguísticas de cunho diacrônico passaram a considerar, para o objetivo a que se 
propunham, a estreita relação entre história da língua e história dos textos. Para Koch 
(1997), que sugeriu a adoção do termo (Diskurstradition), essas duas histórias – a dos 
textos e a das línguas, então concebidas como indissociavelmente imbricadas, se 
encontrariam abrigadas no segundo nível – o histórico – de que falou Coseriu (1980) ao 
discorrer sobre seu modelo de estrutura da linguagem. Dessa forma, ao lado da história 
da língua, Koch acrescentou a história das tradições discursivas. Partidário dessa 
concepção, Kabatek (2005, p. 163) ressaltou que “quando se estuda a história de uma 
língua, o que se estuda não é a evolução da língua, [...] mas textos de diferentes épocas, 
textos que são considerados representativos dos respectivos estados de língua”. Com 
base nesses pressupostos teóricos, tratamos, nas quatro comunicações desta sessão, de 
questões afeitas à historicidade dos textos e levantamos alguns questionamentos de 
natureza teórico-metodológica sobre a relação entre fenômenos linguísticos e tradições 
discursivas. Na primeira, discutiremos as ações linguísticas tradicionais que atravessam 
e constituem as cartas pessoais, em particular as que Câmara Cascudo escreveu a Mário 
de Andrade, durante os anos de 1924 e 1944; o espaço que o gênero textual carta ocupa 
no contínuo de proximidade e distância comunicativa e ainda tradicionalidades típicas 
deste gênero textual, como, por exemplo, a saudação, a transmissão de cumprimentos, a 
função amicitas (o estabelecimento da amizade). Em seguida, a fim de verificar que 
mudanças de estilo podem ser observadas, em termos lexicais, na passagem do editorial 
pelas tendências que marcaram o jornalismo impresso em nosso país, apresentaremos 
uma análise do léxico de editoriais pernambucanos do século XIX, levando em 
consideração a composição estilística desse gênero textual manifestada por meio de 
aspectos da língua, tais como latinismos, arcaísmos, expressões populares, 
regionalismos, entre outros. Dando continuidade, com base em um corpus composto por 
escrituras oficiais publicadas em jornais paraibanos dos séculos XIX e XX, revelaremos 
traços de mudança e vestígios de permanência no fazer-argumentativo desses textos, 
que refletem ações socioeconômicas empreendidas pelos atores sociais envolvidos, 
naquela época, na produção e circulação dessa tradição discursiva. Encerrando a sessão, 
evidenciaremos as tradições discursivas de um gênero textual do domínio jurídico 
bastante frequente no século XIX, o auto de querella, para então, em um corpus de 
exemplares do estado do Ceará, mostrarmos o resultado da análise das formas 
linguísticas empregadas no ato de referir-se ao(s) querelante(s) a fim de percebemos as 
funções discursivas que tais expressões desempenhavam, bem como o modo pelo qual a 
sociedade da época via representantes da parcela desprestigiada da população. 
Esperamos, com esta sessão, contribuir com pesquisadores da Linguística Histórica e 



áreas afins, envolvidos no constante e dinâmico jogo que move a atividade por 
excelência da interação humana: a língua e suas formas de manifestação.  



 

Entre liberdade e formulário textual: tradições da carta   pessoal a exemplo da 
correspondência de Câmara Cascudo a Mario  de Andrade (1924-1944) 

 
   Alessandra Castilho da Costa (UFRN) 

 A carta pessoal (na Retórica, denominada epistola familiaris) é   um dos gêneros 
textuais mais caros à pesquisa lingüística de   um corpus histórico, porque é gênero 
influenciado por    características informais. Se o interesse do linguista é 
pesquisar a utilização do vernáculo em sincronias passadas, a   carta pessoal será, 
certamente, um dos gêneros textuais que   mais lhe serão úteis.  Em seu intuito de 
historiar a língua, o lingüista deve conhecer   que o gênero carta pessoal não é 
totalmente livre, antes é   atravessado por uma série de tradições discursivas 
que determinam as escolhas lingüísticas do missivista. Como propõe    Kabatek (prelo, 
p. 9), “[...] um texto pode corresponder a toda    uma série de tradições co-presentes ao 
mesmo tempo; e a   investigação empírica das tradições discursivas tem a tarefa da 
identificação dessa rede de tradições”.   Nosso objeto de investigação é o conjunto de 92 
cartas  escritas pelo folclorista norte-riograndense Câmara Cascudo ao escritor paulista 
Mario de Andrade entre os anos de 1924 e 1944.   O trabalho busca verificar o 
comportamento do intelectual   potiguar como missivista e os temas recorrentes em suas 
cartas.   Seguindo a perspectiva teórica do Modelo de Tradições Discursivas, 
entendemos que o texto corresponde a atos   lingüísticos ou a uma série de atos 
lingüísticos conexos que   um enunciador realiza em uma situação concreta e que 
 tradições discursivas são ações lingüísticas tradicionais.   As questões que norteiam 
esta análise são as seguintes:   a)  Que ações lingüísticas tradicionais atravessam e 
constituem as cartas pessoais de Câmara Cascudo a Mario de   Andrade?   b)  O que tais 
tradições discursivas revelam sobre o espaço que   o gênero textual carta pessoal ocupa 
no contínuo de proximidade   e distância comunicativa?   c)  Qual é a contribuição 
teórica e metodológica desse tipo   de análise?   Como resultado da análise, são 
identificadas tradicionalidades   típicas do gênero textual carta pessoal, tais como a 
saudação, a transmissão de cumprimentos, a função amicitas   (o estabelecimento da 
amizade), a expressão de emocionalidade,   entre outros aspectos.  Comprova-se, ainda, 
que modelos textuais   de outras línguas influenciam as escolhas lingüísticas do 
enunciador em suas cartas. Considerando que a carta pessoal   movimenta-se na tensão 
entre a ligação com um dado formulário   e a liberdade individual, o presente estudo dá 
visibilidade aos   aspectos relativos a esse formulário.   A comprovação de que em 
determinadas partes do texto o   enunciador não escolhe nem se utiliza livremente das 
formas   lingüísticas, recorrendo a modelos textuais diversos, traz consequências 
teóricas e metodológicas relevantes sobre a   ligação de dados lingüísticos e tradições 
(cf. Simões &   Kewitz 2006; Kewitz & Simões 2009). Os dados lingüísticos não   são 
fatos brutos (cf. Koch 1997: 59). Conhecer a ligação entre os dados e a tradição é 
essencial para o linguista em seu   objetivo de historiar a língua. 
 



Formas referenciais em documentos judiciais  do século XIX: em estudo  
com autos de querela 

 
Aurea Suely Zavam (UFC) 

 
A estrutura social e econômica do Brasil    colonial era marcada pelo enorme abismo 
entre basicamente duas   classes bem definidas: a dos cidadãos, representada pela 
pequena   minoria dos senhores, e a dos não-cidadãos, representada pela   grande massa 
dos escravos e índios. O poder na colônia não era   definido como nos dias atuais e tal 
situação favorecia a    possibilidade de qualquer um, considerado cidadão, exercer 
qualquer função, ou exercê-las todas ao mesmo tempo. A   capitania do Ceará, que, 
durante um longo tempo esteve sob a   jurisdição de Pernambuco, em relação à estrutura 
jurídico-administrativa, segundo Macedo (1990), até 1833,    contava com apenas duas 
comarcas, para dar assistência às    vítimas dos crimes praticados.  Assim, não causa 
estranhamento    constatar o quanto a violência era acentuada nas vilas e nos pequenos 
vilarejos e sítios daquela região. Nesse contexto,    havia um documento destinado a 
registrar denúncia ou queixa    apresentada ao juiz da comarca: o auto de querella. Esse 
tipo de documento, além do registro dos crimes ocorridos, nos fornece informações 
históricas sobre a vida das pessoas que viviam no    Ceará daqueles idos e dessa forma 
nos ajuda a reconstituir um    pouco da nossa história social. Com o objetivo maior, 
então, de   contribuir com estudos sobre gêneros textuais numa perspectiva    diacrônica, 
área ainda pouco explorada, sobretudo no Brasil,     identificamos, primeiramente, com 
base em Kabatek (2003),    tradições discursivas que caracterizam o gênero auto de   
 querella. Em seguida, partindo da concepção de referenciação    proposta por Mondada 
e Dubois (1995), analisamos as expressões    empregadas para fazer referência à(s) 
vítima(s), bem como as funções discursivas desempenhadas pelas formas referenciais   
 levantadas. A análise, baseada em oito autos de querela    registrados entre os anos de 
1802 a 1829, todos pertencentes ao    corpus coletado e editado por Ximenes (2006), 
nos permitiu encontrar respostas para algumas questões que levantamos: que    tradições 
discursivas podem ser constitutivas do auto de    querella?; que formas referenciais são 
mais recorrentes nesse    gênero?; que funções discursivas desempenham?; a que 
conclusões podemos chegar a respeito das relações judiciais   estabelecidas entre 
cidadãos e não-cidadãos daquela época?  Ao desvendar as estratégias de referenciação 
dos produtores    desses textos, reveladas pelas marcas linguísticas investigadas, não só 
se desvela o contexto social e histórico no qual se  desenvolveu esse gênero, como 
também se descortina o véu que    cobre a relação entre tradições discursivas e 
processos de    referenciação. Acreditamos que os resultados obtidos podem assim nos 
ajudar a compreender melhor a adaptabilidade de    estratégias de referenciação a 
demandas que surgem em função   de configurações histórico-sociais e ajudam a lançar 
mais    luzes às pesquisas que se dedicam a investigar a história da língua vinculada à 
história dos textos. 
 
 



 
 

Escrituras oficiais em jornais paraibanos dos séculos XIX  e XX: mudanças e 
permanências no fazer-argumentativo da Língua Portuguesa do Brasil 

 
Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB) 
Ana Cristina de Sousa Aldrigue (UFPB) 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo o uso da Língua Portuguesa do Brasil, em 
escrituras oficiais presentes em jornais, especificamente, do Estado da Paraíba que se 
encontram nos acervos da Casa Fundação José Américo (CFJA) em João 
Pessoa, capital paraibana. As escrituras oficiais são resultantes de ações 
socioeconômicas e devem ser entendidas também como uma ação comunicativa, isto é, 
como um sistema de múltiplas relações: composicionais, de conteúdo temático e 
discursivo, e que apresentam argumentatividade. O nosso propósito com este trabalho é 
realizar um estudo linguístico,guiado por Teorias Linguísticas, tendo como suporte o 
arcabouço teórico das Tradições Discursivas (SCHLIEBEN-LANGE, 1993, 
KABATEK, 2005, GOMES, 2010), que pressupõe uma concepção de língua integrada à 
realidade sociocultural e histórica; e da Argumentação (DUCROT, 1984, 1988, KOCH, 
2000), que pressupõe que todo texto apresenta certo grau de argumentatividade. Quando 
interagimos com alguém procuramos dotar nossos enunciados de determinada força 
argumentativa; isto é, procuramos produzir enunciados de modo que a compreensão de 
nosso interlocutor caminhe no sentido de determinadas conclusões. A partir dessas 
teorias, observamos o que mudou e o que permaneceu no fazer-argumentativo das 
escrituras oficiais publicadas nesses jornais paraibanos. Para isso, se fez necessária a 
formação de um Banco de Textos, constituído por esses escritos oficiais do ano de 1821 
até o ano de 1961. Esta delimitação temporal  deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que 
o ano de 1821 marca o surgimento do primeiro jornal produzido na Paraíba e a partir do 
século XX inicia-se um período em que textos oficiais tornam-se não tão frequentes nos 
jornais brasileiro/paraibano, pois já existia um jornal que dava conta desse tipo de 
publicação, no caso, o Diário Oficial. A riqueza linguística produzida em 140 anos de 
publicações oficiais em jornais justifica, por si só, a proposta desse trabalho que visa a 
estudá-la, ao mesmo tempo em que resgata parte da história da Língua Portuguesa do 
Brasil em séculos passados. 



 

O léxico na composição estilística de editoriais pernambucanos do século XIX 

Valéria Severina Gomes (UFRPE) 

Pernambuco registra, no século XIX, um momento histórico de enriquecimento cultural 
e de modernização social que ocorreu em todo o país. Juntamente com outros domínios 
de escritura, a jornalística contribuiu imensamente para a propagação das mobilizações 
sociais, políticas e culturais, por meio de diversos gêneros constituídos por uma língua 
efervescente, dinâmica e suscetível a essas transformações. Daí os aspectos heterogêneo 
e histórico da língua e dos textos, que se relacionam nesta pesquisa. De acordo com 
Martins (2008), ainda há poucos estudos que fazem referência à evolução do português 
brasileiro nos anos do Oitocentos. Por outro lado, também começam a surgir estudos 
recentes, com base no conceito de Tradição Discursiva, ou seja, na abordagem, por 
exemplo, da constituição linguístico-discursiva dos gêneros textuais nas diferentes 
épocas, em diversos níveis de linguagem: fonético-fonológico, sintático, semântico e 
textual (KOCH, 1997), que buscam correlacionar a história da língua, a história do 
textos e as mudanças sociais. Nessa perspectiva, o presente estudo, idealizado a partir da 
análise do léxico na obra literária do século XIX, feita por Martins (2008), pretende 
fazer uma análise qualitativa de editoriais pernambucanos do mesmo período, 
considerando o léxico na composição estilística desses textos por meio dos seguintes 
aspectos da língua: latinismos; arcaísmos; expressões populares; regionalismos;  
indianismos; africanismos; estrangeirismos; neologismos; o nome próprio como recurso 
estilístico. A questão levantada é: que mudanças de estilo podem-se observar, em 
termos lexicais, na passagem do editorial pelas tendências político-panfletária, literário-
independe e telegráfico-informativo do jornalismo impresso? Os textos que constituem 
o corpus desta pesquisa são editoriais jornalísticos que compõem o corpus mínimo 
coletado pela equipe de Pernambuco em jornais pernambucanos diversos: Diario de 
Pernambuco, A Carranca, O Paiz, O Progressista, A Provincia, Jornal do Recife, 
A Quotidiana Fidedigna, O Capibaribe, O Argos Pernambucano e O Liberal. Os textos, 
no total de 70.388 palavras, estão disponíveis no banco de dados do Projeto Para a 
História do Português Brasileiro (PHPB). O objetivo principal é reconstruir a 
performance do português brasileiro na constituição de editoriais pernambucanos no 
século XIX. 



Estudos morfológicos e   lexicais por meio de uma abordagem diacrônica 
 

 
Coordenação: Bruno Oliveira Maroneze (UFGD) 
Participantes: 
Alice Pereira Santos  (USP) 
Bruno Oliveira Maroneze (UFGD) 
Erica Santos Soares de Freitas (USP/ CAPES) 
Nilsa Areán-Garcia (USP) 
 
 O GMHP - Grupo de Morfologia Histórica do Português (http://www.usp.br/gmhp) - é 
um grupo interdisciplinar criado em 2005, coordenado pelo Prof. Dr. Mário 
Eduardo Viaro, cujo propósito é dedicar-se aos estudosdiacrônicos da formação de 
palavras na língua portuguesa, concentrando inicialmente seus esforços no viés dos 
mecanismos da derivação. Entretanto, para estudar o significado dos afixos 
formativos de palavras na língua portuguesa em geral e sua gênese, não se pode 
prescindir de estudos interdisciplinares de Semântica Geral, de Lexicologia, da 
Estilística ou de outros estudos de caráter sincrônico da Linguística Geral. Assim, o 
GMHP, segundo seu próprio modelo desenvolvido, investiga palavras e seus afixos sob 
o ponto de vista diacrônico e morfológico, além disso enriquece os seus estudos, sem 
perder o  foco, com a ótica de outras áreas afins; dessa maneira, aliando-se sincronia à 
diacronia, procura-se estabelecer umavisão mais próxima da pancrônica. O propósito 
desta sessão é apresentar algumas das pesquisas concluídas e em andamento do 
grupo, que se mostram apenas como um viés das muitas linhas encontradas neste amplo 
projeto, bem como expô-las ao debate para um proveitoso intercâmbio acadêmico e 
científico.  



 
Parassíntese: considerações acerca das formações com os prefixos de- e des- 

Alice Pereira dos Santos (USP) 

 
A partir dos prefixos de- e des- intencionou-se analisar como se  davam as criações 
vocabulares que envolviam a parassíntese. Apesar de contar com muitos estudos entre 
os quais se podem citar Meyer-Lübke (1923); Pidal (1968); Câmara Jr (1975); Bechara 
(1975); Carone (1986); Bassetto (1993); Rio-Torto (1998), a parassíntese ainda 
apresenta lacunas em sua definição. Sendo assim, foi preciso estabelecer as bases sobre 
as quais o estudo se assentava. Objetivou-se averiguar os critérios de seleção, 
combinação,restrição e bloqueio desses elementos formativos. Buscou-se indicar as 
regularidades e idiossincrasias desses mecanismos de formação de palavras, no que 
tange os afixos supracitados, considerando-se os níveis fonológico, morfológico, 
sintático e semântico. Para isso, foi utilizada como corpus a base de dados do 
Dicionário Houaiss. A partir desse conjunto de dados tentou-se responder as questões 
aqui levantadas. Sabe-se que esses prefixos podem apresentar valores semânticos 
semelhantes. Em Romanelli (1964: 47-54) encontra-se os seguintes significados do 
prefixo de-: valor de intensidade ( deamo “gostar muito, amar”; delucto “lutar com 
todas as forças”; desudo “suar muito”); afastamento e separação (decedo “retirar-se”; 
decīdo “separar cortando”; derivo “desviar as águas, afastar, desviar”); 
negação/privação ( dedecet “não convir, não ficar bem”; demens “demente, 
que perdeu o juízo”; dedisco “esquecer, não saber”). O afixo des-, inovação neolatina, 
convoca os mesmos valores semânticos descritos acima. A comunhão desses 
significados pode ser explicada pela etimologia desse prefixo, que de acordo com 
Nunes (1945: 395-396) e também com Houaiss (2001), pode ter-se originado tanto de 
dis-, como da junção dos afixos latinos de- e ex-, reproduzindo assim os seus 
significados: intensidade  (desinfeliz); separação/afastamento (descascar) e 
negação/privação (deslealdade). Chama atenção o fato de esses elementos formativos se 
unirem a bases de diferentes classes gramaticais. Considerando, portanto, 
que os prefixos atuam sobre as mesmas bases e convocam significados semelhantes, 
examinou-se como se daria o arranjo desses elementos formativos, isto é, a quais 
critérios de seleção esses afixos estariam sujeitos. Pretendeu-se apontar 
ainda fatores que pudessem bloquear a combinação entre os formantes lexicais, 
considerando a classe gramatical da palavra-base, bem como as informações semântico-
conceptuais. 
 



 

Para uma conceituação e classificação do arcaísmo 
 

Bruno Oliveira Maroneze (UFGD) 
 
Este trabalho tem o objetivo de trazer algumas reflexões a respeito do desaparecimento 
de unidades lexicais na língua portuguesa e nas línguas de modo geral. Entendemos 
serem frequentes os estudos sobre a criação de novas unidades lexicais, bem como sobre 
a mudança de significado de unidades já existentes, mas é pouco comum o estudo da 
arcaização das unidades lexicais. Assim, propomo-nos, inicialmente, a discutir a 
conceituação do arcaísmo, evidenciando que este deve ser entendido não como uma 
unidade lexical que deixou de ser usada, mas como uma unidade pouco usada 
atualmente, que tenha sido muito usada no passado. Em decorrência disso, faz-se 
necessário incluir neste conceitounidades lexicais outrora difundidas pela sociedade, 
mas  atualmente restritas a esferas específicas (como, por exemplo,   arcaizantes 
empregadas na linguagem jurídica). Em segundo lugar, propomo-nos também a elaborar 
uma tentativa de classificação dos arcaísmos, na qual detectamos quatro 
classes, segundo a aparente motivação do desaparecimento: 1) unidades lexicais que 
deixam de ser usadas porque o seu referente deixa de existir (por exemplo, tílburi, 
espécie de veículo do século XIX); 2) unidades lexicais cujo referente não 
desaparece, mas desaparece a sua função extralinguística (é o caso, em especial, de 
unidades lexicais “gírias” que deixam de servir de identificação a grupos – por exemplo, 
tira para policial, cocota para moça vaidosa); 3) unidades lexicais que são substituídas 
por outras etimologicamente relacionadas (por exemplo, heréu, substituído por 
herdeiro); 4) unidades lexicais que desaparecem após um período de concorrência com 
outra unidade, seja esta mais antiga (como debacle, de origem francesa, substituída por 
derrota), seja mais recente (como winchester, substituído por HD ou disco rígido). Nesta 
última categoria, encontram-se muitos neologismos que desaparecem sem se integrar 
à língua, em virtude de uma certa instabilidade na denominação inicial de conceitos. Por 
fim, tecemos algumas considerações a respeito dos motivos que levam uma unidade 
lexical a deixar de ser usada. Esperamos com este trabalho suscitar mais pesquisas e 
reflexões acerca do fenômeno do arcaísmo, presente em todas as línguas. 
 



 
Origem das palavras sufixadas em –mento no Vocabulário Portuguez e Latino 

 de Rafael Bluteau 
 

   Érica Santos Soares de Freitas (USP/Capes) 
 
O presente artigo faz parte de uma pesquisa mais extensa, cujo   objetivo principal é 
estudar, diacronicamente, a formação de   palavras do português, com ênfase no 
processo de sufixação.    Nosso trabalho é direcionado ao estudo morfológico 
diacrônico;    a fim de identificarmos a produtividade do sufixo derivacional    –mento 
(do latim, –men, –mentum) no português, cujo    surgimento no português é de meados 
do século XII,    observaremos as palavras formadas por este sufixo existentes no 
Vocabulário Portuguez e Latino, de Rafael Bluteau. A obra está   disponibilizada online 
no sitio do “Corpus Lexicográfico do  Português” (http://clp.dlc.ua.pt/ inicio.aspx), 
 facilitando    nossa pesquisa, visto que é possível visualizar as palavras    tanto na 
macroestrutura (as entradas do dicionário) quanto na 
 microestrutura (dentro dos verbetes).  Dentre as 738 ocorrências resultantes da pesquisa 
feita pela   terminação em -mento, muitas estão duplicadas, devido ao 
programa não diferenciar letra maiúscula de minúscula.    Identificamos a informação de 
suas origens dada pelo próprio    vocabulário: palavra formada no português, no latim 
ou outras   línguas, em que somente a castelhana é indicada, em uma única entrada 
(tormento), apesar de em outros casos a abonação estar    nesta mesma língua e não 
haver ortografia do sufixo –mento em    sua forma latina, seja clássica ou vulgar (–
mentum e –mentu,    respectivamente), exceto em três abonações latinas na pesquisa 
feita pela primeira terminação: frumentu, omentu e elicimentu,   e um provável erro de 
indicação de origem em outra feita pela  terminação - mentum:  capillamentum.  Grande 
parte palavras possuem uma dupla informação, como    argumento (14 ocorrências com 
origem latina e 82, portuguesa);   outras, Bluteau indica como portuguesa, ainda que já 
existisse    no latim, por exemplo casamento; há, ainda, aquelas que possuem    diversas 
origens, como tormento, com quatro indicações de    origem: castelhana, portuguesa, 
latina e outras. Encontramos algumas com grafias distintas: soffrimento/sofrimento; 
 sahimento/saimento; além disso, muitas palavras possuem sua base    opacificada pelo 
tempo, como lamento, dificultando o    reconhecimento do sufixo estudado, visto que 
em alguns casos a    palavra surge como empréstimo latino, já lexicalizada.    Iremos, a 
partir dessa análise, propor um modelo para a  indicação correta de suas origens, 
algumas formações e a  inclusão de verbetes na macroestrutura do dicionário Houaiss, 
 ainda que possam ser considerados arcaísmos. 



 

O sufixo –ista: sua origem e seu uso na  língua portuguesa 

Nilsa Areán-Gacía (USP) 

 
Desenvolvido na Universidade de São Paulo, este trabalho, que surgiu no âmbito das 
pesquisas do Grupo de Morfologia Histórica  do Português, GMHP 
(http://www.usp.br/gmhp), e está  fundamentado em Rio-Torto(1998) e Viaro(2010) 
visa a explorar  alguns aspectos sobre o sufixo -ística e sua relação com a 
constelação formada entre -ismo, -ista e -ístico(a) na língua portuguesa, destacando a 
sua origem, a sua internacionalidade, e suas características semânticas, como também os 
demais estudos  elaborados sobre o objeto em questão no português. Para tanto, 
sabendo-se que -ística não é exclusivo da língua portuguesa, mas tal como os sufixos -
ismo, -ista e -ístico(a) com os quaismantém relações paradigmáticas, também aparece 
em várias línguas, é possível esboçar um panorama das ocorrências de 
palavras com ele derivadas em algumas delas em que se apresenta com o intuito de, 
assim, tecer e, em determinados casos, comprovar as hipóteses de sua origem, 
evidenciando o âmbito em que é utilizado dada a sua significação. É sabido que -ística é 
a forma feminina do sufixo -ístico na derivação de adjetivos. Não obstante, ao consultar 
as palavras formadas com -ística no Dicionário Houaiss (2001), nos deparamos com 
substantivos, pelo menos sessenta e duas palavras estão categorizadas como tal pela 
obra lexicográfica. Também podemos nos deparar com vários substantivos formados 
com -ística, ainda não dicionarizados pelo Houaiss (2001), mas com 
ampla divulgação nos meios de comunicação, por exemplo, “dentística”, dentre outros. 
Assim, neste trabalho se problematiza a trajetória do sufixo -ística que é, na sua origem, 
a forma feminina de -ístico, no entanto, sabemos que -ístico é um afixo formador de 
adjetivos e -ística forma substantivos, desta maneira, problematiza-se 
também a mudança categorial nas formações do sufixo que é etimologicamente, como -
ístico(a), proveniente da concatenação dos morfemas gregos -ιστής e -ικός. 
Ressalta-se, também, que o presente trabalho é uma pequena parte de um projeto maior 
e se mostra apenas como um viés das muitas linhas encontradas ao longo da pesquisa 
neste amplo projeto. 



 

 
 

Os procedimentos metodológicos da Sociolinguística e da Geolinguística nos 
estudos dialetolóficos 

 
Coordenação: Clézio Roberto Gonçalves - (USP, UFOP) 
Participantes: 
Clézio Roberto Gonçalves - (USP, UFOP) 
Ivanete Belém do Nascimento (USP) 
Valter Pereira Romano (UEL) 
Viviane Gomes de Deus Deiró (UFBA) 
 
O estudo da linguagem humana sempre despertou curiosidade e interesse nas mais 
diferentes culturas e sociedades em todos os períodos históricos, dada a sua importância 
em registrar as possíveis variações, sejam elas, diacrônicas, sincrônicas, diatópicas, 
diafásicas, diagenéricas ou qualquer outra que venha a ser objeto de estudo de 
pesquisadores. Não se pode negar que existe uma grande influência da língua sobre a 
visão do mundo daqueles que a falam. Da mesma forma, não se pode negar o contrário, 
ou seja, a influência do meio físico e do contexto cultural sobre a língua. Dessa forma, a 
língua e o comportamento linguístico de seus falantes estão estreitamente ligados à 
cultura em que ocorrem. Considerando-se que os estudos dialetológicos primam pela 
diferença e pela diversidade, a partir do momento que se faz um estudo sistemático, por 
exemplo, das diferenças regionais de uma língua, esta comunicação coordenada se 
propõe a apresentar estudos de fenômenos linguísticos de regiões brasileiras distintas 
que contemplam o arcabouço teórico, os métodos e os procedimentos da 
Sociolinguística e da Geolinguística, no intuito do corroborar para o reconhecimento 
das áreas de extensão de diferentes fatos linguísticos (fonéticos, morfológicos, 
sintáticos, léxicos, semânticos e pragmáticos). As discussões, as análises e os 
procedimentos metodológicos propostos, aqui, partem do princípio de que a 
Dialetologia se ocupa do estudo das variações na utilização de uma mesma língua por 
indivíduos ou grupos sociais de origens geográficas diferentes, transformando-se numa 
indagação histórica e contribuindo, significativamente, para os estudos diacrônicos e, 
também, sincrônicos. Por sua vez, a Geolinguística é entendida como o método da 
Dialeologia que estuda a variação linguística em suas várias manifestações dentro de um 
espaço determinado. Quanto à Sociolinguística, de maneira geral, este modelo teórico 
considera a variação como objeto de estudo, entendendo-a como um princípio geral e 
universal, passível de ser descrita e analisada cientificamente, a partir de um tratamento 
especial dispensado à relação língua-sociedade. Esta comunicação coordenada apresenta 
estudos que investigam a língua oral e, por esse motivo, empreendem pesquisas de 
campo, preocupando-se com os dialetos e os falares e, ainda, permitem que a língua 
viva explique fatos do passado, sendo um aperfeiçoamento do método histórico-
comparativo, pois o amplia com seus resultados sempre fecundos. 
 



 
 

Um estudo sobre o uso dos pronomes você, ocê e cê: fatores linguísticos 
condicionantes 

 
Clézio Roberto Gonçalves  (USP, UFOP) 

 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a  variação da forma pronominal você (padrão) 
e suas variantes   ocê e cê (não-padrão) no português oral do centro-oeste 
mineiro, adotando-se os pressupostos teórico-metodológicos da   Sociolinguística 
Variacionista. Foram selecionadas para esta   pesquisa algumas narrativas orais 
espontâneas do português   brasileiro de falantes das zonas urbana e rural (distritos de 
Ilha, Corumbá, Calciolândia, Boca da Mata) da cidade de Arcos   (MG). O objetivo 
geral desta pesquisa é, a partir dos estudos   já realizados sobre o uso da forma você e 
suas variantes,   investigar os fatores linguísticos que condicionam a variação 
do pronome você. Foi analisado um total de 510 dados, obtidos em   narrativas 
individuais orais espontâneas com 40 informantes de   Arcos (MG), sendo 20 da área 
urbana e 20 da área rural, de   ambos os sexos, agrupados em três faixas etárias (15-30 
anos,   31-59 anos, 60 anos ou mais). Todas as narrativas foram   registradas sem a 
presença de outros indivíduos que não o   documentador e o informante. Já do ponto de 
vista do   desenvolvimento temático, foi concedida aos informantes uma 
total liberdade de escolha dos temas tratados no decorrer das   interações, com a 
condição de que o assunto fosse uma   situação real, em que o informante tivesse sido 
emocionalmente   envolvido e que o documentador ainda não tivesse conhecimento, 
para evitar, assim, pressupostos, referência às informações   compartilhadas 
anteriormente etc. Considerando-se que a   variação linguística não deve ser entendida 
como uma mera   escolha individual, visto que é, em grande parte, dependente de 
fatores contextuais, tipos de relação entre os interlocutores,   classe social, gênero dos 
interlocutores, idade, meio ambiente   físico e tópico discursivo etc., este estudo 
confirma que as   escolhas, conforme apresentadas por Labov (1972, 1983), podem ser 
consideradas como uma variação estilística. Os principais   resultados encontrados nesta 
pesquisa estudo indicam que o perfil   da variação é de variação estável e que a 
alternância do   uso dessas variantes é influenciada por fatores linguísticos e   sociais. A 
prática linguística, individual e coletiva está   sujeita a regras ou a convenções de 
natureza institucional que   atuam fortemente sobre aquilo que é possível dizer. Daí, que 
 as escolhas de que o falante dispõe para atuar são,   necessariamente, condicionadas 
pelos fatores institucionais que   constituem e dão corpo a ordens discursivas 
específicas. Assim,   a competência comunicativa do sujeito falante implica o  
 conhecimento e a interiorização não apenas de fatores   contextuais e situacionais, mas 
dos componentes institucionais   que sancionam uma determinada atuação. Os usos 
linguísticos   possíveis resultam, pois, não apenas de um conhecimento   abstrato das 
formas linguísticas e de uma inserção geral numa   sociedade abstratamente 
considerada, mas da capacidade de atuar   pertinentemente em espaços e tempos 
institucionalmente   condicionados, inseridos em ordens discursivas e convencionais 
 particulares. 
 



 
Os pronomes de segunda pessoa no dialeto paulistano 

Ivanete Belém do Nascmento (USP) 
 

 
No Português Brasileiro (PB), a referência ao interlocutor pode ser realizada por meio 
de diferentes variantes linguísticas:“o/a senhor/a”, “você/ocê/cê”, “tu”. No que 
respeita ao uso dos pronomes de segunda pessoa, questões diatópicas estão fortemente 
correlacionadas à sua distribuição pelo território brasileiro. Em comunidades do sul do 
país, no Rio de Janeiro ou em Santos, por exemplo, é comum o emprego de “tu”, em 
concorrência com “você” (Lorengian-Penkal, 2004; Paredes Silva, 2003). 
Contrariamente, em Minas Gerais (Ramos, 1997; Gonçalves, 2008) e  em São Paulo 
(Nascimento, 2011), o “tu” não é uma variante empregada pelos falantes. Na primeira 
comunidade, a forma plena“você” concorre com as variantes foneticamente reduzidas 
“ocê” e “cê”, ao passo que o uso de “ocê” entre os paulistanos praticamente inexiste – 
provavelmente devido ao estigma associado a esta variante, avaliada pelos falantes 
dessa comunidade como um “falar caipira” ou “interiorano”.No presente estudo, 
analisamos a comunidade de fala paulistana, a fim de averiguar quais questões sociais, 
interacionais e linguísticas controlam o uso da forma pronominal plena 
“você” e de sua variante reduzida “cê”. Este estudo se insere no quadro teórico-
metodológico da Sociolinguística Variacionista (Labov, 1994, 2001). Adotou-se um 
corpus composto por 36 entrevistas sociolinguísticas gravadas de 2003 a 2009, que 
integram um corpus mais amplo, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Sociolinguística (GESOL-USP).Trata-se de uma amostra aleatória, estratificada de 
acordo com o  sexo/gênero (feminino, masculino), a idade (25-32 anos, 35-45 
anos, acima de 50 anos) e a escolaridade do informante (até o Ensino Fundamental II; 
Ensino Superior). Além das três variáveis extralinguísticas acima, também se 
controlou o grau de intimidade entre os interlocutores. Quanto às variáveis linguísticas, 
destacam-se: (i) a referência do pronome (específica, genérica); (ii) a coalescência entre 
o pronome e o verbo; (iii) a frequência do verbo subsequente ao pronome; e (iv) o 
paralelismo. Obtivemos um total de 2475 dados, distribuídos equilibradamente 
entre as duas variantes: 51,7% de você e 48,3% de cê. A variante reduzida tende a ser 
emprega pelas mulheres mais jovens e pelas mulheres acima de 50 anos, sendo evitada 
pelos homens de faixa etária intermediária – o que pode estar relacionado ao 
“mercado linguístico” (Paiva & Duarte, 2003). Indivíduos com nível superior de 
escolaridade, por oposição àqueles que cursaram até o nível fundamental do ensino, 
também desfavorecem o emprego de “cê”. Além disso, “cê” é a forma 
preferencialmente empregada quando há um maior grau de intimidade entre os 
interlocutores (parentes ou amigos). Quanto às variáveis linguísticas controladas no 
estudo, nota-se que cê tende a ser empregado com referência específica 
ao interlocutor – corroborando resultados obtidos em outras comunidades de fala – 
como é o caso de Belo Horizonte-MG (Peres, 2006), de Arcos/MG (Gonçalves, 2008), e 
de Brasília/DF (Dias, 2007). Na cidade de São Paulo, a variante reduzida “cê” também 
se mostra desfavorecida quando a sequência “pronome + verbo” é interrompida por 
outros constituintes – o que corrobora a hipótese de sua cliticização (Vitral, 2006). 
Além disso, depreende-se que questões discursivo-cognitivas controlam o uso 
de “você” e “cê”: uma vez pronunciada uma variante,tende-se a continuar empregando-
a (paralelismo); e o pronome tende a ser reduzido quando integra sintagmas verbais 
cujos verbos apresentam uma frequência mais elevada no corpus. Espera-se que a 



comparação destes resultados àqueles obtidos  em outras comunidades de fala possa 
trazer contribuições ao campo da dialetologia, proporcionando um melhor entendimento 
da distribuição e uso dos pronomes pessoais nas diferentes regiões do território 
brasileiro. 
 
 



 
Aspectos lexicais do novo Atalias Linguístico de Londrina: um estudo sobre a 
variação e a mudança linguística em tempo real e tempo aparente 
 

 
Valter Pereira Romano (UEL) 

 

 
Este trabalho traz os resultados de uma pesquisa de mestrado voltada para a elaboração 
de um Novo Atlas Linguístico de Londrina (NALLO). Para tanto, partimos da obra 
Aspectos linguísticos da fala londrinense: Esboço de um atlas linguístico de Londrina - 
EALLO (Aguilera, 1987), cuja tarefa principal foi registrar aspectos fonéticos e lexicais 
de uma localidade do norte paranaense, de recente urbanização, o  município de 
Londrina. Aguilera (1987), entre 1985 e 1986, buscou na fala de informantes rurais de 
30 a 60 anos, naturais da região, com escolaridade mínima e de ambos os sexos, a 
variação fonética e lexical em doze pontos selecionados para a pesquisa, contemplando 
as dimensões diatópica (espacial) e diagenérica (sexual). Passados aproximadamente 25 
anos da publicação desse atlas, procedemos a uma nova coleta de dados, porém sob a 
perspectiva da Dialetologia pluridimensional (Thun, 2005). Assim, com base nas cartas 
do EALLO e novos dados coletados, discutimos os aspectos da variação e da mudança 
linguística em tempo real e tempo aparente (Labov, 1996). Esta pesquisa seguiu os 
procedimentos metodológicos do Atlas Linguístico do Brasil quanto ao perfil dos 
informantes, aos modelos de transcrição e à revisão dos dados coletados. As 
entrevistas foram realizadas in loco junto a londrinenses, estratificados segundo 
variáveis sociais, em 10 pontos selecionados conforme a divisão político-administrativa 
e a origem da maioria de seus povoadores. Serviu como instrumento de coleta de dados 
o questionário linguístico do EALLO, adaptado para coletar as variantes fonéticas mais 
salientes na fala da região e as lexicais que permitiriam o traçado de isoléxicas. 
Nesta oportunidade, discutimos os aspectos lexicais revelados pelas cartas linguísticas 
quanto ao polimorfismo lexical, às marcas diatópicas, à variação diageracional e às 
marcas de ruralidade na fala de informantes urbanos. Assim, os dados são tratados sob 
uma perspectiva quantitativa e qualitativa, comparando-os com cartas do EALLO 
(1987) na perspectiva da Sociolinguística variacionista. 

 
 



 

Os pronomes TU e VOCÊ nas capitais do Su do Brasil a partir dos dados do 
Projeto ALiB: uma visãopluridimensional 

 
V iviane Gomes de Deus  Dieró (UFBA/CNPq) 

 
Neste trabalho apresenta-se a distribuição das variantes  encontradas para a referência à 
2ª. Pessoa, nas capitais do Sul do Brasil, a partir dos dados do Projeto Atlas Linguístico 
do Brasil (Projeto ALiB),  focalizadas numa perspectiva  pluridimensional, com vistas a 
fornecer representação cartográfica que contemple, ao lado da variação diatópica, a 
variação diastrática e a variação diageracional. Com base no levantamento de dados e 
resultados de Deus (2009) e considerando o recorte estabelecido para a análise 
empreendida em sua dissertação de mestrado, apresenta-se uma proposta de 
cartografia do fato considerado que contemple as distintas dimensões da variação 
definidas como objeto de tratamento neste trabalho. Como assinala Cardoso (2010, 
p.25) em relação às perspectivas metodológicas assumidas pela Dialectologia, ao 
afirmar que “a dialetologia não pôde deixar passar ao largo a consideração de fatores 
extralinguísticos”, os dialetólogos passaram a considerar as implicações dos fatores 
sociais –idade, gênero e escolaridade – nos atos de fala. Para realização desse estudo, 
seguiram-se os pressupostosteórico-metodológicos da Sociolinguística Quantitativa 
(LABOV,2008), a fim de averiguar a possível interferência de variáveis linguísticas e 
extralinguísticas na escolha da variante utilizada para a referência à 2ª. pessoa do 
discurso.Para esta comunicação, especificamente, atentou-se para a atuação dos fatores 
de cunho social, inerentes aos indivíduos,e utilizou-se da análise estatística das 
ocorrências documentadas no corpus da dissertação (48 inquéritos de capitais: 24 do 
Nordeste – Teresina, Recife e Salvador – e 24do Sul, analisados com o suporte do 
pacote de programas VARBRUL(PINTZUK, 1988) e de um ‘Intrumenal de análise’ da 
Sociolingüística Quantitativa (GUY, 2007). Desse modo, visando à apresentação de um 
modelo de carta linguística numa perspectiva pluridimensional, retornou-se aos dados 
da região Sul, obtidos a partir de 4 informantes de cada sexo, igualmente 
distribuídos por 2 faixas etárias (18-30 e 50-65) e 2 níveis de escolaridade (fundamental 
e superior), somando um total de 8 informantes em cada uma das 3 capitais constituintes 
do corpus — Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. A partir dos sistemas de tratamento 
identificados na análise de Deus (2009), apresenta-se a representação cartográfica de tu 
e você daseguinte forma: i) distribuição geral das variantes na amostra e ii) a 
distribuição das variantes conforme os fatores extralinguístico analisados. 



 
 Novos meios das antigas fontes:  Construção do corpus DOVIC – Documentos 

Históricos de  Vitória da Conquista-BA e região 

 
Coordenação: Cristiane Namiuti   Temponi (UESB/FAPESB/CNPq) 
Participantes: 
Cândida Mara Britto Leite (UESB) 
Cristiane Namiuti   Temponi (UESB/FAPESB/CNPq) 
Jorge Viana Santos(UESB) 
Pablo Picasso Feliciano de Faria (UNICAMP) 
 
A sessão coordenada que propomos aqui almeja refletir sobre   alguns desafios atuais da 
pesquisa em Lingüística de Corpus, na   sua vertente dedicada à História das Línguas – 
focalizando,   particularmente, a experiência do trabalho com textos    históricos da 
língua portuguesa em meio eletrônico dando   notícias do trabalho que vem sendo 
desenvolvido na Universidade    Estadual do Sudoeste da Bahia, no âmbito do projeto 
Corpora    Digitais Para a História do Português Brasileiro – região   Sudoeste da Bahia: 
Aliança PHPB - Tycho Brahe (FAPESB Ação    Referência) que visa à localização e 
preservação de    documentos antigos provenientes da região Sudoeste do estado. 
Sustentaremos alguns caminhos que já se mostram promissores na  exploração da 
fronteira da pesquisa representada pela união  das esferas da edição de textos, lingüística 
de corpus, e  lingüística diacrônica. Discutiremos a interação entre essas   três práticas a 
partir das propostas e desafios lançadas no  já referido projeto, que envolve, para além 
de textos impressos  de longa data, um desafio extra: o trabalho com fontes primárias 
manuscritas em estados de degeneração de seu meio original –  o papel. Com a 
apresentação intitulada “O papel da  sócio-história para a construção de corpora 
diacrônicos para  estudo linguístico”, Cândida Mara Britto Leite irá abordar  as questões 
relacionadas à origem dos documentos e sua representatividade para o estudo 
linguístico, focalizando a importância da investigação socio histórica. As diretrizes 
que guiarão a condução das investigações da autora   baseiam-se nas propostas de 
Castilho (2009) e Simões e Kewitz  (2009), sendo um dos objetivos do DOVIC 
contribuir para recuperar   a memória histórica e linguística da região Sudoeste da 
Bahia, interessa, principalmente nesse primeiro momento de   constituição dos corpora, 
a tarefa de procurar conhecer como se  escrevia o português em espaços comunicativos 
da região. E  para ter acesso a esse tipo de conhecimento, faz-se necessário lidar com 
História Social. A apresentação intitulada “Do  papel ao texto digital: implicações da 
digitalização de documentos manuscritos e impressos para a Linguística Histórica.”, de 
Jorge Viana Santos, procura enfatizar a   necessidade de se colocar na posição de um 
pesquisador formador de corpora (PFC) e não apenas de um Pesquisador pragmático, 
e, tem como objetivos centrais a reflexão sobre a complexidade do  documento histórico 
a se tornar imagem digital - o acesso, a forma, a fragilidade e/ou raridade -, bem como a 
apresentação   de técnicas de tratamento e fotografia destes documentos. O  trabalho de 
Santos perpassa as seguintes questões centrais: “Qual a viabilidade do uso da fotografia 
para a captação de documentos para compor corpora digitais, visando estudos 
 linguísticos?” e “Quais são as complexidades intervenientes   no processo de 
digitalização de documentos físicos escritos?”,  defendendo a hipótese de que a 
Fotografia  apresenta-se como forma altamente viável e producente de  digitalização, 
permitindo à Linguística acessar imageticamente, de modo confiável, um objeto físico 
(o  documento) não disponível no local da pesquisa. Com a  comunicação “Edição 



eletrônica de textos: uma experiência   computacional com o Corpus Tycho Brahe”, 
Pablo Faria contará um pouco sobre a edição eletrônica de textos históricos, do  modo 
como foi concebida para construção do Corpus Tycho Brahe. Faria classifica o trabalho 
de construção do corpus Tycho Brahe em duas fases: A primeira fase, classificada pelo 
autor de fase “manual”, demandava um treinamento específico dos editores   os quais 
precisavam conhecer a linguagem de marcação. A segunda  fase envolveu a criação, 
implementação e uso da ferramenta  “E-Dictor” (PAIXÃO DE SOUZA; KEPLER; 
FARIA, 2010), desenvolvida para permitir a edição dos textos sem a necessidade do 
contato direto dos editores com a linguagem XML. Como argumenta Faria “o uso dessa 
ferramenta trouxe diversos  benefícios à tarefa de edição, sendo os principais a 
 diminuição significativa nas revisões (que ficaram restritas  à revisão dos aspectos 
linguístico-filológicos) e a garantia  de uma marcação XML bem-formada. Esta 
comunicação terá portanto, o intuito de mostrar um panorama geral do ambiente 
 computacional envolvido e dos produtos computacionais – com  ênfase especial na 
ferramenta E-Dictor – derivados da opção   pela edição eletrônica de textos, nos moldes 
da que hoje é feita no Projeto Tycho Brahe. Por fim, a apresentação  intitulada 
“Possibilidades de processamento automático nos  novos meios das antigas fontes”, por 
Cristiane Namiuti,  coordenadora desta sessão, amparada nas soluções técnicas  para a 
edição especializada de textos antigos em meio  eletrônico, apresentadas nas 
comunicações anteriores, propõe  uma reflexão sobre o trabalho com dado de língua em 
meio eletrônico, especialmente no que se refere às possibilidades de   investigação e 
busca de dados propiciadas pela criação e   implementação de analisadores automáticos: 
o TAGGER e o PARSER  empregados nos textos do Corpus Tycho Brahe e as 
possibilidades  de busca precisa de dados com a criação de expressões   regulares e 
utilização de linguagens de processamento de dados  como por exemplo PERL e 
Corpus-Search. Assim, concluiremos a  sessão que intenta abordar a importância da 
lingüística de  corpus e dos Estudos Diacrônicos para a preservação da  memória, 
apresentando os desafios metodológicos impostos pela  ciência da lingüística aliada às 
vertentes tecnológica  (fotografia) e computacional (banco de dados, edição e anotação 
de textos). 



 
O papel da sócio-história para a construção de corpora diacrônicos  

para estudo linguístico 
 

 Cândida Mara Britto Leite (UESB) 
 
A pesquisa que vem sendo desenvolvido na Universidade Estadual do   Sudoeste da 
Bahia, no âmbito do projeto Corpora Digitais Para a   História do Português Brasileiro - 
região Sudoeste da Bahia:   Aliança PHPB-Tycho Brahe (FAPESB Ação Referência) 
visa à   localização e preservação de documentos antigos provenientes   da região 
Sudoeste do Estado da Bahia. Neste resumo, serão   apresentados alguns dos objetivos e 
ações que integram as   atividades desse projeto, que, por sua vez, congrega os 
interesses de pesquisa da Linguística diacrônica, da edição   de textos, da Linguística de 
corpus, e da História Social –   esfera a qual este estudo está intimamente relacionado. 
Diante   da tarefa de constituição de um corpus histórico com dados do 
Sudoeste baiano, cabe estabelecer diretrizes que guiarão a   seleção e, posterior, recolha 
de dados. Em função dos   interesses desse projeto, a seleção dos dados será feita,  
 inicialmente, a partir de fontes judiciais localizadas no fórum   de Vitória da Conquista 
(BA). Considerando os pressupostos e   objetivos do nosso projeto, que visa à 
construção dos corpora   de Documentos de Vitória da Conquista e região, bem como o 
interesse de estudos futuros relacionados à mudança gramatical,   será dada atenção 
especial, entre as fontes judiciais, aos   Inventários e Testamentos. Segundo Castilho 
(2009, p. 665), ao   lidar com documentos de arquivo é importante considerar o 
gênero discursivo com que se lida e as partes constitutivas   desses gêneros, pois “é 
desigual o ritmo com que textos e   suas partes documentam a mudança linguística”. Em 
função de   característica como essa, após a realização do levantamento   das fontes, 
estas serão organizadas e catalogadas em função de   uma cronologia e agrupadas em 
períodos (a cada 10 ou 25 anos,  por exemplo). A definição quanto a essa 
organização/catalogação será estabelecida  conforme avanço   na coleta dos dados. Para 
a catalogação dos Inventários e   Testamentos, serão consideradas as observações e 
resultados   já alcançados por Castilho (2009), por exemplo. Um dos   objetivos do 
DOVIC é contribuir para recuperar a memória   histórica e linguística da região. Sendo 
assim, interessa,   principalmente nesse primeiro momento de constituição dos 
corpora, a tarefa de procurar conhecer como se escrevia o   português em espaços 
comunicativos da região Sudoeste. Para   ter acesso a esse tipo de conhecimento, como 
bem registra Simões   e Kewitz (2009, p. 699), faz-se necessário lidar com a história 
social de uma comunidade e/ou região. Nesse trabalho, como   salientam os autores, é 
necessário fazer, e tentar responder,   perguntas como: “quem falou/escreveu esse 
texto?, onde viviam?,   como viviam?, como era sua movimentação?, que 
relações sociais estabeleciam os falantes/escritores?” As   investigações da sócio-
história do Português, bem como de   qualquer outra língua, é necessária e devem se 
somar aos resultados de pesquisas eminentemente sincrônicas para que as  
 interpretações acerca de aspectos linguísticos do português   do Brasil possam ser 
melhor esclarecidas. Essas são, portanto,   as diretrizes que guiarão a condução das 
investigações desse   projeto de pesquisa. 



 
 

Possibilidades de processamento automático nos novos meios das antigas fontes 
 
 

Cristiane-Namiuti-Temponi (UESB/FAPESB/CNPQ) 
 
 
Os desafios atuais da pesquisa em Linguística de Corpus, na sua vertente dedicada à 
História das Línguas centram-se, particularmente, no trabalho com textos antigos em 
meio eletrônico. A união das esferas da edição de textos, da linguística de corpus e da 
linguística diacrônica compõe alguns dos desafios de algumas pesquisas em lingüística 
[PAIXÃO DE SOUSA, 2005]. Nesta comunicação refletiremos sobre a interação entre 
essas três práticas a partir do relato de nossa experiência na construção de um corpus 
eletrônico, o "Corpus Anotado do Português Histórico Tycho Brahe" e na aplicação 
desse modelo ao “Corpus de Documentos Históricos de Vitória da Conquista-BA e 
região” (corpus DOVIC), apresentando alguns caminhos que já se mostram promissores 
na exploração da Linguística de Corpus e sua vertente computacional para a necessidade 
de quantidade, agilidade e automação no trabalho estatístico de seleção de dados, 
aspectos importantes para as pesquisas em Linguística Histórica. O processo atual de 
trabalho com os textos do Corpus Tycho Brahe fundamenta-se na aplicação de 
tecnologias deanotação eletrônica de textos (particularmente, a Linguagem de 
Marcação Extensível, ou XML [W3C, 1997; TRIPPEL & PAIXÃO DE SOUSA, 
2006]), através do uso da ferramenta computacional E-Dictor [PAIXÃO DE SOUZA, 
KEPLER & FARIA, 2010], e nos procedimentos tradicionalmente seguidos pelas 
ediçõesespecializadas. A aliança das técnicas tradicionais das edições de textos antigos 
e das tecnologias atuais deprocessamento de texto representa uma experiência 
interessantepara o desenvolvimento do meio eletrônico como instrumento para 
diferentes campos que tomam o texto como objeto de estudo. A equipe Tycho Brahe 
acredita que o trabalho de codificação das diferentes camadas de informação em um 
texto (de suaorganização gráfica a sua estrutura linguística) pode abrir 
novos caminhos para a abordagem do Texto como " um sistema de raízes que pode ser 
escavado nele próprio " [CARVALHO, 2003]– contribuindo, desta forma, na 
exploração das fronteiras de pesquisa delineadas pela união entre a Lingüística de 
Corpus e o estudo Histórico das Línguas. Tal proposta vem despertando o 
interesse de várias equipes de pesquisa em Lingüística Histórica em diferentes 
universidades no Barsil e no exterior,como por exemplo: em Portugual, o Corpus 
Dialectal para o Estudo da Sintaxe (CORDIAL-SIN) http://www.clul.ul.pt/sectores 
/variacao/cordialsin/projecto_cordialsin.php>, no Canadá, Modéliser le changement: les 
voies du français, a parsed corpus of historical French <http://www.voies.uottawa.ca/ 
voies_fr.html>, no Brasil, o Corpus Compartilhado Diacrônico http://www.letras.ufrj.br/  
laborhistorico/>, dentre outros. Para além das edições ortograficamente transcritas dos 
textos antigos, os grande corpora anotados, como o Tycho Brahe, apresentam versões 
morfologicamente anotadas e sintaticamente analisadas por ferramenta eletrônica. A 
análise automática da morfologia e da sintaxe representa um grande avanço para as 
pesquisas em Lingüística Histórica, já que nos permite manusear um volume bastante 
grande de dados de várias épocas em segundos. Foi especialmente desenvolvido para 
esse Corpus um sistema de anotação morfológica e uma ferramenta de anotação 
automática, hoje acoplada ao E-Dictor - o TAGGER. Também foi desenvolvido para 
esse corpus um sistema de análise sintática e um analisador automático nos moldes do 



Penn Parsed Corpora ofHistorical English http://www.ling.upenn.edu/hist-corpora/ - o 
PARSER. Assim, buscando dar notícia do trabalho que vem sendo desenvolvido na 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no âmbito do projeto Corpora Digitais 
Para a História do Português Brasileiro - região Sudoeste da Bahia: Aliança PHPB 
- Tycho Brahe (FAPESB), apresentaremos, aqui, os desafios da utilização do modelo 
Tycho Brahe na construção do Corpus DOVIC, e, ilustraremos as possibilidades de 
pesquisa e busca automática nas versões morfologicamente etiquetadas e sintaticamente 
anotadas através da ferramenta Corpus Search. 
 



 
Do papel ao texto digital: implicações da digitalização de documentos manuscritos 

e impressos para a linguística histórica 
  

Jorge Viana Santos (UESB/FAPESB) 
 
O presente trabalho analisa a conversão (transporte) de    documentos escritos 
(manuscritos ou impressos) para o meio   digital. Especificamente, consideramos a 
digitalização de   documentos escritos empregando a fotografia. Neste sentido, seguindo 
Santos (2010a; 2010b), colocamos a seguinte questão:    Qual a viabilidade do uso da 
fotografia para a captação de   documentos para compor corpora digitais, visando 
estudos   linguísticos?, pergunta essa que, por recorte metodológico, leva a outra: 
“Quais são as complexidades intervenientes no    processo de digitalização de 
documentos físicos escritos?”.    Considerando que o processo de digitalização de 
arquivos de    documentos físicos envolve pelo menos três complexidades: 1) a    do 
objeto, 2) a da Fotografia, 3) a da imagem digital fotográfica, defendemos que a 
Fotografia apresenta-se como forma    altamente viável e producente de digitalização, 
permitindo à    Linguística acessar imageticamente, de modo confiável, um    objeto 
físico (o documento) não disponível no local da pesquisa. Para tanto, o objetivo 
principal aqui será apresentar    propedeuticamente as três complexidades que envolvem 
a passagem   de documentos físicos manuscritos ou impressos para o meio    digital, 
com especial ênfase na complexidade 1, a do objeto. A experiência com o tema vem 
desde o trabalho desenvolvido em   Santos (2008) e agora continua em Santos e Namiuti 
(2010), no   desenvolvimento do projeto Corpora Digitais Para a História do   
 Português Brasileiro - região Sudoeste da Bahia: Aliança PHPB    - Tycho Brahe 
(FAPESB Ação Referência), o qual, combinando    Linguística Histórica e Linguística 
de Corpus, almeja a    localização e preservação de documentos antigos provenientes   
 da região Sudoeste do Estado da Bahia, com vistas a análises posteriores envolvendo, 
por exemplo, a estrutura gramatical. A    metodologia que temos desenvolvido e 
aplicado na busca,    captação e digitalização de documentos históricos, sobretudo   
 manuscritos, tem demonstrado que diante das complexidades do objeto, um 
pesquisador que queira passar à categoria de   Pesquisador Formador de Corpus (PFC), 
deve ter em conta que,   sendo constitutivas de um tipo de objeto (o documento em 
papel),   o fato de preparar-se para lidar com elas na formação de corpora pode trazer, 
dentre outras, vantagens como: a) uma nova   forma de acesso da imagem: a visual, que, 
ao mesmo tempo em que   sendo digital permite sua veiculação, é também virtual,   
 podendo com isso democratizar a consulta de fontes que, sendo únicas (e em papel), só 
podem normalmente ser vistas e/ou   consultadas in locu; b) a manipulação visual 
eletrônica do    texto; e – muito importante – a reprodutibilidade: um   documento 
adequadamente digitalizado com auxílio da Fotografia    pode ser reproduzido 
eletronicamente, o que contribui ao mesmo   tempo tanto para a preservação do original 
quanto para sua   consulta e análise por pesquisadores de áreas as mais diversas,    sendo 
a Linguística Histórica uma das fundamentais. 
 



Edição eletrônica de textos: umaexperiência computacional com o 
 Corpus Tycho Brahe 

 
Pablo Picasso  Feliciano de Faria (UNICAMP) 

 
 
A edição eletrônica de textos históricos, do modo como foi concebida para construção 
do Corpus Tycho Brahe (Paixão de Souza, 2004, 2006; Paixão de Souza & Trippel, 
2006), demanda para sua implementação uma série de tecnologias computacionais 
e treinamento específico de editores. Da perspectiva atual, a experiência de edição no 
Projeto Tycho Brahe pode ser dividida em duas fases. A primeira, correspondente ao 
período de 2004 - 2007, se caracterizou por um processo que chamarei de "manual", 
no qual as marcações sobre os textos eram inseridas manualmente pelos editores (que 
incluíam bolsistas e pesquisadores), utilizando-se para isso ferramentas de 
edição de texto (p.e., o editor GNU Emacs, http://www.gnu.org/software/emacs/). 
Portanto, o treinamento dos  editores devia contemplar não apenas o aspecto 
linguístico-filológico da edição, mas também um treinamento voltado à marcação de 
textos em linguagem XML (eXtensible  Markup Language, http://www.w3.org 
/TR/xml/). Dessa metodologia de  trabalho decorria, portanto, recorrentes atividades de 
revisão das edições, em função da complexidade da tarefa e da 
formação não-especializada (i.e., não-computacional) dos editores. A segunda fase 
(desde 2008), no entanto, tem como principal característica o uso da ferramenta 
computacional E-Dictor (Paixão de Souza, Kepler & Faria, 2010), desenvolvida 
para permitir a edição dos textos sem a necessidade do contato direto dos editores com a 
linguagem XML. O uso dessa ferramenta trouxe diversos benefícios à tarefa de edição, 
sendo os principais a diminuição significativa nas revisões (que ficaram restritas à 
revisão dos aspectos linguístico-filológicos) e a garantia de uma marcação XML 
bem-formada. Para além deste aspecto, há ainda os aspectos que se referem à 
manipulação e à eventual disponibilização online (páginas virtuais) dos textos editados, 
que vão desde as necessidades físicas (p.e., um servidor para hospedar o sítio 
virtual), passando pelas especificações mínimas necessárias no servidor, até os variados 
scripts para processamento dinâmico dos textos (transformações para geração de 
diferentes versões do texto, como “grafia original” e “grafia modernizada”). Esta 
comunicação tem, portanto, o intuito de mostrar um panorama geral do ambiente 
computacional envolvido e dos produtos computacionais – com ênfase especial 
na ferramenta E-Dictor – derivados da opção pela edição eletrônica de textos, nos 
moldes da que hoje (Galves & Faria, 2010) é feita no Projeto Tycho Brahe. 
 



 
 

Mudança gramatical em  diferentes unidades do discurso: verbos, preposições, 
   conjunções e orações 

 
Coordenação:  Edson Rosa Francisco de  Souza (UFMS/Três Lagoas) 
Participantes: 
Edson Rosa Francisco de  Souza (UFMS/Três Lagoas) 
Eduardo Penhavel (UFV) 
Gisele Cassia de Sousa (UNESP) 
Marcos Luiz Wiedemer (UNESP) 
Sebastião Carlos leite Gonçlaves (UNESP) 
 
Esta sessão apresenta os resultados de diferentes estudos sobre mudança linguística que 
vêm sendo desenvolvidos por pesquisadores da UNESP/São José do    Rio Preto, 
UFV/Rio Paranaíba e UFMS/Três Lagoas. Mais   especificamente, o objetivo dos 
trabalhos é discutir questões    de mudança gramatical em diferentes unidades do 
discurso (verbos    seriais, proposições, conjunções e orações completivas), a 
partir de princípios teóricos oriundos tanto da Teoria da   Gramaticalização (HEINE et 
alii, 1991; HOPPER & TRAUGOTT, 1993;   TRAUGOTT, 1995, 1999; TRAUGOTT 
& KÖNIG, 1991; BYBEE et alii,    1994; BYBEE, 2003) quanto da Teoria da 
Gramática Funcional (DIK,   1997; NEVES, 2000; HENGEVELD & MACKENZIE, 
2008). Genericamente, a    gramaticalização (GR, doravante) pode ser definida como 
um    processo de mudança linguística de caráter unidirecional, no    interior do qual 
itens ou “construções lexicais” (HOPPER &   TRAUGOTT, 1993; TRAUGOTT, 2003) 
passam a exercer funções    gramaticais, ou se já gramaticalizados, continuam a  
desenvolver   funções ainda mais gramaticais. Trata-se de um processo de   mudança 
linguística que pode afetar, de diferentes formas e em   diferentes graus, a fonologia, a 
morfologia, a sintaxe e a    semântica das línguas naturais. Assim, com base nos 
modelos    teóricos elencados acima, discutimos, nesta sessão de    comunicação 
coordenada, os seguintes assuntos: (i) a   gramaticalização de verbos seriais e a 
expressão do terceiro    argumento em línguas crioulas e africanas; (ii) a 
gramaticalização das preposições no português brasileiro;   (iii) orações em posição de 
sujeito e de objeto nas fases   arcaica e moderna do português, e (iv) gramaticalização e 
marcadores discursivos no português. Para tanto, utilizamos como   material de 
investigação diferentes corpora, a saber: (a) o   corpus organizado por Tarallo (1991), 
(b) o Banco Informatizado    de Textos do Projeto para a História do Português da UFBa 
(BIT-PROHPOR), (c) o Banco de dados IBORUNA (coordenado por   Sebastião Carlos 
Leite Gonçalves/UNESP-São José do Rio    Preto), que é constituído por dois tipos de 
material: a    “amostra do censo linguístico” da região de São José do    Rio Preto, com 
o controle rigoroso de variáveis sociais, e a    “amostra de interação dialógica”, que 
considera diferentes   graus de assimetria social entre os interlocutores. 



 
  Gramaticalização de verbos seriais e a expressão do terceiro argumento nas 

línguas crioulas e africanas 

Edson Rosa Francisco de  Souza (UFMS/Três Lagoas) 

 

Em algumas línguas crioulas e africanas, o    terceiro argumento dos verbos, tais como o 
argumento recipiente,    beneficiário e direção, é expresso na estrutura linguística 
por meio de um verbo serial (VS, doravante), exercendo, assim, a   mesma função 
semântica que as preposições, em geral,    desempenham na gramática das línguas. De 
acordo com Sebba   (1994), o verbo serial é comumente definido como uma 
construção que permite que dois ou mais verbos (exceto    auxiliares) sejam usados 
dentro de uma mesma sentença sem a   presença de elementos conectivos. É um 
fenômeno sintático que   se verifica, por exemplo, nas línguas pertencentes ao grupo 
Kwa,   do Oeste Africano, nas línguas crioulas do Atlântico (que em 
parte derivam do grupo Kwa), e no Chinês (LI e THOMPSON, 1973).   Com base, 
portanto, nos postulados teóricos da Teoria da    Gramaticalização (HEINE et alii, 1991; 
HOPPER & TRAUGOTT, 1993;    SCHILLER, 1999; TRAUGOTT, 1999; 
TRAUGOTT & KÖNIG, 1991; LEHMANN,   2002, ), e da Gramática Discursivo-
Funcional (HENGEVELD e   MACKENZIE, 2008), o nosso objetivo é analisar o 
comportamento   funcional dos verbos seriais de algumas línguas crioulas e 
africanas (mã – dar; kyέ – dar; ná – dar; gi – dar;   fún – dar; kέ – deslocar-se; fà – 
pegar, dentre outros),    com o intuito de levantar evidências sintático-semânticas que 
possam definir esse fenômeno linguístico como um caso de   gramaticalização, uma vez 
que, nessas línguas, os verbos    seriais são frequentemente utilizados como uma 
estratégia   gramatical (isto é, como preposição) para inserir alguns tipos    de 
argumentos em estruturas predicativas de três lugares. Dessa   forma, a hipótese 
principal que defendemos no trabalho é de que    os verbos seriais tendem a ser 
essencialmente empregados como   preposições nas línguas que não dispõem de 
preposições,    sufixos ou partículas linguísticas para a introdução do terceiro argumento 
dos verbos. Na língua Akan, por exemplo, os   verbos seriais mã (dar) e de (pegar) são 
usados,    respectivamente, para inserir os argumentos com as funções   semânticas de 
recipiente e instrumento, fato que reforça ideia   de um processo de mudança em 
andamento. Para tanto, utilizamos    como material de investigação dados secundários 
provenientes   de gramáticas descritivas publicadas por diferentes editoras e   centros de 
pesquisa. 



Marcadores Discursivos e Gramaticalização 
 

 Eduardo Penhavel (UFV) 

   
No âmbito dos estudos sobre Gramaticalização, um tema   frequentemente abordado é a 
Gramaticalização de Marcadores   Discursivos (MDs). No entanto, não só nos estudos 
sobre esse   tema, mas também nos estudos linguísticos em geral, um fato   complicador 
sempre destacado pelos pesquisadores é a dificuldade   de se identificar uma concepção 
suficientemente clara sobre o   que sejam os MDs. Com efeito, desde a década de 1970 
principalmente, vem sendo produzida uma quantidade enorme de    trabalhos sobre 
MDs, e essa produção não foi acompanhada pelo   desenvolvimento de um conceito 
essencial e comum dessa classe nem    por uma preocupação maior de se organizar mais 
sistematicamente    o crescimento de tal produção, de modo que o que se observa 
atualmente é a existência de uma vasta quantidade de diferentes   concepções sobre 
MDs, relativamente independentes entre si.   Nesse sentido, no presente trabalho, 
apresentamos uma análise do    atual panorama dos estudos sobre MDs, com o objetivo 
de oferecer   alguns esclarecimentos que possam ser relevantes para trabalhos sobre 
Gramaticalização e, em particular, sobre a    Gramaticalização de MDs. A esse respeito, 
apresentamos uma    classificação de tipos básicos de abordagens de MDs. Procuramos 
mostrar que podem ser distinguidos três tipos gerais   de abordagens, com base na 
natureza dos itens analisados como   MDs. O primeiro tipo engloba abordagens  que 
analisam como MDs   expressões integradas a um enunciado matriz, que têm função  
 de conexão e que se referem a um aspecto desse enunciado. Aí   incluem-se, por 
exemplo, trabalhos como os de Fraser (2006) e   Blakemore (2002). O segundo tipo de 
abordagem compreende aquelas   que tomam como MDs expressões constituindo um 
enunciado    independente, com função de gerenciamento da conversação e  que se 
referem a planos de referência. Um representante típico   dessa modalidade é o trabalho 
de Fischer (2006). O terceiro tipo   de abordagem abarca aquelas que consideram como 
MDs expressões   dos dois tipos anteriores. Essa modalidade inclui, por exemplo,   os 
trabalhos de Schiffrin (1987) e Risso, Silva & Urbano (2006). Após discutir essa 
classificação de abordagens, salientamos o   fato de que, na bibliografia sobre MDs, 
esses elementos nunca   são definidos como uma classe gramatical, mas sim como uma  
 classe pragmática, textual, discursiva etc., e apontamos,    então, algumas implicações 
teóricas e metodológicas que esse   fato impõe, especificamente, sobre estudos de 
Gramaticalização    de MDs. 

 

 

 

 



Orações em posição de sujeito e de objeto nas fases arcaica e 

 moderna do português 

 

Gisele Cássia de Sousa (UNESP) 

Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP) 

Nos estudos funcionalistas sobre   construções completivas (NOONAN, 1985; BRAGA, 
1999; NEVES,   2000), é comum que predicado matriz e complemento oracional nem  
 sempre recebam tratamento conjunto, de modo a explicitar a   correlação existente entre 
uma e outra unidade, especialmente   no que diz respeito a propriedades semânticas. 
Normalmente,   aspectos semânticos ficam restritos à identificação de   classes de 
predicados matrizes, enquanto a interação entre matriz e completiva é levada em conta 
apenas para descrição de   propriedades sintáticas. Como parte de um projeto que visa  
 descrever o comportamento das orações completivas na história   do português, em 
desenvolvimento no interior do Projeto PHPB   (Para História do Português Brasileiro), 
o presente trabalho   tem por objetivo oferecer uma descrição funcional das orações  
 completivas em posição de sujeito e de objeto nas fases arcaica   (séculos XIII a XV) e 
moderna (séculos XVI e XVII) do português. Buscamos, nas análises, explicitar 
correlações   entre propriedades sintático-semânticas de orações matrizes e   de 
encaixadas; em outras palavras, o propósito é verificar em   que medida essas 
propriedades interagem sistematicamente na composição dos tipos de complexo 
oracional em questão. Para   tanto, serão discutidos resultados obtidos a partir da 
análise   dos seguintes parâmetros: (i) tipo semântico do predicado   matriz, de acordo 
com descrição proposta por Gonçalves et al.(2008) para o PB contemporâneo; (ii) tipo 
de unidade   semântico-funcional da oração encaixada (predicação,   proposição, ato de 
fala), como proposto pela teoria da Gramática Funcional  (DIK, 1997); e, (iii) formato 
da oração   encaixada (finita, não-finita). A investigação empírica toma   por base dois 
diferentes “corpora” representativos do   português arcaico e moderno: o córpus 
organizado por Tarallo (1991) e textos que integram o Banco Informatizado de Textos 
do   Projeto para a História do Português da UFBa (BIT-PROHPOR).   Como resultado 
do cruzamento dos parâmetros de análise,   observamos, ao longo das sincronias 
investigadas, para ambos os   tipos de oração, correlações sistemáticas entre: (i) tipo  
 semântico do predicado matriz e unidade semântico-funcional da   oração encaixada: a 
semântica do predicado matriz é   determinante do comportamento da encaixada como 
predicação, proposição ou ato de fala; (ii) tipo semântico do predicado   matriz e 
finitude da oração encaixada: tipos semânticos   específicos restringem o formato da 
oração completiva; (iii)   unidade semântico-funcional e finitude da oração encaixada: 
há forte tendência de o grau de finitude das completivas (de   não-finita a finita) 
obedecer à hierarquia predicação >   proposição > ato de fala. Das correlações 
alcançadas,   comparando-se os dois tipos de oração completiva, observamos menor 



variedade de padrões para as orações subjetivas do que   para as objetivas, o que revela 
diferenças na estabilidade   sintático-semântica dessas orações no período investigado. 



A gramaticalização das preposições  no português brasileiro: do sentido básico ao 
genérico 

Marcos Luiz Wiedemer (UNESP) 

O presente trabalho é decorrente de um outro de maior   dimensão, o projeto ALIP 
(Amostra Linguística do Interior    Paulista), que, desenvolvido sob os auspícios da 
FAPESP (Proc.   03/08058-6), vem tendo como desdobramento estudos de 
caracterização do português falado no interior paulista.   Assim, o propósito desta 
comunicação é traçar um quadro para   os relatores locais do português brasileiro, as 
preposições,   que combine dois componentes de significados: um que designa uma 
certa região espacial e outro o objeto de referência (em alguns   exemplos, de 
proximidade, de interioridade, entre outros). Para   tanto, restringimos a análise às 
preposições de complemento   locativo dos verbos de movimento. Embasam, portanto, 
essa investigação postulados da Gramaticalização (HOPPER, 1991; 
HOPPER; TRAUGOTT, 1993; LEHMANN, 2002), e da Tipologia   Linguística 
(LEHMANN, 1992), e retomam-se as noções de    significado básico (al. 
Grundbedeutung) e genérico (al.  Gesamtbedeutung) (JACKBSON, 1936). Procurando 
conjugar presente e   passado na busca de relações dinâmicas e fluidas entre forma e 
função, utilizamos, na investigação, dois tipos de amostra   linguística: uma sincrônica, 
composta por amostras de fala do    interior paulista (Projeto ALIP – GONÇALVES, 
2007), e outra,   diacrônica, constituída de textos escritos do século XVI ao   XXI, com 
o objetivo de mapear e reconstituir aclives de mudança 
por que passam as preposições ligadas ao complemento locativo   dos verbos de 
movimento no português brasileiro. Os resultados   demonstram que as preposições do 
português brasileiro designam   exclusivamente relações espaciais, e a relação local, em 
 vez    disso, está implícita na valência semântica e sintática do    verbo. Além disso, um 
quadro conceptual é desenvolvido de tais   diferenças, e que, nos casos mais simples, 
existe uma relação    regular entre o significado básico e o significado genérico. Em  
 resumo, a mudança semântica envolvida na gramaticalização das   preposições é 
geralmente uma extensão de significado muito    regular, em que o significado básico 
duma expressão é o ponto   de partida do seu desenvolvimento semântico, enquanto o  
 significado genérico é o resultado 



 

Abordagem Multissistêmica da Linguagem 
 

Coordenadação - Flávia Orci Fernandes  
Participantes 
Edilaine Buin Barbosa (USP) 
Fábio Izaltino Laura (UNICAMP) 
Flávia Orci Fernandes (UNICAMP) 
Kelly Viviane Bernardo (USP) 
 
 
O objetivo desta sessão é apresentar a abordagem multissistêmica da linguagem, situada 
nos quadros da teoria funcionalista-cognitivista, seguida de sua aplicação aos seguintes 
campos: "Fatores discursivos e semânticos da concordância" (Edilaine Buin Barbosa, 
pós-doutoranda, USP), "Abordagem multissistêmica, discurso e marcadores de tema no 
português paulista" (Fábio Izaltino Laura, doutorando, Unicamp) e "Semanticização e 
sintaticização de perífrases aspectuais na história do português paulista" (Flávia Orci 
Fernandes, mestranda, Unicamp) e “Deslizamento funcional do verbo ir nos séculos 
XIX e XX” (Kelly Viviane Bernardo, doutoranda, USP). Ataliba Teixeira de Castilho, 
orientador dos autores desta sessão de comunicações, vem formulando há tempos uma 
proposta multissistêmica da língua, com base na interpretação dos achados dos 
pesquisadores ligados ao Projeto NURC e ao Projeto de Gramática do Português Culto 
Falado no Brasil. Castilho (2007, 2009, 2010) reconhece que há uma crise na 
abordagem funcionalista da mudança linguística, principalmente no que se refere aos 
estudos de mudança linguística. Nesse sentido, o autor propôs a formulação de uma 
teoria sobre a língua entendida como um sistema complexo e dinâmico. Os seguintes 
traços comprovam a dinamicidade da língua falada: (i) sua não linearidade, 
documentada por sua sintaxe biaxial, (ii) a ocorrência simultânea de propriedades dos 
enunciados, traço que desaconselha uma descrição separada por níveis de análise, (iii) a 
alta frequência de elipses, anacolutos e segmentos epilinguísticos, desqualificando a 
sentença como unidade única de análise. Castilho organizou um novo modo de encarar a 
mudança linguística ao focalizar os processos e produtos linguísticos organizados em 
quatro blocos: (i) lexicalização e léxico, (ii) semanticização e semântica, (iii) 
discursivização e texto, (iv) gramaticalização e gramática. Diferentemente do que se 
admite na ciência clássica, em que trajetórias lineares e unidirecionais representam a 
passagem léxico > gramática, as ciências dos sistemas complexos consideram os quatro 
subsistemas da língua autônomos uns em relação aos outros, ou seja, “qualquer 
expressão linguística exibe ao mesmo tempo características lexicais, discursivas, 
semânticas, gramaticais” (CASTILHO, 2007, p. 18). A articulação entre esses 
subsistemas, de acordo com o autor, advém do que ele chama de “princípios 
sociocognitivos” de ativação, desativação e reativação de propriedades. Em suma, 
postula-se uma língua natural como um conjunto articulado de quatro sistemas, cada um 
deles configurado por um conjunto de categorias, suficientemente fortes para 
representar os processos e os produtos de que esses sistemas são feitos. Essas categorias 
atuam simultaneamente, não sequencialmente. Nenhum desses sistemas é postulado 
como o centro da língua, de que derivariam os outros.  A Nova Gramática do Português 
Brasileiro, de autoria de Ataliba T. de Castilho, trata o português brasileiro desse 
ângulo. Um grupo de pesquisadores integrados no Projeto para a História do Português 
Brasileiro dispõe-se a tratar de diferentes temas a partir dessa perspectiva. Alguns deles 



participam deste simpósio. Edilaine Buin Barbosa tratará da concordância nos campos 
do discurso e da semântica, extrapolando assim o enquadramento desse fenômeno no 
domínio exclusivo da gramática. Conceitos da Linguística textual, tais como a 
referenciação e a anáfora associativa serão aplicados à explicação de certos tipos de 
concordância. A apresentação de Fábio Izaltino Laura considerará a variedade de 
marcadores de tema no sistema discursivo, tais como "quanto a", "relativamente a",  
"sobre", "a respeito de" em dados diacrônicos do português paulista. Flávia Orci 
Fernandes vai considerar a sintaticização e a semanticização dos verbos andar, 
continuar, ficar e viver seja como verbo pleno, seja como verbo auxiliar, nas 
construções de gerúndio. Kelly Viviane Bernardo abordará a mudança do verbo ir na 
história do português paulista. 
 
 



Fatores semânticos e discursivos da  Concordância 
 

Edilaine Buin-Barbosa (USP) 
 
O objetivo deste trabalho é explorar algumas  evidências da língua como multissistema 
complexo (CASTILHO,  2009), a partir da análise do fenômeno da concordância em 
seus  fatores discursivos e semânticos. São apresentados dados de  escrita nos jornais 
paulistas do século XIX,  anúncios, cartas  do leitor e cartas do redator, selecionados 
qualitativamente. A linguagem, de acordo com a abordagem multissistêmica, é  
essencialmente dinâmica e se transforma constantemente ao mesmo tempo em que tem 
a capacidade de transformar. Modifica os que a utilizam e, ao mesmo tempo, é 
modificada por eles (Cf. BUIN,  2002). Longe de ser um código ou tão somente 
instrumento para  comunicação, é uma propriedade mental em constante processo de 
construção. O fenômeno linguístico da concordância é focado no campo 
discursivo/semântico, dentro de um quadro teórico  funcionalista-cognitivista. Castilho 
(op. Cit.) amplia  consideravelmente a noção de concordância quando diz que ela  é 
regida no Português Brasileiro por regras variáveis. Ele  supõe que há fatores de várias 
ordens que a regem e não  somente os gramaticais. Nesse caso, a concordância não é um  
fenômeno restrito ao sistema gramatical da língua, é regida no  Português brasileiro por 
regras variáveis. Os seguintes fatores co-ocorrem com a concordância/não 
concordância: (i) fatores  discursivos: nível sociolinguístico, graus de formalidade,  
entre outros; (ii) fatores gramaticais: estatuto categorial, colocação próxima/distanciada 
dos constituintes, caso gramatical, entre outros; (iii) fatores semânticos: referência  
indeterminada, não predicação verbal, quantificação, entre outros. Esses fatores 
ativam/reativam/desativam a concordância  no Português brasileiro.   Assim, a opção 
pela abordagem  multissistêmica da língua implica em falar de projeção,  entendida por 
Castilho em seu sentido corrente como “lanço,  arremesso”. Os sistemas acima descritos 
são articulados pelo  princípio sócio-cognitivo e organizados pelo que Castilho  (1998, 
2004), baseado nos estudos da análise da conversação,  chama de princípio da projeção 
(1998/2004). A atuação do principio da projeção dá como resultado a construção do  
texto (JUBRAN & KOCH, 2006). Relacionar a abordagem  multissistêmica da língua 
aos dados apresentados é relevante  à medida que se evidencia alguns pontos de sua 
pertinência teórica. 
 
 



Abordagem Multissistêmica, discurso e  marcadores de tema no português paulista 
 

Fábio Izaltino Laura (UNICAMP) 
 
Um constituinte Tema, de acordo com o funcionalismo de Dik   (1997), tem a função de 
especificar um conjunto de entidades em   relação às quais a oração seguinte apresenta 
alguma  informação relevante. Na verdade, o Tema, tem uma função  maior ainda que 
esta, qual seja, a de orientar o ouvinte quanto  aos tópicos do discurso em relação aos 
quais o conteúdo da   oração seguinte deve ser interpretado. Dessa forma, percebe-se 
que os constituintes com função de Tema apresentam   características textuais 
importantes. Do ponto de vista   teórico, partirmos dos pressupostos da Abordagem 
Multissistêmica (Castilho, 2007), segundo a qual, os processos   de organização da 
língua em seu dinamismo operam   simultaneamente, dinamicamente e multilinearmente 
e podem ser   agrupados em quatro processos: lexicalização,   discursivização, 
semanticização e gramaticalização. Esses   processos dão origem a produtos entendidos 
como conjuntos de   categorias agrupadas simultaneamente em quatro sistemas  
autônomos: o Léxico, o Discurso, a Semântica e a Gramática.   Assim, para o uso eficaz 
da língua, a articulação dos   processos e produtos se dá por meio de princípios 
sociocognitivos cujo papel básico é gerenciar e ordenar os  subsistemas lingüísticos 
“garantindo sua integração para os  propósitos dos usos lingüísticos, para a eficácia dos 
atos de  fala” (Castilho, 2007). De acordo com os dispositivos, há   ativação, 
desativação e reativação de propriedades   lexicais, semânticas, discursivas e 
gramaticais na criação dos  enunciados, o que constitui as expressões “postas no ar” 
pelo falante. Os estudos que existem sobre as construções de  Tema em português dizem 
respeito a Temas que não recebem nenhum   tipo de marca introdutora. Nesta 
apresentação – uma   introdução ao estudo dos marcadores de Tema sob o prisma da 
Abordagem Multissistêmica – tem-se o objetivo de mostrar a  variedade de expressões 
lingüísticas que podem servir para   marcar Tema em língua portuguesa e quais 
representações podem  ser abstraídas dessa variedade. Os dados indicam que ocorrem 
casos com expressões com características preposicionais, como  sobre, quanto a, acerca 
de, em relação a, por um lado, e outras  com características oracionais, como no tocante 
a, no que tange   a, no que diz respeito a, por outro. Isso implica que esses marcadores 
estão associados a categorias de espaço, quantidade, conteúdo/continente, entre outros. 
Neste estudo, são utilizados  para exemplificação e consequente explicação o Corpus  
Mínimo do Português Paulista.  (Apoio: FAPESP - Processo 2009/51217-4). 
 
 



Semanticização e sintaticização de   perífrases aspectuais na história  

do português paulista 

Flavia Orci Fernandes (UNICAMP) 
 

 O objetivo deste trabalho é traçar a    diacronia das expressões formadas pelos verbos 
“andar”,   “continuar”, “ficar” e “viver” (V1) de acordo com a   abordagem 
multissistêmica da língua, enfocando principalmente   as construções de V1 seguidos de 
gerúndio (V2). Importante    nesse momento será a focalização dos processos de 
semanticização e de sintaticização. O primeiro diz respeito   à criação, alteração e 
categorização dos sentidos; o   segundo, à criação e às alterações que afetam 
 principalmente os arranjos sintagmáticos e funcionais da    estrutura sentencial. 
Segundo Castilho (2007, 2009), a teoria    multissistêmica da língua pode explicar com 
maior    especificidade e complexidade os processos e produtos do objeto ser 
investigado, já que sua concepção de língua não    hierarquiza tais processos e produtos, 
como intrínseco na   literatura linguística clássica. Para que os objetivos sejam 
alcançados, serão utilizadas amostras de língua escrita dos    séculos XIX e XX, como 
linguagem de jornais paulistas da capital   e interior, cartas privadas e cartas 
administrativas. Por se   tratar de um estudo histórico, controlaremos os dados levando 
em    conta a teoria das tradições discursivas, visto que gêneros   não documentam a 
mudança com a mesma velocidade. Com esse   trabalho, pretendemos responder que 
categorias cognitivas estão   representadas nos verbos objetos de estudo. Para responder 
a essa   pergunta investigaremos em dicionários etimológicos a    evolução semântica de 
cada V1. A hipótese é de que há    persistência de traços semânticos das formas fontes, 
verbos    plenos, no funcionamento das formas alvos, verbos    “auxiliares”, as quais 
permitem uma análise aspectual   apropriada. No que se refere ao tratamento dado a esse 
tipo de   construção, Castilho (1968, 2002) considera a maioria das   perífrases formadas 
por gerúndio imperfectivas cursivas. Em sua    tipologia, o autor faz referências aos 
valores de duração,   completamento e iteratividade, divididos de acordo com o que ele 
chama de faces qualitativa e quantitativa. De acordo com o autor,    o imperfectivo 
cursivo apresenta a predicação em seu pleno   curso. Além disso, analisaremos os tipos 
sêmicos de V2. Já no   campo da sintaticização espera-se responder: qual a categoria 
gramatical dos verbos andar, continuar, ficar e viver? Nesse   sentido, critérios sintáticos 
serão empregados a fim de apurar   as características sintáticas de cada tipo de 
construção.   Importante será o emprego, também, de critérios de    auxiliaridade, como 
(i) inseparabilidade na construção; (ii)   detematização; (iii) unidade semântica; (iv) 
incidência de    circunstante temporal sobre a perífrase; (v) recursividade; (vi) 
irreversibilidade; (vii) impossibilidade de desdobramento da   oração para apurar se V1 
pode ser categorizado como auxiliar.   Heine (1993) trata do processo verbo pleno > 
verbo auxiliar como   auxiliarização. O autor postula que os auxiliares derivam de 
expressões concretas que descrevem noções gerais como    locação (be at, live at), 
movimento (go, come), atividade (do,   continue), etc. Esses verbos (lexicais) são parte 
de conceitos   mais complexos chamados esquemas de evento, e o comportamento dos 



auxiliares pode somente ser considerado com referência a estes   esquemas. De acordo 
com o autor, um “bom auxiliar” é aquele   que é usado para ter sua situação descrita 
com referência ao   tempo dêitico (tense), para descrever seu contorno temporal 
(aspect) ou para acessar sua realidade (modality). 

 
 



Deslizamento Funcional do verbo IR nos séculos XIX e XX 
    

               Kelly Viviane Bernardo (USP) 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar as estruturas  encabeçadas pelo verbo ir  na 
língua portuguesa nos séculos  XIX e XX. Para tanto, procedo a uma análise descritiva 
de tais  verbos em estruturas simples, cuja finalidade caracteriza-se em  identificar, a 
partir dos dados coletados, o caminho percorrido  por ir  até a sua forma como verbo 
serial, observando a  variação do item investigado, decorrente do desgaste semântico 
proveniente em tais formas.   Baseada em tais processos, centralizo a observação sob a 
perspectiva da Abordagem Multissitêmica (Castilho, 2010),  através da qual organizarei 
os dados de modo a refletir a   complexidade cognitiva diante da variação sintática do   
Português.  Segundo essa abordagem, a língua tem uma natureza multissistêmica 
capturada em termos de quatro sistemas / processos: léxico e lexicalização, discurso e  
discursivização, semântica e semanticização, gramática e gramaticalização. Nela, todos 
os domínios operam    simultaneamente e não em fases ou estágios percorridos por um    
item para que possa adquirir propriedades morfossintáticas.  O ponto central da 
Abordagem Multissistêmica é que os  quatro sistemas são administrados por  um 
dispositivo sociocognitivo de caráter pré-verbal, através do qual o  falante ativa, reativa 
e desativa as propriedades lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais que ocorrem 
no ato de  fala, os quais são localizados na conversação.   Desta forma, demonstro a 
atuação dos princípios sociocognitivos em cada um dos padrões funcionais 
identificados,  a fim de elucidar o gatilho de mudança, decorrente da operação  de tais 
princípios no sistema linguístico: lexicalização,  semanticização, discursivização, 
gramaticalização. Para  isso, exponho uma descrição das ocorrências identificadas,  suas 
propriedades e características peculiares que permitem uma  organização em padrões 
funcionais e, posteriormente,  à identificação da atuação de princípios cognitivos   
importantes para explicar a variação linguística.   Para o estudo da movimentação de 
tais verbos, apresento dados da variedade linguística no Português Brasileiro a partir  do 
corpora do PHPP, quais sejam: Corpus do Português Brasileiro,  Corpus do Português, 
Anúncios do Estado de São Paulo e o Projeto NURC/SP. 
 
 

 
 



Aspectos prosódicos do   português arcaico e do português brasileiro 
contemporâneo 

 
Coordenação: Flaviane Romani  Fernandes Svartman (USP) 
Participantes: 
Flaviane Romani  Fernandes Svartman (USP) 
Gladis Massini-Cagliari (UNESP) 
Luciani Ester Tenani (UNESP) 
Luiz Carlos Cagliari (UNESP) 
 
O objetivo desta sessão coordenada é a apresentação e a   discussão de trabalhos que 
tratam de diferentes aspectos   prosódicos do português arcaico e do português brasileiro 
contemporâneo, com base em análise de dados de fala e escrita.   O trabalho intitulado 
"Sobre a tendência trocaica do ritmo em   português: comparação entre Português 
Arcaico e Português   Brasileiro" tem como objetivo focalizar o ritmo no Português 
Arcaico (PA) (séculos XIII-XIV), analisando especificamente a  tendência à construção 
de unidades rítmicas trocaicas, tanto  em nível lexical como em níveis prosódicos 
superiores, em   comparação com o português brasileiro atual. Por sua vez, a 
comunicação "Proeminências prosódias e   hipersegmentação de palavras" trata das 
chamadas   hipersegmentações de palavras, que se caracterizam quando há  espaço em 
branco entre palavras onde não previsto pela  ortografia, em textos de alunos das quatro 
últimas séries do Ensino Fundamental em uma escola pública paulista. Parte-se da 
hipótese de que a organização prosódica da língua, tal como   proposta por Nespor & 
Vogel 1986, motiva, em certa medida, os   registros não-convencionais das palavras 
identificadas. Desse  modo, a presença do espaço em branco dentro dos limites da  
palavra gráfica é vista como pista da percepção de roeminências prosódicas.   Já o 
trabalho "Revisitando o modelo prosódico de MAK Halliday" mostra como o modelo de 
análise de entoação de MAK Halliday  funciona para dados do português brasileiro (cf. 
Cagliari 1982),   suas dificuldades de implementação, seus resultados e   vantagens, bem 
como críticas contra o modelo, com suas respectivas discussões.   Finalmente, a 
comunicação "Fatores determinantes na atribuição de acentos tonais em sentenças 
neutras do português brasileiro" visa à investigação sistemática dos   fatores reguladores 
da atribuição tonal em sentenças neutras   do português brasileiro, com base na análise 
de dados de  frequência e à luz do quadro teórico da Fonologia Entoacional  
(Pierrehumbert 1980, Beckman & Pierrehumbert 1986, Ladd 1996).  
 
 
    



 
Fatores determinantes na atribuição de  acentos tonais em sentenças neutras do 

português brasileiro 
 

Flaviane Romani Fernandes Svartman (USP) 
 
 
Na literatura sobre Fonologia Entoacional em português   brasileiro (doravante, PB), 
encontram-se divergências entre os   pesquisadores quanto ao domínio prosódico 
relevante na   atribuição de acentos tonais em sentenças neutras dessa   variedade. 
Conforme  Frota & Vigário 2000 e Tenani 2002, o   domínio relevante para a associação 
de acentos tonais nas   sentenças neutras do PB é a frase fonológica (PPh). Já 
Fernandes 2007 e Tenani & Fernandes-Svartman 2008 afirmam que, no   mesmo tipo de 
sentença do PB, é a palavra prosódica (PWd) o   domínio relevante para a associação 
dos acentos tonais. Por   sua vez, para Vigário & Fernandes-Svartman 2010, o 
domínio relevante para a mesma associação é o grupo de palavras   prosódicas (GPWds) 
– cf. Vigário 2007.   Independentemente da discordância entre esses trabalhos quanto a 
essa temática, todos eles apresentam indícios, ainda que de   maneira exploratória, de 
que fatores como número de sílabas   antecedendo o acento frasal e ramificação sintática 
e   prosódica dos constituintes são determinantes na atribuição   de acentos tonais às 
sentenças neutras do PB. Entretanto, até   onde sabemos, nenhum estudo abordou, de 
maneira sistemática,   essa questão.   O presente trabalho visa justamente à investigação 
sistemática, com base em análise de dados de frequência, dos   fatores reguladores da 
atribuição tonal em sentenças neutras   do PB.   Nossos resultados preliminares revelam 
que, além de fatores como   número de sílabas e ramificação sintática e prosódica, certas 
particularidades sintáticas do PB parecem também   desempenhar um papel relevante na 
atribuição de acentos tonais   às sentenças neutras dessa variedade. São percebidas  
 diferenças entre a atribuição tonal aos elementos que compõem 
o sujeito e a atribuição tonal aos elementos que compõem o   predicado: (i) em sujeitos 
formados por PPhs ramificadas   (formadas por 2 PWds), no geral, há atribuição de um 
acento   tonal para cada PWd de PPh, já em predicados do mesmo tipo, é 
comum a atribuição de acento tonal apenas à PWd cabeça da   PPh; (ii) PWds com mais 
de 3 sílabas antecedendo a tônica   apresentam mais frequentemente um tom H adicional 
associado a uma   sílaba pretônica na posição do sujeito do que na posição de 
predicado.    Levando em conta tais resultados, surgem as seguintes   indagações que 
nos propomos a investigar: 1. A atribuição   tonal diferenciada para os elementos 
componentes do sujeito em PB   poderia sinalizar particularidades sintáticas 
desse constituinte, à semelhança do que afirmam Elordieta et al. 2005   para o 
fraseamento entoacional de outras línguas/variedades   românicas como o espanhol e o 
português europeu? 2. A   atribuição de acentos tonais em PB respeita ou não critérios 
de uniformidade de fraseamento no sujeito e no predicado, como   afirmam Sandalo & 
Truckenbrodt 2002 para dados de retração de   acento dessa mesma variedade? A 
metodologia empregada neste trabalho consiste: (i) na   gravação digital de um corpus 
de 68 sentenças declarativas   neutras (apresentando a ordem “sujeito (S) - verbo (V) - 
objeto   (O)” e variação do número de sílabas e de ramificação   sintática e prosódica 
desses constituintes), lidas 3 vezes por   2 falantes do PB da cidade de São Paulo, de 
mesma faixa etária   (19 a 30 anos), mesmo sexo e grau de escolaridade; (ii) na  
 descrição dos eventos tonais associados ao contorno entoacional   dessas sentenças, 
com base no quadro teórico da Fonologia   Entoacional (cf., entre outros, Pierrehumbert 
1980, Beckman &   Pierrehumbert 1986, Ladd 1996, Jun 2005; e, especificamente para 



o PB, cf. Frota & Vigário 2000, Tenani 2002, Fernandes 2007) e   através do uso do 
programa computacional de análise de fala   Praat (cf. Boersma & Weenink 2010); e 
(iii) na análise, em   termos de frequência, dos resultados obtidos a partir da   descrição 
dos eventos tonais. 
 



 
 

Sobre a tendência trocaica do ritmo em português: comparação entre Português 
Arcaico e Português Brasileiro 

 

Gladis Massini-Cagliari (UNESP) 
 
Esta comunicação tem como objetivo focalizar o ritmo no  Português Arcaico (PA) 
(séculos XIII-XIV), analisando especificamente a tendência à construção de unidades 
rítmicas trocaicas, tanto em nível lexical como em níveis prosódicos superiores, em 
comparação com o Português Brasileiro (PB) atual. A partir de evidências advindas do 
aproveitamento das proeminências lingüísticas pelos trovadores medievais galego-
portugueses nos níveis poético e musical, é possível averiguar a predominância de 
determinada cadência rítmica em detrimento de outras, cadência esta estruturadora da 
própria prosódia da língua. Desde há muito tempo, estudiosos como Michaëlis de 
Vasconcelos  (1912-13, p. 63) vêm apontando a alternância trocaica como 
constitutiva do “organismo verdadeiro do idioma” galego-português, apesar de os 
poetas da corte “preferirem”os versos agudos (Michaëlis de Vasconcelos, 1912-13, p. 
401).Entretanto, esses mesmos trovadores não “desconheciam” os versos graves. 
Michaëlis de Vasconcelos (1912-13, p. 396) afirma que D. Dinis, o rei trovador, se 
serve de um ritmo que ela chama de “trocaico” e “naturalíssimo” em 19 das suas 
cantigas.  As afirmações de Michaëlis de Vasconcelos dizem respeito ao 
aproveitamento do ritmo lingüístico na metrificação. No entanto, estudos recentes 
(Massini-Cagliari, 1999, 2005; Costa, 2006) têm mostrado que, no PA, com relação à 
localização do acento lexical, há também uma forte predominância de 
cadências trocaicas. O mesmo se verifica com relação ao acento secundário (cf. Costa, 
2010). Com relação ao PB, Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1985[1970], p. 
65) já fazia afirmações quanto ao “ritmo característico” do PB: o acento é livre [...] no 
sentido de que a sua posição não depende da estrutura fonêmica do vocábulo. Não há 
em português terminações de fonemas que imponham uma dada acentuação. Quando 
muito, há uma maior freqüência, fonologicamente indeterminável, para dada 
terminação. [...] Daí não se segue que não haja um determinado tipo de acentuação que 
é o mais generalizado no vocábulo português e imprime à língua o seu ritmo 
característico. É sem a menor dúvida o tipo paroxítono, do que decorre para a língua um 
ritmo «grave». Nisto, entre as línguas românicas, o português, junto com o espanhol, e 
talvez mais do que este, se opõe ao ritmo «esdrúxulo» do italiano, decorrente da 
retenção dos proparoxítonos latinos, e ao ritmo «agudo» do francês, que é uma língua 
de acento fixo, constituída de  vocábulos oxítonos. Entretanto, com relação ao PB, nem 
todos os estudos que se debruçaram sobre o acento lexical apontam para uma 
predominância de um ritmo trocaico (cf. Lee, 1995 e Cagliari, 1997b, 1999; veja-se 
também Mateus, 1983, para o PE), embora a maioria deles o faça (Bisol, 1992a; 
Wetzels, 1992; Massini-Cagliari, 1995, 2005a, entre outros). 9(Porém, com 
relação ao acento secundário, os estudos realizados até o momento com relação ao PB 



apontam para uma predominância de cadências trocaicas (Collischonn, 1994; Abarre & 
Fernandes-Svartmann, 2008). Esta comunicação visa, portanto, perscrutar a “identidade 
prosódica” do português, em busca das formas mais características do seu ritmo, em 
dois períodos históricos cruciais para a compreensão da nossa identidade fonológica 
atual: na gênese da formação do idioma enquanto língua que se autodenominava 
diferente e independentemente do latim e no momento atual.  (Apoio: FAPESP 
2010/06386-0; CNPq - 302222/2009-0). 



 
Proeminências prosódias e hipersegmentação de palavras 

 
Luciani Ester Tenani (UNESP) 

 
 Este trabalho trata das chamadas hipersegmentações de palavras, que se caracterizam 
por haver espaço em branco dentro dos limite de palavra onde não previsto 
pela ortografia. Nesta apresentação, trazemos parte das  reflexões desenvolvidas no 
âmbito da pesquisa “Aspectos segmentais e prosódicos da escrita de crianças e 
adolescentes: evidências de relações entre enunciados falados e escritos” 
(FAPESP 2009/14.848-6 e CNPq 306.471/2009-4), que trata das  características 
prosódicas da segmentação não-convencional de palavras em textos de alunos que, à 
época da coleta, cursavam as quatro últimas séries do Ensino Fundamental em uma 
escola pública paulista. O material analisado é composto de 2469 textos que constituem 
a amostra transversal do Banco de Dados de Escrita do Ensino Fundamental II, 
resultado do Projeto de Extensão Universitária “Desenvolvimento de Oficinas de 
Leitura, Interpretação e Produção de Textos no EnsinoFundamental” (PROEX/UNESP 
2011, 2010, 2009; e FAPERP 2008), realizado na UNESP/SJRP. Foram identificadas 
1768 ocorrências de segmentações não-convencionais de palavras, sendo 433 
hipersegmentações, ou seja, 24,3% do total. Exemplos dessas ocorrências são: “em 
bora”, “a quele”. Partimos da hipótese de que a organização prosódica da língua, tal 
como proposta por Nespor & Vogel (1986), motiva, em certa medida, os 
registros não-convencionais das palavras que identificamos.  Desse modo, a presença do 
espaço em branco dentro dos limites da palavra gráfica é vista como pista da percepção 
deproeminências prosódicas. Por meio da análise de todas as ocorrências, verificamos o 
predomínio do espaço em branco onde se identifica o início de um pé métrico, que tende 
a ser umtroqueu dissílabo, como em “(na)σ (quele)Σ”. Também 
ocorreram, com menos frequência, as seguintes sequências: (1) “a sim” (assim), (2) “de 
la” (dela), (3) “de vagar”(devagar), (4) “disse deram” (decidiram). De modo geral, 
constata-se o predomínio do registro, entre espaço em branco, das sílabas pretônicas das 
palavras hipersegmentadas, o que é interpretado como tendo decorrido da identificação, 
por parte dos escreventes, de essas sílabas poderem ser itens gramaticais 
do Português os quais, por sua vez, são formas dependentes  sujeitas à organização do 
enunciado em constituintes prosódicos. 

 



 
 

Revisitando o modelo prosódico de MAK  Halliday 
 

 
Luiz Carlos Cagliari (UNESP) 

MAK Halliday é, sem dúvida, um dos grandes linguistas de nosso tempo, sendo um dos 
que mais desenvolveu a linguística funcional. Ele tem uma vasta obra que abrange 
muitas áreas dos estudos linguísticos, como a fonética, a fonologia, a sintaxe, 
a semântica, a pragmática, a linguística textual, a análise do discurso, a aquisição da 
linguagem e a linguística aplicada. Foi professor de chinês e de linguística na 
Universidade de Edimburgo (Escócia) e professor em outras universidades. Talvez seu 
trabalho menos conhecido seja o modelo descritivo prosódico proposto por ele em 1967 
e 1970. Como foneticista e fonólogo, conseguiu juntar as duas áreas em 
um modelo descritivo da prosódia que, ao mesmo tempo, atende às características 
auditivas, acústicas, perceptivas e define, por outro lado, os padrões sistemáticos 
prosódicos da língua. Dada a complexidade do modelo, ele exige do pesquisador um 
treinamento específico e sofisticado, além de uma boa formação nas diferentes áreas 
envolvidas. Somente após muito trabalho de análise, aplicando a metodologia, é 
possível vê-la na sua dimensão maior. Halliday coloca os estudos prosódicos dentro do 
estudo dos "tons" da língua, ou seja,dentro dos estudos que privilegiam a entoação. 
Além da variação melódica dos enunciados, o modelo contempla uma 
análise do ritmo, da tonicidade, da tonalidade, isto é, da definição dos grupos tonais, 
uma análise dos pés rítmicos, do foco, da estrutura sintática, isto é, dos tipos de frases, 
da estrutura semântica da informação na definição do tema/rema ou dado/novo e na 
informação pragmática das atitudes do falante, expressas pela prosódia. Trata-se de um 
modelo robusto e abrangente que consegue ao mesmo tempo apresentar uma 
análise fonética e fonológica da prosódia. O modelo prosódico proposto por Halliday 
traz também um sistema  de transcrição que facilita a análise e ajuda os pesquisadores 
a terem as informações exatas sobre os enunciados assim analisados. Os padrões 
entoacionais são descritos em função de tons entoacionais, numa pauta de cinco valores 
de altura melódica. Os tons podem ser simples ou compostos, primários ou 
secundários. O modelo descritivo do inglês apresenta cinco tons primários simples, dois 
tons primários compostos e um númeronão definido a priori de tons secundários. Os 
tons secundários representam variantes dos tons simples. Como se sabe, a 
interpretação das variantes entoacionais em outros modelos costuma apresentar grandes 
dificuldades e soluções, não raramente, pouco satisfatórias. Porém, no modelo de 
Halliday,elas são tratadas de modo correto e adequado, de modo semelhante 
como a fonologia segmental trata tal assunto. O modelo de Halliday foi adaptado por 
Cagliari (1982) para  descrever a prosódia do português brasileiro, com especial 
referência ao dialeto paulista. Há também alguns poucos  trabalhos que seguem esse 
modelo, descrevendo outras línguas, ou mesmo variedades do português. 
A grande dificuldade na aceitação e uso  do modelo de Halliday, ao que parece, reside 
no fato de o modelo descrever línguas de  ritmo acentual e não línguas de ritmo silábico. 



Este último caso ainda está para ser feito de modo completo, como Halliday 
fez para as línguas de ritmo acentual. Porque houve uma enorme e confusa discussão 
sobre a questão do ritmo das línguas nos últimos vinte anos, muitos optaram por deixar 
de lado esse aspecto prosódico ao estudar a entoação. É o caso, por exemplo, dos 
modelos autossegmentais de estudo da entoação (cf.  Pierrehumbert, Ladd, entre 
outros). Mais uma vez, os resultados pouco satisfatórios desses modelos vieram a 
confirmar a necessidade que os estudos prosódicos da fala sejam feitos de 
modo integrado, não fazendo sentido, por exemplo, estudar a entoação separada do 
ritmo e vice-versa. A presente comunicação irá desenvolver os tópicos mencionados 
neste resumo, mostrando como o modelo funciona, suas dificuldades de implementação, 
seus resultados e vantagens, bem como críticas contra o modelo, com suas respectivas 
discussões. 



 
As bases sintático-semânticas do dicionário de língua 

 
Coordenação: Francisco da Silva Borba (UNESP) 
Participantes: 
Alexandre Wesley Trindade (FCL/UNESP) 
Ana Eliza Barbosa de Oliveira (FLC/UNESP) 
Francisco da Silva Borba (FLC/UNESP) 
 
São três apresentações que se interligam pela base descritiva - a sintaxe. A primeira 
mostra como a sintaxe se coloca na organização do dicionário como um todo, apoiando-
se na teoria valencial e dando destaque para as relações temáticas. A segunda trata da 
modelagem das restrições e das inferências que delineiam os sentidos metafóricos 
convencionais codificados no GDPB - Grande Dicionário do Português do Brasil. A 
terceiraenfoca as técnicas fornecidas pela linguística de corpus tanto na montagem dos 
verbetes (organização da microestrutura) quanto no controle das ocorrências no tocante 
à macroestrutura (conjunto das entradas). 



 
    

A Linguística de Corpus como recurso  metodológico para a organização do 
dicionário de língua 

 
Alexandre Wesley Trindade (FCL/UNESP) 

 
Um dos objetivos desta comunicação é propor uma metodologia de   descrição sintática 
para a modalidade escrita da língua. O   ponto de partida são as técnicas distribucionais 
e o apoio   teórico está numa teoria gramatical que privilegia a valência 
e as relações temáticas. Essa descrição deve se utilizar de   uma técnica coerente com a 
teoria de base, que é resultante de   generalizações obtidas por um método indutivo. 
Nessa   perspectiva, a Linguística de Corpus se apresenta como uma   alternativa 
adequada ao trabalho de exploração e levantamento   de dados linguísticos que podem 
ser encontrados em amostras de   uso da língua em situações reais de produção 
linguística.   Em concordância com McEnery & Wilson (1996; 2001),  Linguística de 
Corpus está sendo aqui considerada como uma   metodologia de pesquisa. Como a 
ferramenta fundamental para a   exploração de corpus é o programa computacional, 
então esse   corpus deve ser legível por máquina, ou seja, deve estar em formato 
elêtronico para ser processado por computador. O corpus   selecionado é o 'Corpus de 
Araraquara', que hoje conta com cerca   de 230 milhões de ocorrências e é composto por 
textos de   diferentes gêneros e épocas, em prosa e em verso, compreendendo   literatura 
ficcional, jornalística, dramática, técnica,   oratória, produzidos em forma escrita, no 
país e por   brasileiros nativos. Este corpus é a principal fonte de dados   linguísticos 
para a montagem do 'Grande Dicionário do Português Brasileiro' (GDPB), obra que se 
apresenta como um   tesouro lexical, ou seja, como um conjunto pretensamente  
 exaustivo do léxico que circula em forma escrita no país desde   o século 16. O critério 
de entrada é a ocorrência no corpus, contudo o fato de não ser uma obra dependente de 
suporte   estatístico não quer dizer que prescinda do critério de   frequência. Há duas 
situações em que a frequência determina   a entrada: 1) as variantes fonéticas dividem a 
mesma entrada, separadas por barra alternativa, quando a diferença de   frequência 
mínima é de 30% entre elas, como, p. ex.,   'loiro/louro'; porém, quando não se atinge a 
frequência mínima, a variante menos frequente é remetida para a mais   frequente, por 
meio de nota de destaque; 2) o item léxico de   frequência 1 (também conhecido como 
'hapax legomena') torna-se   entrada pelo critério da delimitação morfológica e 
dependência ou vinculação semântica. Assim, constituem   entradas todas as formas 
livres simples ('galho', 'poderoso',   'ir') ou complexas ('porta-estandarte', 'para-raios', 
'zero à   esquerda'), ou seja, todas as lexias que formam sintagmas   independentes. As 
expressões introduzidas por preposição,   artigo ou verbo ('a fio', 'um bocado', 'comer 
barriga') e as   frases feitas ('macaco que muito pula quer chumbo') constituem 
subentradas. Por dependência ou vinculação semântica   entenda-se a existência de 
traços semânticos comuns entre   itens que, contextualmente, podem ocupar classes 
diferentes:   'velho' (Adj e S); 'complementar' (V e Adj); 'jantar' (V e S).   Dessa forma, 
evita-se o desdobramento de entradas, que inflaciona   inutilmente a nomenclatura do 
dicionário. Além do critério de   entrada, a frequência também determina o registro e 
ordenação   das classes de palavras dentro do mesmo verbete. Por exemplo,   'bom', 
'alto', 'belo', por serem de uso adjetivo mais frequente,   foram registrados primeiro 
como Adj e depois como S; 'burro',   'amante', 'artista', 'vendedor', primeiro como S, 
depois como   Adj; 'laminar', primeiro como V, depois como Adj; 'aromatizante', 
'apreciador', 'alimentante' só foram registrados como S porque   assim é que ocorrem 



nos textos. Assim, a utilização da   técnica descritiva fornecida pela metodologia da 
Linguística de   Corpus resulta na harmonização entre macroestrutura e   microestrutura 
na montagem e organização do dicionário de   língua. 

 

 



Modelagem das restrições e das inferências que delineiam os sentidos metafóricos 
convencionais codificados no Grande Dicionário do Português do Brasil 

 
 

 Ana Eliza Barbosa de Oliveira (FCL-Ar/UNESP) 
 
Este trabalho investiga o modo como a descrição sintático-semântica baseada em 
valência (BORBA, 1996) e em relações temáticas pode auxiliar a identificação e 
aespecificação dos sentidos metafóricos convencionais. Para realizar essa investigação, 
analisam-se acepções que contemplam sentidos metafóricos convencionais de um 
conjunto específico de entradas lexicais do “Grande Dicionário do Português do Brasil” 
(BORBA et al., forthcoming). O objetivo dessa análise é verificar se há algum tipo de 
regularidade no comportamento sintático-semântico das predicações metafóricas e, de 
modo específico, elucidar o modo como esse comportamento pode ser 
lexicograficamente contemplado. Considere, por exemplo, as construções (C1)-(C4) que 
ilustram quatro acepções distintas do verbo ‘comer’: (C1) ‘A criançacome ovos.’, (C2) 
‘Os juros comem dinheiro.’; (C3)‘Falava comendo sílabas.’ e (C4) ‘A doença lhe comia 
os rins.’ Enquanto o argumento [ovos] não altera o valor semântico de comer, à medida 
que se inclui na categoria dos“objetos comestíveis”, os argumentos [dinheiro], [sílabas] 
e [rins] alteram o valor semântico de comer, à medida que não pertencem à categoria 
dos alimentos. A comparação entre os usos literal e metafórico de ‘comer’, no âmbito da 
estrutura de argumentos, revela que os usos metafóricos alteram as relações semânticas 
fundamentais, isto é, as relações entre os argumentos internos, codificadas nas 
predicaçõesliterais, o que auxilia o processo de identificação do uso metafórico da 
linguagem. Tendo em vista que os itens léxicos dalíngua são analisados na predicação, 
argumenta-se que, enquanto as generalizações subjacentes às predicações 
literais (que são responsáveis pela especificação do sentido literal) são abstraídas na 
dimensão sintático-semântica, as generalizações subjacentes às predicações metafóricas 
(que são responsáveis pela especificação do sentido metafórico) transpõem essa 
dimensão. Para estabelecer a conexão entre a estrutura sintático-semântica da 
construção metafórica e  aestrutura semântico-conceitual subjacente, elementos 
específicos da primeira devem ser conectados a elementos  específicos da segunda. Para 
operacionalizar essa conexão e, assim, modelar as restrições que delineiam os sentidos 
metafóricos convencionais contemplados no dicionário especificado, analisam-se os 
argumentos das predicações metafóricas em termos de “frames semânticos” 
(FILLMORE,1985; FILLMORE; ATKINS, 1992; RUPPENHOFER, 2006). Por meio 
desse constructo, as restrições linguísticas, instanciadas na estrutura sintática, são 
conectadas às restrições conceituais que delineiam os sentidos metafóricos 
convencionaisna estrutura semântica. (SULLIVAN, 2007; OLIVEIRA, 2010). No 
âmbito da exemplificação esboçada, os usos metafóricos de ‘comer’ violam as restrições 
linguísticas e conceituais àmedida que transpõem o domínio conceitual da alimentação, 
instanciado pelo frame semântico da . Em (C2), os argumentos [juros] e [dinheiro] 
instanciam o frame semântico da’; em (C3), o argumento [sílabas] instancia oframe 
semântico da e, e em (C4), os argumentos [doença]e [rins] instanciam o frame 
semântico da . É por meioda instanciação desses frames que ‘comer’ exprime 
metaforicamente um tipo de gasto, uma relação de omissão e um dano físico, 
respectivamente. Através da análise das construções metafóricas em termos da estrutura 
de argumentos e de frames semânticos, conclui-se ser possível modelar as 
restrições e inferências que especificam os usos metafóricos convencionais e, assim, 
impor certa sistematicidade na análise das predicações metafóricas. 



 
A descrição sintática e o dicionário 

 
Francisco da Silva Borba (FLC/UNESP) 

 
Neste  trabalho são apresentados os  seguintes pontos: 1- Objetivos - (i) descrever o uso 
escrito utilizando técnicas  distribucionais e uma teoria gramatical que privilegie a  
 valência e as relações temáticas (ii) arrolar os padrões    construcionais que vigeram ou 
vigem, e a colocação lexical com  os consequentes resultados semânticos.   2 – Base 
teórica -   A gramática descritiva subjacente à  organização do dicionário é uma 
gramática de classes de   palavras apoiada numa teoria valencial.  As palavras lexicais  
 são identificadas pela sua classe mais geral: Substantivo (S), 
Adjetivo (Adj) e Verbo (V).  As palavras gramati¬cais têm    tratamento 
individualizado, mas também são identificadas pela    sua classificação tradicional: 
Artigo (Art), Numeral (Num),    Pronome (Pron), Advérbio (Adv); Preposição (Prep), 
Conjunção   (Conj). A  Interjeição (Interj) pertence a um conjunto único. 
Os artigos são subclassificados em definidos e indefinidos; os    numerais em cardinais e 
ordinais; os pronomes, em pessoais, de    tratamento, indefinidos, possessivos, 
demonstrativos,    interrogativos, relativos; as conjunções, coordenativas (aditivas, 
alternativas, adversativas, explicativas) e    subordinativas (integrantes; condicionais, 
conformativas, modais,    causais, temporais, comparativas, concessivas, proporcionais). 
A   subclassificação dos advérbios é predominantemente de natureza semântica (modo, 
tempo, lugar, afirmação, ordem,    concessão, direção, inclusão, exclusão etc.). Os   
 substantivos são subclassificados  primeiro pelo gênero ( Sm,   Sf  e S)  e , depois, 
pelos traços classificatórios :    concretos [Co] , abstratos [Ab],  contáveis [Cont] ou   
 não-contáveis [Não cont]   O substantivo entra pelo singular    masculino ou feminino, 
sempre constituindo item  lexical    independente. O item terminado em -a  entrará na 
 forma   masculina quando resultar de alternância -o; -e/ -a    (menino/menina; 
elefante/elefanta) ou acréscimo ou supressão de -a (diretor/diretora; anão/anã). Os 
adjetivos são    subclassificados em qualificadores (Ql) e  classificado¬res (Cl)    . Os 
verbos, como itens lexicais,  subclassificam-se em três    grupos - de atividade ou ativos 
  [At] , de processo ou    processivos [Pr] e de estado  ou estativos.[E]. Como  itens   
 gramaticais  os verbos são  subclassificados como auxiliares   [Aux], modalizadores ou 
modais [Mod], substitutos [Subst],factitivo [Fact ] e suporte [Sup] . Quanto à forma os 
verbos    podem ser  pronominais [Pron] , impessoais [Imp] e unipessoais   [Unip].   3 – 
Técnica descritiva – A fornecida pela linguística de    corpus, cuja metodologia constitui 
uma alternativa para aquelespesquisadores que resistem ao distanciamento da teoria   
 linguística em relação à língua usada no cotidiano. Na   pesquisa de corpus, a teoria, ou 
melhor, os princípios, resultam   de generalizações conseguidas por método indutivo. 
Consegue-se um princípio através de levantamento, observação e análise    de um 
número significativo de ocorrências de um fenômeno dado,   em amostras de uso da 
língua em situações da vida real. 
 
 



 
 

Fonologia do Português Arcaico 
 
Coordenadação: Gladis Massini-Cagliari (UNESP/Araraquara) 
Participantes: 
Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi (UNESP/Araraquara) 
Daniel Soares da Costa (UNESP/Araraquara) 
Gladis Massini-Cagliari (UNESP/Araraquara) 
Mariana Moretto Gementi (UNESP/Araraquara) 
 
Esta sessão de comunicações  coordenadas apresenta alguns trabalhos desenvolvidos no 
contexto   do Grupo de Pesquisa “Fonologia do Português: Arcaico &   Brasileiro”, 
cujas pesquisas têm como objetivo principal a   descrição comparativa de aspectos 
fonológicos da Língua   Portuguesa no seu período dito arcaico, em especial o 
trovadoresco (fins do século XII até meados do século XIV), e  no seu período atual (no 
Brasil). Congrega um grupo de docentes  e estudantes de Graduação e de Pós-
Graduação da Faculdade de  Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP),  Câmpus de Araraquara. Através da descrição de fenômenos   segmentais e 
suprassegmentais do português medieval e do   português atual, o grupo pretende, a 
longo prazo, chegar à   descrição do componente fonológico da língua, naquela época, 
e a hipóteses de mudanças linguísticas ocorridas, desde as   origens do português até os 
dias de hoje. A relevância das   pesquisas reside, principalmente, na descrição, ao lado 
de   fenômenos fonológicos segmentais, de fenômenos prosódicos   (tais como acento, 
ritmo) e outros fenômenos que exigem um   tratamento não-linear (estruturação silábica 
e outros   processos dela dependentes) de um período passado da língua. 
Pretende-se, além disso, a partir da comparação entre duas   épocas históricas do 
português, relacionar os resultados   obtidos com as análises de temas específicos da 
descrição   fonológica com questões de construção da identidade   fonológica da língua, 
nesses dois pontos cronológicos. Entre   os temas específicos previamente recortados 
para esta   apresentação, figuram: tipologia rítmica do português nos   dois períodos; 
aproveitamento das proeminências linguísticas   pela música e pela poesia trovadoresca 
e as pistas daí   provenientes acerca da determinação do ritmo da época;   fenômenos de 
sândi vocálico externo no Português Arcaico e no   Português Brasileiro; e as fricativas 
sibilantes e seu   posicionamento na sílaba no contexto do sistema consonantal do 
Português Arcaico. Como a origem e a evolução dos fenômenos   prosódicos do 
Português ainda são, em grande parte, um dos   pontos mais inexplorados da história da 
nossa língua, a   descrição dos fenômenos prosódicos e de sua relação com os 
processos segmentais de um período passado desta língua (no   caso, o PA) continua a 
constituir uma contribuição importante   no sentido de elucidar mais completamente a 
história da Língua Portuguesa. 
 



 
Os processos de sândi vocálico externo no   Português Arcaico 

 
Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi (UNESP/Araraquara) 

 
 
 O objetivo principal deste estudo é observar   o comportamento dos processos de sândi 
que ocorrem em juntura de   palavras do português na época medieval - Português 
Arcaico   (PA); em outras palavras, serão investigados os processos de   sândi vocálico 
externo, em uma perspectiva derivacional   não-linear, a partir de um corpus composto 
de cem cantigas   medievais religiosas galego-portuguesas: as Cantigas de Santa   
 Maria (CSM). O termo sândi, proveniente da antiga gramática    sanscrítica, designa as 
alterações mórficas e fonológicas   causadas pelo contato entre formas da língua 
(TRASK, 2004,   p.261). Essas alterações podem ocorrer tanto no interior do 
vocábulo, sendo assim interno, quanto na justaposição    vocabular - final de uma 
palavra com o início de outra; neste    caso, o processo é denominado, então, como 
externo.   Massini-Cagliari (2005) refletiu que o sândi nas CSM é    fortemente 
condicionado por fatores linguísticos, sendo a   ocorrência de elisões, ditongações e 
crases determinada muito   mais pela própria estrutura da língua dos trovadores do que 
pela sua “vontade”. Massini-Cagliari (2005) selecionou, de    acordo com o propósito da 
autora, cinquenta CSM das quatrocentas  e vinte produzidas por Afonso X, o rei Sábio. 
 Neste estudo   proposto por nós, partimos das reflexões e dos resultados feitos pela 
autora. No entanto, mapearemos e analisaremos as soluções dadas para os encontros 
intervocabulares presentes no   ciclo de cem CSM, isto é, não nos basearemos na 
seleção feita   por Massini-Cagliari (2005) e consideraremos a sequência   cronológica 
da coleção original de cem poemas, correspondendo   ao Códice de Toledo (To), por 
serem as mais antigas, constarem   em três outros manuscritos e corresponderem à 
compilação  original da coleção (cf. Parkinson, 1998).    A partir dessa   escolha, já 
podemos perceber que, embora tenhamos o mesmo objeto de estudo de Massini-
Cagliari (2005), estamos encontrando,   através do mapeamento e das análises, alguns 
processos de   solução intervocabulares que não foram ainda discutidos e que,  
 portanto, ainda não foram nomeados e nem    profundamente estudados na literatura 
sobre o assunto. Dessa forma, acreditamos   que, através da escolha de nosso corpus e 
na medida em que   obtemos uma recorrência quantitativa e sistemática das   soluções 
de encontros em juntura de palavras ainda não   estudados pela literatura especializada, 
poderemos contribuir com  fatos inéditos sobre o sistema da língua    portuguesa na 
 época medieval (séc. XIII).(FAPESP 2009/12286-0). 
 



 
O acento secundário no Português Arcaico 

Daniel Soares da Costa (UNESP) 
 

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o acento secundário no 
Português Arcaico (de agora em diante PA), tendo como embasamento teórico a Teoria 
Métrica, na versão de grades parentetizadas de Hayes (1995). Trata-se de parte de uma 
pesquisa maior desenvolvida por Costa (2010) em sua tese de doutoramento intitulada 
A interface Música e Linguística como instrumental metodológico para o estudo da 
prosódia do Português Arcaico, na qual o autor desenvolveu uma proposta 
metodológica, que utiliza a observação das proeminências musicais em textos poéticos 
metrificados e musicados, junto com o observação das proeminências linguísticas das 
palavras nos textos dos poemas e a estrutura métrica dos mesmos, como ferramenta 
auxiliar para a localização de proeminências de palavras nos versos dos poemas. 
Como corpus para a pesquisa foi utilizado um recorte das cem primeiras Cantigas de 
Santa Maria, tomadas a partir da edição de Anglés (1943), a qual traz as cantigas com a 
notação musical atual. A metodologia baseia-se na localização da nota mais acentuada 
de cada compasso musical, a primeira, e o confronto com a palavra ou sílaba de palavra 
que aparece anexadaa essa nota, de modo a se perceber qual o percentual de 
coincidência entre a proeminência musical e a sílaba tônica da palavra, principalmente, 
e também com as outras sílabas(pretônicas e postônicas), além dos monossílabos. O 
corpusselecionado mostrou-nos que, na maioria das ocorrências, a proeminência 
musical marca a sílaba tônica da palavra a ela anexada (63,32%). Além disso, as 
coincidências entre as proeminências musicais e os outros tipos de sílabas das 
palavras permitiu-nos analisar, além da atribuição do acento lexical, outros fenômenos 
prosódicos, tais como o acento secundário (por meio das coincidências entre as 
proeminências musicais e as sílabas pretônicas), foco deste trabalho, e o status 
prosódico de clíticos (no caso das coincidências entre as proeminências musicais e os 
monossílabos átonos). Focalizando a ocorrência do acento secundário nas palavras 
encontradas, chegamos à conclusão de que o limite máximo de ocorrência deste em 
relação ao acento primário é de um intervalo de duas sílabas. Porém, este não é o padrão 
mais recorrente, já que, em 97,43% dos casos analisados, o que se encontra é uma 
alternância binária, isto é, com acentos secundários ocorrendo com um intervalo de uma 
sílaba entre uma proeminência e outra, do acento principal para a esquerda. Dessa 
forma, podemos dizer que este trabalho dialoga com o de Collischonn (1994), a respeito 
do português atual, uma vez que a autora conclui que, nessa língua, também há uma 
preferência para a alternância binária na ocorrência do acento secundário.  Portanto, 
podemos dizer que o trabalho que propomos, mostra a eficácia de se trabalhar com 
textos poéticos na análise  fonológica de uma língua que não possui mais falantes, 
principalmente no que diz respeito à prosódia. Além disso, a metodologia apresentada, 
envolvendo Música e Linguística,  proporcionou dados inéditos, possibilitando a análise 
de fenômenos linguísticos ainda não contemplados em pesquisas anteriores, como é o 
caso do acento secundário, por falta de uma metodologia que desse conta de localizar, 
ao mesmo tempo, proeminências principais e também proeminências secundárias. 
Trata-se de uma pesquisa inovadora, que contribui para a descrição do componente 
fonológico do PA, contribuindo, também, para a compreensão da história da nossa 
língua, de uma maneira geral. 



Português arcaico: ritmo silábico ou ritmo acentual? 

Gladis Massini-Cagliari (UNESP/FAPESP/CNPq) 

 
O objetivo do presente trabalho é realizar um estudo sobre a tipologia rítmica do 
Português Arcaico (de agora em diante, PA)– por meio da análise das Cantigas de Santa 
Maria (CSM), compostas pelo rei Afonso X de Castela (1221-1284). O principal 
objetivo deste trabalho, no âmbito fonológico, é descrever e interpretar os padrões 
rítmicos do PA, a partir da análise de processos fonológicos lexicais e pós-lexicais 
presentes nessas cantigas, como evidências de classes rítmicas, em busca de  
classificação de ritmo do PA em silábico ou acentual.  A discussão se alicerça no fato de 
que, desde Stampe (1973),processos fonológicos de reforço têm sido freqüentemente 
relacionados a línguas de ritmo silábico, ao passo que os de redução, à ocorrência de 
ritmo acentual. A partir das descrições deixadas por gramáticos contemporâneos e da 
combinação das durações das sílabas em textos metrificados, o latim clássico tem sido 
classificado, na literatura da área (Abercrombie, 1967; Cagliari, 1982), como sendo de 
ritmo silábico. Por outro lado, há bastante controvérsia a respeito da classificação 
tipológica do Português Brasileiro de hoje em silábico ou acentual (Massini-Cagliari, 
1992, Migliorini, 2008 e Migliorini e Massini-Cagliari, 2010 procuram dar conta da 
vasta bibliografia sobre o assunto). A controvérsia é menor, com relação ao Português 
Europeu, mas também existe (cf. Frota, Vigário e Martins, 2001, entre outros). 
A metodologia empregada busca abstrair da escansão dos versos em sílabas poéticas os 
limites entre as sílabas fonéticas, umavez que a escansão e a contagem das sílabas 
poéticas dosversos podem elucidar dúvidas acerca da consideração de uma seqüência de 
vogais pertencente a duas palavras em uma única ou em sílabas diferentes, acerca do 
apagamento ou da inserção de vogais internamente às palavras, de processos de 
ditongação(em sândi ou como reforço de sílabas tônicas), etc. Estão em foco processos 
de sândi vocálico externo (principalmente  elisão, ditongação e crase) e sua 
contrapartida (a formação de hiatos), além de processos estilísticos de apagamento de 
vogais, epênteses vocálicas e paragoges. A escolha de textos poéticos faz-se necessária, 
porque, em uma época em que obviamente não havia tecnologia suficiente para o 
arquivamento e a transmissão de dados orais, o uso de textos metrificados para a 
constituição do corpus é uma das poucas saídas metodológicas disponíveis para a 
observação da prosódia de períodos passados das línguas. Como os textos 
remanescentes em PA são todos registrados em um sistema de escrita de base alfabética, 
sem qualquer tipo de notaçãoespecial para os fenômenos prosódicos, fica praticamente 
impossível de serem extraídas informações a respeito da prosódia do português desse 
período a partir de textos escritos em prosa; o único procedimento possível, nesses 
casos,é buscar esses dados na estrutura métrica de textos poéticos, obrigatoriamente 
alicerçada nas características rítmicas dalíngua que a ela dá suporte (cf. 
ABERCROMBIE, 1967; CAGLIARI, 1981, 1984; LEHISTE, 1985, 1990; HAYES; 
MacEACHERN, 1996). (Apoio: FAPESP 2010/06386-0; CNPq - 302222/2009-0). 



 
 

O estudo das fricativas sibilantes nas Cantigas de Santa Maria 

 
   Mariana Moretto Gementi (UNESP/Araraquara) 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo das   fricativas sibilantes nas 
Cantigas de Santa Maria, que são   cantigas religiosas medievais galego-portuguesas, 
mandadas    compilar pelo Rei Afonso X de Castela, no último quartel do 
século XIII. Além disso, pretende-se observar seu comportamento   em relação à 
posição que ocupam na sílaba, observando se  existem as oposições apontadas pelos 
estudiosos entre   fricativas surdas e sonoras e entre dentais e alveolares, em 
todas as posições silábicas, ou se essas oposições são   condicionadas pela posição da 
consoante na sílaba.   Portanto, este trabalho investiga se, em todas as posições, as 
palavras contendo consoantes grafadas com <s>, <z> e <x>, e   também as grafadas 
com <c>, <ç>, <sc>, <ss> e demais grafemas   representativos das fricativas sibilantes 
(se houver), podiam   alternar graficamente ou rimar entre si ou não, estabelecendo 
se, naquela época, havia ou não oposição entre os fonemas   representados por esses 
grafemas, nos contextos de início e de   final de sílaba. Em outras palavras, a pesquisa 
investiga se,  naquele momento, os processos de neutralização das fricativas 
existiam ou não no português, para estabelecer se esses   grafemas representavam sons 
de caráter distintivo ou não no  contexto de início e de travamento silábico. 
A relevância deste trabalho reside, principalmente, na   descrição da relação entre letras 
e sons com relação às  grafias possíveis da lírica medieval, tema inexplorado no que  
 diz respeito à consideração da posição da sílaba, em uma   abordagem não-linear. 
O fato de escolher as fricativas sibilantes dá-se primeiramente   pela grande 
produtividade no corpus das Cantigas de Santa Maria  e, além disso, pelo fato de haver 
controvérsias quanto à  consideração da oposição entre fricativas entre os autores 
que vêm estudando o assunto.  As Cantigas de Santa Maria foram escolhidas como 
corpus porque   são uma das fontes mais ricas do galego-português (cf. Mettmann 
1986, 1988, 1989, 1972; Parkinson, 1998; Leão,2002). Segundo  Mattos e Silva (2001, 
p.32), a documentação lírica fornecida   pelo conjunto galego-português é riquíssima e 
seus dados são  de extrema importância para o conhecimento do léxico e de 
outros aspectos da língua.   A metodologia baseia-se na observação da possibilidade (ou 
 não) de variação gráfica na representação das consoantes e   na consideração da 
possibilidade (ou não) de rima entre essas  palavras específicas para determinar sua 
possível realização   fonética naquela época. Além disso, todas as palavras contendo 
grafemas representativos de fricativas serão mapeadas e  analisadas, conforme a posição 
das consoantes representadas por  esses grafemas específicos na sílaba. Desta forma, 
serão  mapeados os grafemas representativos de fricativas que ocorrem em 
cada posição silábica, levando-se em consideração, também,   a posição da sílaba na 
palavra (se inicial, medial ou final).  A análise do sistema consonantal do PA, 
especificamente no que concerne às fricativas sibilantes, será embasada, 
  principalmente, nas teorias fonológicas não-lineares,  especialmente os modelos de 
Geometria de Traços (Clements e  Hume, 1995; para o Português Brasileiro, Cagliari, 
1998). A abordagem inicial dos dados, para estabelecer se há ou não 
oposição entre os sons representados pelos grafemas  focalizados, será tomada a partir 
do modelo estruturalista  (Cagliari, 2002). 



 
     

Categorias pronominais, traços   formais e distribuição sintática 
 
Coordenação:  Heloisa Maria Moreira Lima Salles (UnB) 
Participantes: 
Eloisa Nascimento Silva Pilati (UnB) 
Helena Guerra Vicente (UnB) 
Heloisa Maria Moreira Lima Salles (UnB) 
Jania Ramos (UFMG) 
Rozana Naves (UnB) 
Poliana Rabelo (CESPE/UnB) 
 
O estudo das categorias pronominais adquire relevância na teoria   sintática com os 
estudos que buscam identificar os traços   formais constitutivos dessas categorias, em 
articulação com   propriedades morfofonológicas que determinam sua distribuição 
sintática (cf. Cardinaletti & Starke 1999; Kayne 2006; Manzini &   Savoia 2006). A 
presente sessão coordenada examina a geometria   de traços formais dos pronomes em 
posição de sujeito e de   objeto no português brasileiro, considerando implicações para 
 a ocorrência do sujeito nulo e para a manifestação de   diferentes padrões de ordem - 
VS, OD-OI, IO-OD -, além de  fenômenos relacionados à ligação anafórica. 
 
 



 
Cisão da categoria pronominal, transferência de traços de C para T e a expressão 

do sujeito no português brasileiro 
 
 

Eloisa Pilati (UnB) 
 Rozana Naves (UnB) 

 
 
 Neste trabalho focalizamos a expressão do sujeito no português   brasileiro (PB) com o 
objetivo de desenvolver uma análise   unificada para o licenciamento de três fenômenos 
aparentemente   distintos: inversões locativas ou ordem VS (Toma posse o deputado; 
Ali dorme a Maria); construções de tópico-sujeito   locativo (Essa casa bate sol); 
estratégias de indeterminação   do sujeito por meio de um DP de referência genérica (A 
pessoa    não se conforma com a situação) ou por meio de um locativo ou de um 
elemento nulo (Aqui joga tarô; Joga tarô). Esses   fenômenos têm sido analisados 
independentemente, em trabalhos   como os de Galves (2001), Modesto (2004), Negrão 
& Viotti   (2008), Kato & Duarte (2008), entre outros. Entretanto, do ponto   de vista 
descritivo, consideramos que compartilham pelo menos   duas propriedades relevantes 
para esta pesquisa: ocorrem   predominantemente em contextos de 3ª pessoa e produzem 
uma   leitura dêitica (locativa ou indefinida). Para o desenvolvimento   da análise, 
tomamos como ponto de partida a tipologia   linguística proposta por Bhat (2004), 
segundo a qual as línguas   do mundo dividem a categoria pronominal entre elementos 
presentes    na situação do discurso (1ª e 2ª pessoas) e elementos não   envolvidos na 
situação discursiva (3ª pessoa e proformas), os   quais podem ser expressos por 
pronomes ou por morfemas   flexionais. Consideramos, ainda, Rabelo (2010), que 
defende que    há no PB uma cisão do traço de pessoa (1ª e 2ª pessoas   opostas à 3ª) em 
contextos de controle em orações finitas e    infinitivas, abrangendo outros contextos em 
que funções    gramaticais são realizadas por pronomes. Defendemos neste   trabalho 
que: (i) o PB se caracteriza por um processo de mudança    relativo à 3ª pessoa, 
passando de uma língua de três pessoas    para uma língua de duas pessoas (o que 
estaria relacionado à    mudança no paradigma dos pronomes pessoais e no paradigma   
 flexional dos verbos); (ii) essa cisão na expressão da 3ª    pessoa, como pronome ou 
como proforma, está relacionada ao    licenciamento das construções acima (em 
oposição a sentenças como Ela joga tarô, em que o sujeito é referencial/definido);    (iii) 
as categorias funcionais C e T são responsáveis pela codificação dessa distinção 
tipológica entre as línguas.    Assumindo a Hipótese de Transferência de Traços de C 
para T   (Chomsky 2007, 2008), argumentamos que T licencia a interpretação de 
‘pessoa do discurso’, enquanto C licencia    o que chamamos uma interpretação dêitica 
(locativa ou  indefinida), frequentemente associada a proformas. 
 



Sintagmas oblíquos em configurações bitranstivas no português brasileiro 
 

   Heloisa Salles (UnB) 
   Jania Ramos (UFMG) 

 
 Configurações bitransitivas colocam dois problemas relevantes   no português 
brasileiro: (1) variação na codificação   morfossintática do constituinte associado à 
função   semânbtica de META/ RECIPIENTE, o qual pode ocorrer com ou sem 
preposição; (2) variação na posição dos aumentos internos/   complementos, que 
admitem tanto a ordem TEMA – META, quanto   META – TEMA. Embora a situação 
(2) tenha ampla manifestação   no PB (ocorrendo também no português europeu), a 
situação (1)   é restrita a alguns dialetos – em particular,  o chamado  dialeto mineiro e o 
goiano (ocorrendo também em comunidades  isoladas, como quilombolas) – conforme 
amplamente discutido na  literatura (cf. Ramos 1992, Scher 1996, Salles 1997, Torres 
Morais & Salles (2010), e referências ali citadas). Nossa  hipótese de trabalho no 
presente estudo é a de que a situação  (1) tem implicações para a ocorrência da situação 
(2). Em particular, propomos que a realização do complemento META sem   preposição 
é restrita à ordem META – TEMA dos complementos,  o que dá origem à chamada 
configuração de objeto duplo (OD  – OD), comparável à construção do inglês do tipo 
Mary gave John a book. Para discutir tal hipótese, consideramos dados colhidos em 
corpora de falantes de região rural do estado de  Minas Gerais. Assumindo com Torres 
Morais & Salles (2010) que  construções de objeto duplo são projeções de um núcleo 
 funcional aplicativo, propomos a categoria aplicativa é encontrada no PB dialetal, que 
manifesta a configuração de  objeto duplo. No entanto, é necessário considerar que são 
 encontradas, no corpus investigado, não só a configuração  canônica (do tipo META-
TEMA), como também a configuração TEMA-META, em que ambos os complementos 
ocorrem sem preposição,conforme ilustrado, respectivamente em Nossa Senhora! tá 
deveno  dinhero mamãe lá e eu dava ele trêis sexta fera.... Tendo em  vista os dados 
citados, propomos que a ocorrência da ordem  META-TEMA é determinada pela 
presença da categoria funcional aplicativa, na estrutura sintagmática; inversamente, a 
ordem  TEMA-META sem a presença de preposição do constituinte  associado à função 
semântica META não tem implicações para  a presença do núcleo funcional aplicativo. 
Nessa abordagem, a ocorrência da configuração de objeto duplo na ordem TEMA-
META  não é projetada pelo núcleo aplicativo. Argumenta-se que,  nesse caso, a 
caetgoria META é realizada em uma configuração  projetada uma preposição lexical, 
que se mantém nula, no  nível da interface fonológica, embora esteja representada 
 sintaticamente. Evidência em favor dessa análise é a  impossibilidade de realizar a 
categoria META por um categoria  pronominal *Maria deu o livro ele. Outros aspectos 
como   assimetrias em relação à pesssoa do pronome serão discutidas,  o que permitirá 
relacionar a distribuição dos pronomes na  referida configuração a propriedades de 
natureza  morfossintática e morfofonológica na estrutura dos pronomes   objeto no 
PB(cf. Cardinaletti & Starke (1999), Kayne 2006). 
 



Sobre complementação infinitiva e   flutuação de quantificadores 
 

 
Poliana Rabelo (CESPE/UnB) 
 Helena Guerra Vicente (UnB) 

 
 
Baltin (1995) analisa dados de flutuação de quantificadores em   orações infinitivas do 
inglês, como os ilustrados em (1) a   seguir:  (1) a. They seemed all to be happy;  
 b.*They tried all to leave;   c. I persuaded the men all to resign.  Nesses dados, é 
possível observar dois tipos de assimetria: o  contraste entre (1a) e (1b) mostra, por um 
lado, que o   quantificador all pode ocorrer antes de to em orações   infinitivas de 
alçamento, mas  não em orações infinitivas de  controle; por outro lado, o contraste 
entre (1b) e (1c) evidencia   que a restrição ao aparecimento de all antes de to parece 
se limitar a orações de controle pelo sujeito. Baltin explica   essas duas assimetrias 
propondo que o licenciamento de all em  posição anterior a to depende de o sujeito da 
oração   infinitiva ter se movido para fora desta oração. Assim, em (1b) o sujeito PRO 
permaneceria interno ao VP da oração infinitiva e all não seria licenciado.    O objetivo 
deste trabalho é desenvolver uma proposta de análise que englobe o fenômeno discutido 
por Baltin e dados   discutidos em Rabelo (2011). A autora mostra que as construções  
 de controle que envolvem orações infinitivas encaixadas podem   ser divididas em dois 
grandes grupos: orações que sofrem   reestruturação e orações que não sofrem 
reestruturação. Este último grupo é composto por construções em que o verbo da oração 
matriz seleciona orações infinitivas   proposicionais. Em PB, a assimetria entre os dois 
grupos de  verbos pode ser ilustrada pela possibilidade ou não de licenciamento do 
infinitivo flexionado.   (2) a. Os meninos afirmam terem visto o ladrão fugir;  b. *Os 
meninos tentaram fugirem de casa . Curiosamente, em construções de controle pelo 
objeto (cujo  complemento oracional não tem caráter proposicional, do que se  supõe 
que sofram reestruturação), o infinitivo flexionado é   também licenciado (cf. (3)). (3) 
Eu convenci os meninos a testemunharem a favor do ladrão  A partir do paralelo 
encontrado entre os dados discutidos em  Baltin (1995) e em Rabelo (2011), a ideia 
defendida no presente  trabalho é a de que os dados acima podem ser explicados com 
base  na distinção entre orações infinitivas proposicionais  (argumentar-se-á, ainda, que 
orações de alçamento podem ser incluídas nesse grupo) e orações infinitivas de 
reestruturação. A proposta será baseada na ideia defendida por   Rabelo de que controle 
não se relaciona ao licenciamento da categoria vazia PRO, assim como na ideia de que o 
contraste entre  controle pelo sujeito e controle pelo objeto decorre da seleção (e do 
mapeamento) dos argumentos na oração. Além disso, nossa  proposta levará em conta a 
análise da distribuição assimétrica do quantificador flutuante all/‘todos’ no 
inglês e no PB de Vicente (2006), decorrente, por sua vez, de  uma assimetria observada 
na estrutura dos DPs das duas línguas,  e a proposta de Roussou (2009) a respeito do 
estatuto de to no  inglês, a qual permite supor que a distinção observada em (1)  decorra 
da posição ocupada por to na sentença. 
 



Rumo a um Atlas semântico-lexical do Estado de São Paulo: vários estudos 
 
Coordenação: Irenilde Pereira Dos Santos (USP e GPDG/USP) 
Participantes: 
Adriana Cristina Cristianini (UFU) 
Irenilde Pereira Dos Santos (USP ) 
Marcia Regina Teixeira da Encarnação  (USP ) 
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Ao longo das últimas décadas, entre os geolinguistas, vem aumentando o interesse pelo 
enfoque dos itens lexicais. Verifica-se esse interesse nos atlas linguísticos, em que o 
levantamento da frequência dos itens lexicais, inicialmente mostrado em listas de 
frequência, geralmente colocadas junto aos cartogramas, é complementado com tabelas 
que contêm variáveis específicas, como gênero e faixa etária. Não menos significativo é 
o número relativamente grande de artigos em periódicos da área de Linguística, bem 
como de comunicações e conferências em congressos nacionais e internacionais sobre 
um dado item lexical, vários itens lexicais ou uma área semântica. Recentemente, vem 
crescendo o número de trabalhos – monografias ou atlas - voltados especificamente para 
o aspecto semântico-lexical. Como os demais atlas, esses trabalhos retratam a 
frequência e a distribuição da variação lexical na rede de pontos, sob a forma de listas 
de frequência, tabelas e cartogramas. Mas não se detêm nesta etapa. Em sua incursão a 
outras área da Linguística, dentre as quais se destacam a Lexicologia, a Lexicografia e a 
Análise do Discurso, buscam mostrar que o saber/fazer geolinguístico não termina com 
a elaboração do atlas linguístico. Como observa Iordan (1962, p. 212), “num atlas estão 
expostos os dados de uma experiência linguística, que interessam grandemente aos 
especialistas, por si sós e sobretudo também pelas perspectivas que abrem.” 
Consequentemente, voltam-se para uma perspectiva aberta pelos dados da experiência 
linguística que integram um atlas, qual seja, no estudo da variação diatópica de cunho 
semântico-lexical relacionada à atividade discursiva dos grupos que compõem a 
sociedade.  Com base nessas considerações, esta sessão de comunicação coordenada 
reúne estudos sobre a variação diatópica de cunho semântico-lexical, concluídos ou em 
andamento, de algumas regiões do Estado de São Paulo. A reunião desses estudos pode 
ser considerada um passo rumo ao Atlas Semântico-Lexical do Estado de São Paulo. 
  



 
Reflexões sobre a variável faixa etária em pesquisas sociogeolinguísticas realizadas 

no Estado de São Paulo  
 

Adriana Cristina Cristianini  (UFU) 
 
A Sociogeolinguística ocupa-se de desenvolver estudos vinculados à variação 
linguística de caráter diatópico. Por tratar-se de um trabalho em que se aplica um 
questionário a um conjunto de sujeitos com características específicas em uma rede de 
pontos e em que os resultados recebem tratamento quantitativo e qualitativo para 
criação de um banco de dados que, depois, possibilita a apresentação dos resultados em 
quadros, tabelas e cartogramas, tem-se a idéia dos estudos sociogeolinguísticos tratarem 
exclusivamente de estudos sincrônicos, visto que as entrevistas são realizadas em um 
tempo específico e são analisados os fenômenos linguísticos constatados na época da 
coleta de dados. Entretanto, apesar de se realizar uma pesquisa com uma perspectiva 
sincrônica, um olhar diacrônico no recorte espacial estudado é possível e pertinente. 
Considerando sujeitos de diferentes faixas etárias, percebe-se que há itens lexicais que 
aparecem predominantemente entre sujeitos de uma primeira faixa etária e outros, entre 
sujeitos de uma segunda faixa etária. Pode-se inferir, portanto, que há uma mudança em 
curso do item onomático relacionado à designação em questão. Diante dessas análises, a 
Sociogeolinguística dispõe-se, além de desenvolver estudos da variação diatópica, a 
contribuir para o estudo da história da Língua Portuguesa no Brasil. Tomaremos como 
base, para tanto, pesquisas realizadas no estado de São Paulo pelo Grupo de Pesquisa 
em Dialetologia e Geolinguística, da Universidade de São Paulo – GPDG/USP, que, 
além de outras atividades, desenvolve o projeto coletivo “Estudo sociogeolinguístico do 
município de São Paulo: o léxico – parte II”, o qual visa à elaboração de um banco de 
dados do léxico do português falado no município de São Paulo, do ponto de vista 
sociogeolinguístico, em cinco pontos do município, correspondentes às cinco regiões da 
cidade de São Paulo. Para os estudos dos integrantes do GPDG foram entrevistados 
sujeitos de faixas etárias distintas e, partindo disso, este trabalho será norteado pelos 
seguintes objetivos: (i) propiciar reflexão sobre a natureza da relação entre léxico e 
aspectos sócio-cultural-histórico-ideológicos de grupos sociais numa determinada 
época; (ii) verificar os itens lexicais em que se pode observar mudança em curso por 
meio de evidência de variação diageracional.  
 



 
Um estudo semântico-lexical do ponto de vista geolinguístico 

 
Irenilde Pereira dos Santos (USP e GPDG/USP) 

 
Elaborado a partir das respostas fornecidas por sujeitos oriundos de uma dada localidade 
ou região a um determinado questionário, um atlas semântico-lexical espelha a 
frequência e a distribuição de um item lexical numa comunidade linguística específica. 
Deste ponto de vista, o estudo da variação diatópica de cunho lexical num trabalho de 
Geolinguística parece resumir-se ao exame dos cartogramas constitutivos de um atlas, 
bem como das listas de frequência e tabelas complementares. Todavia, convém observar 
que o saber/fazer geolinguístico vai muito além de um conjunto de cartogramas, listas 
de frequência e tabelas. Na realidade, os itens lexicais que integram um atlas fazem 
parte da atividade linguística produtora de sentidos que se desenvolve na interação 
social, numa rede de pontos e em relação a um dado tempo histórico. Dito em outras 
palavras, um atlas semântico-lexical não é tão-somente um retrato da frequência e da 
distribuição de itens lexicais, uma vez que subjaz a esses itens uma intensa atividade 
discursiva. Com base nessas considerações, já expostas anteriormente (SANTOS, 
2009), este trabalho tem os seguintes objetivos: (i) examinar os itens lexicais que 
sujeitos paulistas, enquanto falantes/ouvintes de uma dada localidade, utilizam com 
referência ao mundo/espaço dito real e, ao mesmo tempo, investigar como esse 
mundo/espaço é elaborado e reelaborado por esses sujeitos, em suas relações 
intersubjetivas; (ii) mostrar como esses itens lexicais expressam o universo sócio-
histórico desses sujeitos, em suas localidades. Aos elementos teórico-metodológicos da 
Geolinguística, acrescenta os da Análise do Discurso de linha francesa e da Semântica 
Interpretativa proposta por Rastier (1987). O corpus é constituído das respostas dos 
sujeitos a duas questões relacionadas a “pão”, extraídas de dois atlas linguísticos – o 
Atlas semântico-lexical de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba e o Atlas 
semântico-lexical da Região do Grande ABC. Os resultados da análise mostram não 
apenas uma variação diatópica lexical relativamente significativa, como também o 
contexto sócio-histórico de duas regiões do Estado de São Paulo.   

 



 
 

Os processos de urbanização de comunicades linguísticas e o registro da lexia 
banguelo: norma semântico-lexical do litoral norte de São Paulo 

 
Márcia Regina Teixeira da Encarnação (USP) 

 
A fim de mostrar que os processos de urbanização das  comunidades linguísticas estão 
cristalizados na fala dos sujeitos,  elaborou-se este estudo a partir de elementos teóricos 
da Geolinguística, que traz, não só a delimitação do espaço geográfico como contexto 
para o estudo da variação, mas também a coleta e o registro de toda e qualquer variante 
ali encontrada. Ao focalizar a frequência e a distribuição de itens lexicais nos  pontos 
estudados, percebe-se  que as lexias seguem o trajeto do homem pelos mais diversos 
territórios e acabam tomando formas bem particulares, em função das condições em que 
ocorrem. A investigação e a descrição da fala constituem, pois, importantes documentos 
de registro dos fatos linguísticos que se unem à história, à cultura, aos percursos e aos 
contatos entre as diferentes culturas. Por meio desse fatos, consegue-se ainda identificar 
a origem do sujeito que no momento da entrevista acaba indiretamente se revelando. 
Além disso, de um modo geral, pode-se afirmar que os caminhos percorridos pelas 
línguas e que ocasionam as suas variações estão intrinsecamente relacionados, 
submetidos a uma rede de circunstâncias internas e externas que as determinam e as 
tornam únicas. Este trabalho tem por objetivo analisar a incidência da lexia banguelo 
nos  municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, situados no 
Litoral do Estado de São Paulo e de mostrar a importância da pesquisa geolinguística, 
quando se visa à descrição de uma realidade dialetal e ao estudo da dimensão sócio-
histórica do fenômeno linguístico encontrado. Já há algum tempo, em função da 
especulação imobiliária e da indústria do turismo, essa região litorânea paulista vem 
passando por significativas modificações, não só nos aspectos físicos preservados, mas 
também nas identidades próprias de cada grupo humano, pois estes acabam diluindo 
seus contornos originais e incorporando ao seu cotidiano, valores vindos de realidades 
distantes. Em consonância com os estudos de cunho geolinguístico, partimos da 
aplicação de um questionário na rede de pontos escolhidos, a um número de sujeitos 
com características pré-estabelecidas, cujas respostas dadas compõem os cartogramas 
que formam o atlas. Na pesquisa, utilizou-se o Questionário Semântico-Lexical (QSL), 
versão 2000, do Projeto ALiB - Atlas Linguístico do Brasil e, em cada um dos pontos, 
entrevistaram-se adultos de 18 a 30 anos e de 50 a 65 anos, de ambos os gêneros, que 
tivessem estudado apenas até a 8ª série do Ensino Fundamental. Os dados colhidos 
durante as entrevistas geraram os histogramas, os gráficos e as tabelas, cujos registros 
mostram a diversidade semântico-lexical do falar da região. Para o tratamento 
qualitativo do corpus, este estudo fundamenta-se nas postulações teóricas de Muller 
(1968), Coseriu (1973), Pottier (1978) e Barbosa (1989). Para o tratamento quantitativo, 
baseia-se nos postulados da Linguística Quantitativa de Muller (1968 e 1977) e em seus 
estudos relativos à Estatística Lexical. 
 



 
 

Estudo geolinguístico na região norte do Alto Tietê: enfoque semântico-lexical 
                                                                             
 

Rita de Cássia da Silva Soares (Faculdades Taboão da Serra)  
 

 
O fascínio provocado pela linguagem está atrelado à sua estrutura, pois a língua é um 
sistema de sinais acústico-orais, que funciona na comunicação coletiva, resultado de um 
processo histórico e de evolução constante. Por isso é improvável sustentar que a língua 
seja estática e uniforme. Este conceito pode apenas abranger a língua como abstração, 
pois como sistema concreto ela se realiza de modo variado, consequência da 
diversificação dos usuários. Pretendemos, nesse trabalho, apresentar a pesquisa que está 
sendo desenvolvida e mostrar alguns resultados, ainda parciais, fruto da coleta de dados 
na região. É importante mencionar que o português do Brasil, variante linguística do 
português de Portugal, trazido ao território nacional entre os séculos XVI a XVII, não se 
apresenta homogêneo. O estudo dessas variadas manifestações linguísticas nos 
interessa, sobretudo nos municípios que compõem a região. Outrora a região serviu 
como aldeia de apoio à defesa de São Paulo de Piratininga. A área era habitada pelos 
índios e hoje é composta por cinco municípios próximos à cidade de São Paulo. O padre 
João Álvares, conhecido como “o paulista”, obteve em 1560 a sesmaria dessa região 
designada como aldeamento dos índios Maromomis ou Guarus, e foi nomeada como 
Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, estes índios pertenciam à família dos 
Guaianases. A região, hoje os cinco municípios, está situada à margem direita do rio 
Tietê, conhecida como Alto Tietê, estes estão muito próximos, tiveram a sua formação 
na mesma época e, alguns destes municípios desenvolveram-se às margens de um dos 
principais rios do estado.  A diferença entre a geografia e as características sociais numa 
mesma comunidade linguística também resulta num processo no qual há diferenças 
linguísticas, que podem se manifestar nos níveis fonológico, gramatical e, sobretudo, no 
nível lexical, sendo este o nível que nos interessa. Então, o que nos instigou e o que 
move a pesquisa é a curiosidade quanto à existência ou não de uma norma semântico-
lexical aos sujeitos dos cinco municípios que compõem o corpus. Estudos dos 
pesquisadores Antenor Nascentes, Serafim da Silva Neto, Amadeu Amarel, Eugenio 
Coseriu, Irenilde Pereira dos Santos, Manuel Alvar, Adriana Cristina Cristianini, Silvia 
Brandão, Adolfo Elizaincin são alguns dos autores que fundamentam nossa pesquisa. 
 
 
 
 



 
 
 

Variação e mudança  de fenomensos sitáticos no português  escrito no Brasil do 
século XIX: um caso de competição de gramáticas? 

 
 

Coordenação: Izete Lehmkuhi Coelho (UFSC) 
Participantes: 
Ivelã Pereira  (UFSC) 
Izete Lehmkuhi Coelho (UFSC) 
Marco Antonio Martins (UFRN) 
Rosane Belinck (UNESP) 
Sílvia Cavalcante  (UFRJ) 
Sueli Costa (UFSC) 
 
 
Esta sessão coordenada se propõe a apresentar uma descrição de quatro fenômenos 
sintáticos correlacionados que se mostram em variação e mudança no português escrito 
no Brasil do século XIX. Os trabalhos tomam uma mesma amostra empírica, extraída de 
anúncios e cartas de leitores de jornais de seis estados brasileiros: Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte, para discussão e 
análise. Essa amostra faz parte do corpus mínimo comum do Projeto para a História do 
Português Brasileiro (PHPB), coordenado pelo professor Dr. Ataliba de Castilho. O 
primeiro trabalho apresentado por Martins traz reflexões sobre os padrões de ordenação 
dos pronomes clíticos e defende que na escrita brasileira investigada (i) há poucas 
ocorrências de próclise em orações finitas com o verbo em primeira posição absoluta; 
(ii) há variação ênclise/próclise, com aumento progressivo da próclise, em orações 
finitas não dependentes em contextos “neutros”; (iii) há cliticização ao verbo temático 
em orações com estruturas verbais complexas e (iv) há poucos casos de interpolação. As 
autoras Costa e Pereira investigam, no segundo trabalho desta sessão, qual a tendência à 
realização do objeto anafórico do português escrito no Brasil nos diferentes estados 
investigados: se nulo, pronome pleno ou clítico. Os resultados mostram que a curva de 
mudança observada nas diferentes localidades e nos diferentes contextos sintáticos 
segue um mesmo percurso: de um padrão preferencialmente de objeto preenchido para 
um padrão de objeto nulo. No terceiro trabalho, Cavalcante e Melo apresentam uma 
discussão sobre as construções com SE, do tipo vendem-se casas, que se correlacionam 
à mudança da ordem do sujeito. Segundo as autoras, se o DP das construções com SE 
classificadas tradicionalmente como passivas sintéticas é de fato um sujeito, vai se 
comportar como os sujeitos das construções passivas analíticas e ativas. Para tanto, é 
observado o comportamento desses DPs ao longo do tempo considerando: (1) a ordem 
do DP em relação ao verbo; (2) a frequência de DPs nulos (em relação aos DPs 
expressos) e (3) o tipo de DPs que favorecem a ordem pré-verbal. O último trabalho 
desta sessão, de Coelho e Berlinck, traz reflexões sobre os padrões de inversão do 
sujeito (inversão germânica, românica e inacusativa) no curso do tempo. Os resultados 
estatísticos preliminares apontam para diferenças bem acentuadas no que se refere ao 
percurso de mudança da ordem do sujeito nos diferentes contextos sintáticos 
investigados, com indícios de mudança em progresso com o declínio de dois dos 
padrões de inversão (germânica e românica) e com a implementação das construções 
SVO. Todos esses trabalhos visam trazer discussões e dar contribuições importantes 



com respeito à proposta de competição de gramáticas de Antony Kroch (1989, 2001), 
segundo a qual a gradação empírica atestada nos documentos escritos, no curso dos 
séculos, interpretada como casos de mudança sintática pode ser reflexo de propriedades 
de diferentes gramáticas (ou de diferentes normas). 
 



Variação e mudança  e mudança dos padrões  de inversão do sujeito no português  
escrito em diferentes localidades no Brasil oitocentista 

 
 Izete Lehmkuhi Coelho (UFSC) 

Rosane de Andrade Berlinck (UNESP) 
 

Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar a variação e mudança das ordens 
sujeito-verbo/verbo-sujeito (SV/VS) e dos padrões de inversão do sujeito em anúncios e 
cartas de leitores de jornais do século XIX de seis estados brasileiros: Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. O corpus utilizado está 
sendo coletado por pesquisadores do projeto Para a História do Português Brasileiro 
(PHPB), resultado de um trabalho coletivo realizado por pesquisadores de diferentes 
regiões do Brasil, sob a coordenação geral do Prof. Dr. Ataliba de Castilho. A proposta 
leva em conta pressupostos da Teoria da Variação e Mudança de Weinreich, Labov e 
Herzog (1968), rediscutidos por Labov (1982),e se constitui, em linhas gerais, de um 
estudo detalhado doscontextos sintáticos que indicam diferentes padrões de 
inversão do sujeito (inversão germânica, românica e inacusativa) e do encaixamento da 
ordem SV(O) no sistema linguístico das localidades investigadas. Ao tratar de 
encaixamento estamos nos reportando aos possíveis condicionadores internos da 
mudança e ao grau de correlação entre os contextos sintáticos descritos, a saber: (i) tipo 
de verbo; (ii) forma de representação do sujeito; (iii) construções VS com verbo em 
primeira posição (V1), verbo em segunda posição (V2) ou verbo em terceira (ou quarta) 
posição(V3); (iv) tipo de material imediatamente à esquerda verbo (XV); 
e (v) tipo de material interveniente entre verbo e sujeito (VSX, XVS, VXS). Para tentar 
fornecer novas explicações a respeito dos possíveis condicionadores da variação e 
mudança, partimos de hipóteses e resultados de diferentes trabalhos empíricos 
sobre a ordem do sujeito (Cf. BERLINCK, 1989, 1995; COELHO, 2000, 2006; 
COELHO e MARTINS, 2011; BERLINCK e COELHO, 2011) e das seguintes questões 
teóricas: (i) quais são os contextos condicionadores de VS(O)? (ii) quais os contextos 
condicionadores de VXS(O)? (iii) quais a tendências de uso VS(O) mais 
acentuadas, verbo em primeira posição (VS) ou verbo em segunda posição (XVS)? (v) 
qual é o estatuto das construções com verbo em terceira posição? (vi) é possível dizer 
que as diferenças sintáticas encontradas no século XIX no que se refere às 
possibilidades de (X)VS(O), de (X)VXS(O) e de (X)SV(O), com verbo em primeira, 
segunda ou terceira posição, são reflexos de diferentes gramáticas ou sistemas em 
competição, nos termos de Kroch (1994, 2001)? Acredita-se que a escrita de brasileiros 
nascidos, principalmente, na primeira metade do século XIX superficializa estruturas 
geradas por diferentes gramáticas do português: (i) construções (X)SV(X) geradas pela 
gramática do Português do Brasil; e (ii) construções XVS (de inversão germânica) e 
construções  (X)VXS (de inversão românica) geradas pela gramática do Português 
Antigo. Os resultados estatísticos preliminares sobre os condicionadores de VS(O), 
VXS e (XSV(O)) já apontam para diferenças bem acentuadas no que se refere ao 
percurso de mudança da ordem do sujeito (de ordem do sujeito variável - SVO/VOS - 
em direção à ordem SVO enrijecida), nos diferentes  contextos sintáticos investigados, 
com indícios de mudança em processo com o declínio de dois dos padrões de inversão 
(germânica e românica) e com a implementação das construções SXV ou XSV no curso 
do tempo. 
 
 



Padrões empíricos na colocação de clíticos no corpus mínimo comum do PHPB: 
primeiros resultados 

 
 

Marco Antonio Martins (UFRN) 
 
Os padrões de colocação dos pronomes clíticos em textos escritos no Brasil, no curso do 
século XIX, constituem um quadro bastante complexo. De um modo geral, diferentes 
análises considerando gêneros textuais diversos têm mostrado que nesses 
textos: (i) há próclise majoritária, com alguns poucos casos de ênclise, em orações com 
operadores de negação predicativa, com quantificadores, com determinados advérbios 
em posição pré-verbal e em orações iniciadas por constituintes focalizados; (ii) há 
poucas ocorrências de próclise em orações finitas com o verbo em primeira posição 
absoluta; (iii) há variação ênclise/próclise, com aumento progressivo da próclise, em 
orações finitas não dependentes em contextos“neutros”; (iv) há cliticização ao verbo 
temático em orações com estruturas verbais complexas e (v) há poucos casos 
de interpolação. Tendo em vista a descrição desses padrões de ordenação em diferentes 
córpus, tem-se defendido que a próclise generalizada, em diferentes contextos, é o 
padrão que instancia a gramática do Português Brasileiro (PAGOTTO, 1992; 
LOBO, 1992; ABAURRE E GALVES 1996; GALVES, RIBEIRO E TORRES 
MORAES 2005; CARNEIRO 2005, M. A. MARTINS 2009) e que os diferentes 
padrões encontrados nos textos estão associados a diferentes gramáticas (ou a diferentes 
normas) do português.Tendo por referência os estudos realizados, o objetivo deste 
trabalho é apresentar a descrição e análise dos padrões de ordenação dos pronomes 
clíticos em textos que constituem o corpus mínimo comum do Projeto para a História do 
Português Brasileiro (PHPB). O corpus mínimo comum é fruto de um trabalho coletivo 
realizado por pesquisadores de diferentes regiões do Brasil, no âmbito do PHPB, sob a 
coordenação geral do prof. Ataliba de Castilho na USP. Dentre os textos que 
constituem esse córpus, analisaremos neste trabalho, cartas de leitores e anúncios, 
publicados em jornais do século XIX de seis estados brasileiros: Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. Para a descrição e 
análise apresentadas, nos valemos da teoria da variação e mudança (cf. WEINREICH; 
LABOV; HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1982), com especial atenção à proposta de 
competição de gramáticas, que procura conciliar a gradação empírica atestada em textos 
escritos, no curso dos séculos, a uma intrepretação teórica – gramatical – da mudança 
sintática, tal como proposto por Antony Kroch (1989, 2001). Mais especificamente, 
apresentaremos, neste momento, uma análise empírica dos padrões de colocação dos 
pronomes clíticos nos texto em questão, com a finalidade de testar a seguinte 
hipótese: os diferentes padrões empíricos atestados nos textos escritos refletem 
propriedades de três gramáticas do português: do Português Brasileiro (PB), do 
Português Clássico (PC) e do Português Europeu (PE). Em linha gerais, essa hipótese 
prediz que nos textos analisados serão encontrados dados relacionados (i) à gramática 
do PC, ou construções com interpolação em matriz e construções com subida de clíticos 
sem atratores; (ii) à gramática do PB, ou construções com próclise ao verbo em primeira 
posição absoluta em orações finitas não dependentes e próclise ao verbo temático em 
estruturas verbais complexas; e (iii) à gramática do PE, ou construções com ênclise em 
orações com sujeitos pré-verbais, sintagmas preposicionais ou advérbios não modais, 
não focalizados. 

 
 



 
 

As construções com SE num corpus mínimo do PHPB: primeiros resultados 
 

 
Silvia Regina de Oliveira Cavalcante (UFRJ) 

 
 
As construções com SE do tipo “vendem-se casas” têm sido  analisadas como sendo 
exemplos de passivas sintéticas, não só pela tradição gramatical, mas também por 
estudos gerativistas dentro da Teoria de Regência e Ligação (Chomsky, 1986). O DP 
“casas” é analisado como sujeito da sentença quando anteposto ou está coindexado com 
uma categoria vazia na posição de sujeito, quando posposto (Cinque, 1988; Dobrovie 
Sorin, 1998). Essa análise, entretanto, pode ser questionada tendo em vista: (1) a 
mudança linguística que ocorre entre os séculos XV e XVI em que o agente da passiva 
desaparece dessas construções (Naro, 1976; Martins, 2003) e (2) a mudança 
linguística que ocorre a partir do século XVIII em que os sujeitos das construções ativas 
e passivas analíticas passa a ser preferancialmente pré-verbal (Galves e Paixão de 
Sousa,  2005; Cavalcante, 2011). Neste trabalho investigamos o comportamento do DP 
dito “sujeito” dessas construções ditas “passivas sintéticas” em comparação com os DPs 
sujeitos das passivas analíticas e das construções ativas num corpus histórico 
constituído de anúncios e cartas de leitores de jornais do século XIX que circularam no 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo e Bahia, que 
compõem o Corpus Comum Mínimo do Projeto para a História do Português 
Brasileiro. A hipótese principal que norteia o trabalho é a mesma já testada em 
Cavalcante (2011): se o DP das construções com SE classificadas tradicionalmente 
como passivas sintéticas é de fato um sujeito, vai se comportar como os sujeitos das 
construções passivas analíticas e ativas. Para tanto, observamos o comportamento 
desses DPs nas três construções ao longo do tempo considerando: (1) a ordem do DP 
em relação ao verbo; (2) a frequência de DPs nulos (em relação aos DPs expressos) e 
(3) o tipo de DPs que favorecem a ordem pré-verbal. Nossos resultados iniciais para a 
amostra do Rio de Janeiro (Melo, 2010) mostram que as construções ditas passivas 
sintéticas apresentam um percentual de posposição em relação ao verbo superior aos 
sujeitos das passivas analíticas e ativas ao longo do tempo. A partir desses resultados, 
vamos ampliar a amostra e verificar até que ponto os tipos de texto envolvidos 
(cartas e anúncios) e a localidade para testar se as construções com SE, consideradas 
tradicionalmente como passivas sintéticas, são de fato construções ativas, em que o DP, 
mesmo desencadeando a concordância com o verbo se comporta como um 
complemento. 
 

 
 
 



 
O objeto anafórico no PB: um olhar sobre cartas de leitores e anúncios de jornal 

do século XIX 
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Alguns estudos (CYRINO, 1993, 1997, 2003) têm mostrado que no Português 
Brasileiro (doravante PB) a frequência de preenchimento do objeto anafórico é cada vez 
menor à medida que o tempo se aproxima dos dias atuais. Outros (KATO; CYRINO e 
CORREA, 1995) lembram que o objeto está sendo preenchido com pronomes “fortes” 
(‘ele’, ‘eles’, ‘ela’, ‘elas’), principalmente em contextos menos formais. Tomando 
como ponto de partida esses estudos, entre outros, este trabalho tem por objetivo 
investigar como se comporta, com relação ao preenchimento, o objeto anafórico no PB 
do século XIX. Pretende-se, ainda, responder a questões como (a) de que maneira 
ocorria a representação do objeto anafórico no PB daquele século? (b) quais os fatores 
(internos e externos) que, no século XIX, já indicavam uma possível mudança quanto à 
(não) realização do objeto anafórico no PB? (c) que outros fenômenos sintáticos 
estavam correlacionados com o (não)preenchimento do objeto em contextos de anáfora? 
Para tanto, serão utilizadas cartas de leitores e anúncios de jornais do século XIX dos 
seguintes estados brasileiros: Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e 
Rio Grande do Norte. Tal corpus resulta de pesquisas realizadas em 
diferentes regiões brasileiras que fazem parte do Projeto para a História do Português 
Brasileiro (PHPB), sob coordenação geral do prof. Ataliba de Castilho. Acredita-se que 
as primeirasserão o contexto que permitirá o uso de pronomes plenos em função de 
objeto com maior frequência, enquanto que os demais “exigirão” o preenchimento por 
clíticos, já que se tratade textos que eram expostos em jornais e faziam parte do domínio 
público. A pesquisa estará embasada na teoria de variação e mudança (WEINREICH; 
LABOV; HERZOG, 1968) e, após a coleta, osdados serão submetidos ao programa 
estatístico VARBRUL (PINTZUK, 1988). Após isso, será o momento de investigar qual 
era a tendência na realização do objeto anafórico do PB nesses estados, durante o século 
XIX: se nulo, pronome pleno ou clítico. Os resultados dessa investigação servirão para 
se unirem a outros, obtidos a partir de corpora de diferentes regiões brasileiras e, assim, 
contribuir para um mapeamento acerca da (não)realização do objeto anafórico no 
português do Brasil. 
 
 



 
O português do Brasil na visão dos dados do Projeto ALiB 

 
Coordenação:  Jacyra Andrade Mota (UFBA/CNPq)  
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Jacyra Andrade Mota (UFBA/CNPq)  
Marcela Moura Torres Paim (UFBA)  
Silvana Soares Costa Ribeiro (UFBA) 
 
A sessão de Comunicações Coordenadas proposta visa a apresentar dados linguísticos a 
partir da análise do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) e, através de 
cartas geográficas, mostrar a distribuição cronológica das origens do povoamento das 
capitais brasileiras. O Projeto ALiB tem por meta a realização de um atlas geral do 
Brasil no que diz respeito à realidade da língua portuguesa e se encontra, presentemente, 
com grande parte do corpus já constituído (em 220 das 250 localidades previstas) e na 
fase de análise dos dados e cartografação dos resultados com vistas à publicação do 1º. 
volume de cartas linguísticas e do volume de Introdução. Metodologicamente, o ALiB 
se insere na Geolinguística Pluridimensional Contemporânea, procurando aliar, aos 
dados diatópicos, informações de outro tipo, como as de natureza soliolinguística 
(gênero, faixa etária, escolaridade) e discursivas (grau de monitoramento do discurso). 
Os resultados de análise do corpus aqui apresentados se situam no nível fônico e no 
nível lexical. Do ponto de vista fônico, a comunicação “/S/ em coda silábica no corpus 
do Projeto ALiB: aspectos sociolinguísticos e históricos” traz dados sobre a variação 
alveolar x palatal nas 25 capitais brasileiras que integram o corpus do Projeto ALiB, 
destacando aquelas que apresentaram índices (percentuais e de pesos relativos, 
calculados com utilização do Programa GOLDVARB) mais significativos das variantes 
palatais, como Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis, Macapá, Recife, Manaus, Cuiabá e 
Salvador e investigando razões sócio-históricas que possam explicar essa preferência. 
As análises no nível lexical se fixam em dois dos campos semânticos que integram o 
questionário semântico-lexical (QSL) do Projeto ALiB. Em “A variação lexical na 
perspectiva pluridimensional nos dados do Projeto ALiB”, verifica-se a produtividade 
do item menstruação, observando as marcas linguísticas transmissoras da construção, 
projeção e manutenção da identidade social do informante, a partir da seleção das 
variantes registradas nas capitais brasileiras. Em “A brincadeira amarelinha na Bahia e 
em Sergipe: estudos com base no corpus do Projeto ALiB”, apresentam-se resultados 
parciais de um estudo léxico-semântico de perspectiva onomasiológica, em 108 
inquéritos da Bahia e de Sergipe. A comunicação “Registro cartográfico de dados sócio-
históricos das capitais brasileiras do Projeto ALiB” procura mostrar, através de cartas 
geográficas, a distribuição cronológica das origens do povoamento das capitais 
brasileiras e as principais linhas de penetração para o interior do país com os respectivos 
períodos, registrando algumas tendências nas designações da nomenclatura geográfica 
das capitais. 
 



Registro cartográfico de dados sócio-históricos das capitais brasileiras do  
Projeto ALiB 

 
Ana  Regina Torres  Ferreira Teles (UFBA) 

 
 O Projeto Atlas Linguístico do Brasil  (ALiB), coordenado por um Comitê Nacional, 
tem por objetivo a descrição da realidade linguística brasileira, no que tange à 
língua portuguesa e a sua representação gráfica através de um conjunto de cartas 
linguísticas. O Volume I do Atlas Linguístico do Brasil apresentará no seu fascículo 1, a 
título introdutório, um pouco da história do projeto ALiB e da sua relação com os atlas 
regionais já publicados e a metodologia adotada com destaque para a rede de pontos, os 
informantes e os questionários. Como o fascículo 2 consistirá no mapeamento dos dados 
geolinguísticos documentados em 25 das 26 capitais brasileiras - já que Palmas e 
Brasília não foram incluídas na rede por razões metodológicas -, um dos textos 
introdutórios apresenta uma visão sócio-histórica das capitais brasileiras, com o intuito 
de levar o leitor a compreender melhor a história social relacionada a cada uma 
delas, com ênfase na cronologia, motivação para o surgimento e/ou consolidação do 
aglomerado bem como da importância no conjunto do processo de povoamento e 
desenvolvimento do Brasil. Além disso, a forma como se deu a expansão da ocupação 
do nosso território, os caminhos percorridos e o tempo gasto para as incursões país 
adentro, são informações importantes para o estudo do português falado no Brasil. O 
presente trabalho mostrará, através de cartas geográficas, a distribuição cronológica das 
origens do povoamento das capitais brasileiras e as principais linhas de penetração para 
o interior do país com os respectivos períodos e, ainda que com resultados 
provisórios, o registro de algumas tendências nas designações da nomenclatura 
geográfica das capitais. REFERÊNCIAS: ISQUERDO, A. N. Rede de pontos: uma 
reflexão sobre a história social das  capitais de estado que integram o projeto ALiB, 
Congresso Internacional ALFAL 2008; COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. 
Atlas Lingüístico do Brasil. Salvador: Instituto de Letras, 1998, 2003. 
 
 



 
/S/ em coda silábica no corpus do Projeto ALiB: aspectos 

 sociolinguísticos e históricos 
 
 

Jacyra Andrade MOTA (UF BA / CNPq) 
 
 
A comunicação apresenta a análise do /S/ em coda silábica nas capitais brasileiras que 
integram o corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), destacando as 
variantes palatais e as áreas que apresentaram maiores índices dessas variantes, 
especialmente Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis, Macapá, Recife, Manaus, Cuiabá e 
Salvador. Discutem-se dados da sócio-história do português do Brasil que buscam 
explicar a existência de áreas altamente palatalizantes e analisam-se os fatores 
sociolinguísticos selecionados como importantes para cada uma dessas áreas. O corpus 
analisado é constituído de 200 inquéritos linguísticos, oito em cada uma das 25 capitais 
que constituem a rede de pontos do Projeto ALiB. Os informantes se distribuem, de 
acordo com a metodologia do Projeto, pelos dois gêneros, por duas faixas etárias (a 
primeira de 18 a 25 anos e a segunda de 50 a 65 anos) e por dois graus de escolaridade 
(fundamental e universitário). Os dados foram obtidos através do levantamento das 
ocorrências (cf. estrada, caspa, mesma, desvio, três, dois, arco-íris, etc.) registradas no 
questionário fonético-fonológico (QFF) e no questionário semântico-lexical (QSL), que 
integram o grupo de questionários utilizados para a constituição do corpus do Projeto 
ALiB (cf. COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB. Atlas Linguístico do Brasil. 
Questionários 2001. Londrina: Ed. UEL, 2001) e, posteriormente, submetidos ao pacote 
de programas para análise quantitativa VARBRUL, em sua versão GOLDVARB, etapas 
que contaram com participação de bolsistas de Iniciação Científica (CNpQ e 
FAPESB). Do ponto de vista histórico, a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 
início do século XIX, e a influência dessa cidade, como capital do País de 1763 a 1960, 
assim como a vinda de contingentes significativos de açorianos, no século 
XVII e, principalmente, no XVIII, para algumas áreas brasileiras —Florianópolis, por 
exemplo — são fatos frequentemente apontados como explicativos para a maior 
predominância de variantes palatais em coda silábica nessas áreas. Chama a 
atenção, no entanto, a existência de outras áreas brasileiras palatalizantes e a não 
predominância de palatais em áreas em que também estiveram os açorianos. 
 
 



 
A variação lexical na perspectiva pliridimensional nos dados do Projeto ALiB 

 
Marcela Moura Tavares Paim (UFBA) 

 
 
 
 
 

Neste trabalho se apresenta um dos aspectos de que se ocupa o Projeto Atlas Linguístico 
do Brasil (Projeto ALiB), o Léxico do português brasileiro. Dessa forma, esta 
pesquisa investiga como a linguagem de indivíduos apresenta marcas linguísticas 
específicas que constroem, mantêm e projetam a sua identidade em inquéritos do 
Projeto ALiB a partir da utilização do léxico. A metodologia empregada consistiu na 
realização das seguintes etapas: 1) leitura de textos teóricos referentes ao tema proposto; 
2) escolha e formação do corpus, constituídos de inquéritos das 25 capitais do Projeto 
ALiB, constituindo 200 informantes (8 por capital), distribuídos equitativamente, 
seguindo a metodologia do Projeto, com base nos grupos de fatores sociais codificados 
como segue: informantes da faixa I (18-30 anos) e faixa II (50-65 anos), do sexo 
masculino e feminino e de escolaridade fundamental e superior; 3) análise do campo 
semântico Ciclos da Vida, verificando a produtividade de um item lexical que o 
compõe, a saber: menstruação, a fim de verificar marcas linguísticas transmissoras da 
construção, projeção e manutenção da identidade social do informante a partir da 
seleção das variantes lexicais registradas nas capitais brasileiras. O termo identidade 
está sendo aqui concebido como “identidade social” que segundo Ochs (1993, p.289) é 
entendido “como um termo que pode abranger uma gama de personae sociais que um 
indivíduo pode reclamar para si ou atribuir aos outros ao longo da vida, não sendo, 
portanto, fixa nem categórica, pois um indivíduo pode evidenciar aspectos diferentes de 
sua identidade social, como faixa etária, sexo, profissão, etc, dependendo de com quem 
está interagindo e da situação comunicativa na qual se encontra”. Nesse sentido, a 
análise dos inquéritos selecionados busca estudar a produtividade do item lexical 
menstruação no português falado no Brasil, seguindo os princípios da Geolinguística 
Pluridimensional, as peculiaridades de uso conforme o tipo de registro e as variáveis 
consideradas — diatópica e diastrática. 
 



 
A brincadeira Amarelinha na Bahia e em Sergipe: estudos com base no corpus do 

Projeto ALiB 
 

 
Silvana Soars Costa Ribeiro (UFBA) 

 
 
O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), coordenado por um Comitê Nacional, 
tem por objetivo a descrição da realidade linguística brasileira, no que tange à língua 
portuguesa. O corpus deste trabalho constituiu-se a partir dos dados coletados pelo 
Projeto ALiB, através de um segmento do Questionário Semântico Lexical (QSL), área 
semântica "Jogos e diversões infantis": brincadeira amarelinha. Trate-se de um 
estudo léxico-semântico de perspectiva onomasiológica. O  objetivo do trabalho é 
apresentar alguns resultados parciais de análise de dados realizada para pesquisa de 
Doutorado em Letras, em curso na UFBA. A amostra deste trabalho é constituída de 
108  inquéritos da Bahia e de Sergipe. No que se refere à metodologia, segue-se àquela 
prevista no Projeto ALiB: os informantes pesquisados são de ambos os gêneros e de 
duas faixas etárias. Quanto ao grau de escolaridade, estão organizados em dois perfis: a) 
alfabetizados - ensino fundamental incompleto e b) nível superior (em capitais). A 
pesquisa fundamenta-se nos princípios da Dialetologia e da Geolinguística 
Pluridimensional, tomando por base, particularmente, o que se vem produzindo no 
campo dos estudos dialetais no Brasil, desde o século XIX. Trata-se de uma 
“brincadeira infantil que consiste em saltar, com apoio numa só perna, casa a casa de 
uma figura riscada no chão, após jogar uma pequena pedra achatada, ou objeto 
semelhante, em direção a cada uma das casas (quadrado), sequencialmente, 
pulando a que contém a pedra ou objeto.” (Houaiss, 2002). As variantes registradas em 
dicionário são: academia, amarelo, macaca, macaco, maré, marela e sapata. No estudo 
realizado, foram documentadas algumas variantes para a brincadeira na Bahia 
em Sergipe: amarelinha, macacão, macaquinho, macaco e outras formas (brincando 
maia, capiçola, maê, casinha, maré, por exemplo). No trabalho, além da variação 
linguística, são abordadas também questões referentes à execução da brincadeira: forma 
como são desenhadas as casas da figura do brinquedo e regras de aplicação. Na 
comunicação, estão descritas as principais variantes para a brincadeira e a difusão 
desta pela área geográfica estudada. Apresentam-se cartogramas/mapas temáticos 
através dos quais se observa a distribuição das ocorrências documentadas. 
Relacionando-se ao trabalho em andamento para a Tese de Doutoramento em Letras, 
demonstra-se a área do Falar Baiano de Antenor Nascentes e a inserção dos estados da 
Bahia e de Sergipe na região.  
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Os trabalhos apresentam resultados de pesquisas realizadas no âmbito de projeto, 
desenvolvido em parceria por pesquisadores  brasileiros e galegos cujo objetivo é a 
investigação/comparação de traços ou características do galego e do português 
brasileiro. A justificativa para a investigação é de natureza histórica, uma vez que se 
postula ser possível detectar aspectos que sinalizem haver continuidade histórica entre o 
galego e o Português brasileiro. 
 
 



Dependência fonológica dos pronomes pessoais átonos no português do Braisl  

e no galego 

Elisa Fernández Rei (Instituto da Lingua Galega/USC) 

Os clíticos são palavras morfossintáticas, porém não podem constituir por si um 
enunciado normal visto que carecem de acento. Estas partículas apresentam uma dupla 
dependência, sintática e fonológica, que os obriga a se juntarem a uma palavra léxica 
mediante um processo de clitização: a palavra léxica é o anfitrião e o clítico é o 
hóspede. Porém, o anfitrião sintático não tem por que ser o mesmo que o 
anfitrião fonológico (Klavans 1985:95). Neste sentido, os pronomes pessoais átonos do 
português (europeu e do Brasil) e do galego são os clíticos que talvez têm suscitado 
maior interesse entre os pesquisadores, tanto no  campo da sintaxe como no da 
fonologia.Como é bem sabido, as regras de colocação do pronome pessoal átono são 
muito diferentes no galego e no portugués do Brasil (PB): em galego, o pronome pode 
encontrar-se em posição pré-verbal ou pós-verbal, enquanto que no PB a posição 
pré-verbal está generalizada. Entretanto, a posição pré-verbal não tem por que supor 
próclise fonológica, do mesmo jeito que a posição pós-verbal do pronome não é 
necessariamente acompanhada de uma ênclise fonológica. Dessa forma, neste trabalho 
vou-me centrar na direção que toma esta clitização fonológica nas duas variedades e 
discutirei se há diferenças entre elas. Esta pesquisa permitirá aprofundar a natureza da 
palavra fonológica no galego e no PB: que unidade  conforman o pronome e a palavra 
da que depende fonologicamente e que implicações têm na natureza da unidade 
resultante a dependência em uma ou outra direção (i.e. se a ênclise dá lugar a unidade de 
tipo X e a próclise dá lugar a uma unidade distinta de X). Além disso, a clitização 
fonológica é interessante sob o ponto de vista histórico, pois não se trata de um processo 
estável e nem se encontra no mesmo estágio nas duas variedades estudadas. Defendo a 
hipótese de que os câmbios na organização prosódica contribuíram de alguma maneira 
para que se produzisse a procliticização (ou posição pré-verbal) generalizada no PB. 
Também defendo que no galego podemos encontrar indícios da mudança que deu lugar 
a esta situação (Fernández Rei 2005). A ideia que proponho é de que inicialmente 
existia uma forte tendência à enclitização fonológica (tanto em posição pré-verbal como 
pós-verbal) e que as mudanças produzidas na direção de clitização (a passagem de uma 
adjunção generalizada à esquerda à dupla possibilidade de adjungir os clíticos à 
esquerda ou à direita) acabam por desembocar num estágio de proclitização 
generalizada. 
 



 
 
  O sufixo –eiro en galego e no português  brasileiro: propostas para um estudo 
contrastivo 

 
   Ernesto Xosé González Seoane (Universidade de Santiago de Compostela) 

 
 
A comunicación proposta pretende simplemente ofrecer unha mostra   do interese que 
pode revestir o estudo contrastivo da morfoloxía   derivacional en galego e no portugués 
do Brasil. Escollemos para   iso un sufixo como –eiro, que, ademais de pola súa notoria 
produtividade, se caracteriza pola súa versatilidade para formar  substantivos e 
adxectivos a partir de bases nominais, verbais e    adxectivas e, ao tempo, pola súa 
capacidade para vehicular    numerosas nocións semánticas. En efecto, unha sumaria 
revisión    do funcionamento de –eiro no galego contemporáneo permítenos   
 identificalo como sufixo produtor de substantivos denominais portadores de diversas 
nocións: colectivo (refrán –  refraneiro), abundancial (barro – barreiro), árbore ou planta 
 (pexego – pexegueiro), profesión (ferro –ferreiro), 
continente (alfinete – alfineteiro), locativo (galiña –  galiñeiro)...; como formador de 
adxectivos denominais de  significado primariamente relacional (pesca – pesqueiro, 
papel   – papeleiro...), entre os que habería que incluír ademais o   grupo dos xentilicios 
(Brasil – brasileiro), ou ben de  significado fundamentalmente caracterizador 
disposicional (casa  – caseiro, pan – panceiro, festa – festeiro...); como  produtor de 
adxectivos deberbais caracterizadores (argallar –  argalleiro, falar – falangueiro...), e, 
finalmente, como  creador de adxectivos deadxectivais de valor predominantemente 
aproximativo (grande – grandeiro, barato - barateiro...).   O noso traballo partirá dunha 
descrición exhaustiva do   funcionamento de –eiro no galego contemporáneo, tanto 
desde un  punto de vista formal como desde unha perspectiva semántica, e   da análise 
do seu rendemento en cada un dos esquemas mencionados  en comparanza cos seus 
sufixos rivais. Finalmente, abordarase o   contraste coa situación no portugués 
brasileiro. Para a  descrición no galego moderno manexaremos fundamentalmente, 
ademais da información fornecida polas gramáticas, datos   tirados de diversas bases de 
datos textuais e lexicográficas,  como o Tesouro Informatizado da Lingua Galega 
(TILG), o Corpus de  Referencia do Galego Actual (CORGA) e o Dicionario de 
dicionarios  da lingua galega. Para o portugués do Brasil teremos en conta,    ademais de 
gramáticas, dicionarios ou estudos xerais sobre   formación de palabras, os recentes 
traballos de Mário Viaro   centrados especificamente neste sufixo. 
 



Subjetividade e ordem de palavras no português do  brasileiro e no galego 
 

Jussara Abraçado (UFF) 
 
Sob o viés funcionalista, entendendo-se a gramática como um conjunto de regularidades 
decorrentes de pressões de usos linguísticos que, por sua vez, relaciona-se a um 
conjunto complexo de aspectos de natureza cognitiva e discursivo-pragmática, a 
ordenação de constituintes é tida como o primeiro nível de fixação de padrões 
sistemáticos, obedecendo a tendências regulares que levam ao estabelecimento 
de uma ordem básica/neutra. De acordo Givón (1985), os estudos tipológicos 
concentraram-se primariamente na sintaxe proposicional, não sendo acidental seu 
interesse inicial pela ordem de palavras e pela atribuição de caso, uma vez que são esses 
os principais recursos utilizados (ao lado da entonação) para codificar a informação 
proposicional. Givón (1985) define sintaxe proposicional, explicitando sua 
função (a de expressar o significado proposicional em termos do verbo e dos vários 
papéis temáticos participantes nos eventos, ações ou estados) e os recursos de 
codificação utilizados (ordem de palavras, morfologia e entonação), para criar a 
estrutura da cláusula canônica/neutra: a cláusula principal-declarativa-afirmativa-ativa. 
O autor explica que a cláusula canônica/neutra nas línguas é aquela que conta quem fez 
o quê para quem, quando, onde, como ou por quê e para quê, comunicando a ideia 
básica dos eventos/ações/estados e carregando a maior parte da informação nova no 
discurso. E, mesmo sendo o mais simples domínio funcional na sintaxe, é bastante 
complexa, pois codifica os papéis semânticos dos vários participantes e ainda 
as diferenças entre estado (sem mudança), evento (mudança no tempo) e ação (mudança 
precipitada por um agente). Além disso, a cláusula canônica/neutra, muito 
frequentemente, é responsável pela atribuição de um papel pragmático relevante: 
o de tópico/sujeito. Ainda de acordo com Givón (1985), os tipos de variação 
comumente processados sobre a cláusula canônica/neutra desempenham importantes 
funções comunicativas, como ocorre, porexemplo, com a passiva cuja motivação 
principal é a de encobrir o agente, que costuma ter sua identidade expressa na cláusula 
canônica/neutra. Considerando o exposto, este trabalho tem como proposta demonstrar 
que a relação entre ordem de palavras esubjetividade, verificada em pesquisas realizadas 
em diversas línguas, verifica-se também no português brasileiro (PB) e no Galego 
contemporâneos. Analisando as ocorrências das ordenações verbo-sujeito (VS) em 
dados extraídos da Amostra Censo (Projeto Censo da Variação Linguística no Rio de 
Janeiro, PEUL/UFRJ), no que concerne ao PB, e do corpus A Nosa Fala (Arquivo 
Sonoro de Galícia, USC), no que se refere à fala galega, constatamos que a VS serve à 
estratégia de veicular subjetividade. Com base em Givón (1985), postulamos que, por 
diferir da ordem neutra do PB (a ordem SV(O), na qual o sujeito antecede o verbo), a 
ordem VS se prestaria à função desinalizar as porções do discurso que correspondem à 
expressão dos pontos de vista, sentimentos e opiniões do falante, destacando-as das 
demais idéias básicas comumente veiculadas pela cláusula canônica/neutra. 



 

Marcadores evidenciais no português do Brasil e no galego 

 
Xulio Sousa Fernández (Instituto da Lingua Galega- USC) 

 
A categoria lingüística denominada como evidencialidade (Chafe/Nichols 1986; Willet 
1988; Lazard 2001; Aikhenvald/Dixon 2003; Aikhenvald 2004; de Haan 2005; 
Kratschmer 2005) identifíca-se com o que na tradição gramatical se costuma chamar 
modalidade epistêmica, quer dizer, a categoría vinculada com a expressão da atitude do 
falante com respeito à informação que transmite. Trata-se de um domínio semântico 
estendido, que apresenta, à parte da evidente interação com a sintaxe, repercussões 
formais, cognitivas e pragmáticas. Osvalores associados com a evidencialidade são seis: 
evidência visual, sensorial-não visual, inferida, assumida, transmitida e 
citada (Aikhenvald 2004). Todas as línguas podem fazer referência a este conteúdo por 
meio de diferentes procedimentos: léxicos, morfológicos, partículas gramaticalizadas, 
etc. Pelo menos um terço das línguas do mundo utilizam um sistema de formas 
gramaticalizadas (afixos, clíticos, partículas ou formas verbais) para especificar o 
conjunto de conteúdos agrupados sob a categoria da evidencialidade. Neste grupo de 
línguas não se costumam incluír as línguas romances, nem em geral as indo-europeias, 
dado que se considera que não empregam procedimentos gramaticalizados para a 
expressão desta categoria. Nas línguas romances os conteúdos evidenciais expressam-se 
mediante procedimentos léxicos ou sintáticos que não se consideram integrados na 
gramática como procedimentos gramaticalizados.Portanto, não se costuma falar neste 
grupo de línguas da existência de um procedimento gramatical de marcar a 
evidencialidade, mas sim do que Aikhenvald denomina “estratégias evidenciais”. 
Contudo, nos últimos anos foram aparecendo estudos de caráter sincrônico e diacrônico 
que centram a sua atenção na descrição de certas formas fixadas (a maioria com origem 
em sequências de um verbo de fala e uma partícula completiva) que funcionam nas 
variedades regionais ou históricas das línguas romances como marcadores evidenciais. 
Entre estas variedades encontra-se o português do Brasil e o galego. Na minha 
exposição pretenderei discutir a utilidade de um estudo conjunto e contrastivo destas 
duas variedades e analisarei os valores, funções e a história do marcador evidencial 
“disque”, utilizado no galego e no PB. 



 

Aspectos históricos e   lingüísticos da construção da identidade  
da nação   brasileira. 

 
Coordenação: Leonor Lopes Fávero (PUC-SP/USP) 
Participantes: 
Christianne de Menezes Gally (PUC-SP) 
Leonor Lopes Fávero (PUC-SP/USP) 
Lúcia Maria de Assis (UFF) 
Márcia A. G. Molina (UNISA/USP) 
 
 
Sabemos que a virada do século XIX para o XX, no Brasil,   constituiu o que  Costa e 
Schwarcz (2000) chamaram de Segunda   Revolução Industrial. Não havia mais 
 escravidão e a    necessidade de mão de obra que atendesse a esse momento fez com   
 que nosso país se tornasse berço para muitos estrangeiros que    para aqui vieram em 
busca de uma vida melhor. Diante desse  cenário de transformação e miscigenação, 
impôs-se a  questão da língua. Era preciso divulgar e  fixar nosso meio de   
 comunicação.  Nosso objetivo nesse trabalho, então, é o de   percorrer um importante 
momento da construção da identidade    brasileira, avaliando como a língua colaborou 
na e para a    consolidação do nosso Estado.  Analisaremos, primeiramente, as 
polêmicas em torno da utilização da língua falada e da    escrita, veiculadas em 
importantes jornais brasileiros, no final    do século XIX e início do XX, e que 
documentaram o momento em    que a língua começou a ter, de fato, características 
nacionais. A seguir, revisaremos a  Gramática Expositiva  de    Eduardo Carlos Pereira, 
uma das mais adotadas nas escolas    brasileiras, lugar privilegiado para a formação do 
sentimento de nacionalidade e divulgação de ideologias. Continuando nossas   
discussões avaliaremos como a literatura retratou esse momento tão importante, 
detendo-nos, em especial, na obra de Lima    Barreto, personagem de ruptura naquele 
cenário de início do    século. Finalmente, serão revisados os “ismos” que    discutiram o 
quanto a língua portuguesa falada no Brasil foi    considerada um dialeto da portuguesa, 
elementos que deram à  língua falada nos trópicos o “sabor” de brasilidade.  
 Utilizaremos como aporte teórico, estudiosos da História   Cultural, como Chartier 
(1990)  e da História das Idéias   Linguísticas, como  Auroux (1999). 



 
    A língua portuguesa nos trópicos: aspectos  das marcas linguísticas 

 no Brasil oitocentista. 

 
    Christianne de Menezes Gally (PUC-SP) 

 

As primeiras manifestações sobre a natureza da língua do    Brasil ocorreram, 
principalmente, no século XIX, a exemplo de    Varnhagen que caracterizou a língua do 
Brasil, apesar de   reconhecer a unidade da língua, como diferenciada da de    Portugal. 
Muitos filólogos, escritores e gramáticos, além de    alguns historiadores, dividiram suas 
opiniões em relação à   língua nacional: de um lado,  estavam aqueles que defendiam o 
purismo linguístico, o vernaculismo; de outro, os que defendiam   a variante brasileira 
na língua literária e na língua falada   refletida (oratória), baseando-se na crença de que 
a língua   era dinâmica e, por isso, nela podiam conter estrangeirismos,    neologismos, 
etc. Esta comunicação, portanto, discutirá as    marcas linguísticas que foram alvo de 
inúmeros debates entre tradicionalistas e nacionalistas, como os galicismos, 
 brasileirismos, barbarismos, arcaísmos, idiotismos e    neologismos. Os sentidos são 
historicamente produzidos   diferencialmente; em cada momento histórico, constroem-
se   significações. Os intelectuais preocupados em definir a língua    nacional 
apreenderam a realidade, construindo suas   significações a partir de sua utensilagem, de 
sua bagagem   cultural, e a representaram, perpetuando a existência de seus    grupos. 
Sob a perspectiva da história das ideias linguísticas,    aqui considerada como a história 
de “todo saber construído em   torno de uma língua, num dado momento, como produto 
quer de uma   reflexão metalinguística, quer de uma atividade   metalinguística não 
explícita” (FÁVERO & MOLINA, 2006,    p.24), propõe-se as categorias de 
apropriação – isto é, a   forma pela qual os indivíduos reinterpretam e utilizam-se de 
modelos culturais impostos e em circulação num determinado   momento (Cf. 
CHARTIER, 1990) – e de representação para    analisar a maneira pela qual os 
discursos, baseados em aspectos   linguísticos, foram interpretados e construídos, a 
partir de um   repertório cultural, determinado pelas práticas sociais do    século XIX. 
Pretende-se, dessa forma, contribuir com os estudos    do Grupo de Pesquisa “História 
das Ideias Linguísticas    (Brasil e Portugal) e Identidade Nacional”, coordenado pela 
 profa. Dra. Leonor Lopes Fávero. 

 
 



Rui Barbosa e sua importância na constituição  lingüística brasileira 
 

   Leonor Lopes Fávero (PUC-SP/USP) 
 
        
O papel das polêmicas  quer literárias quer gramaticais, no   século XIX e início o XX, 
 já foi examinado por autores como   Brito Broca, José Aderaldo Castelo, Afrânio 
Coutinho e Roberto   Ventura. Foram inúmeras delas, dentre as quais destaco algumas 
das gramaticais, de temática semelhante: a topologia pronominal,   a existência ou não 
de uma língua  brasileira e os diferentes   “ismos” que, no dizer de Manuel Bandeira, 
revelam “o cunho   vernáculo de um vocábulo” . As personagens envolvidas 
nas polêmicas mais divulgadas, na ocasião, são:  Alencar x   Pinheiro Chagas, Carlos de 
Laet x Camilo Castelo Branco, João    Ribeiro x  Carlos de Laet e Rui Barbosa x 
Ernesto Carneiro   Ribeiro. A de maior repercussão foi, sem dúvida,  essa   última,isto é, 
a que travaram, entre 1902 e 1907, Rui Barbosa e    Ernesto Carneiro Ribeiro a 
propósito da redação do Código   Civil Brasileiro e, ao examiná-la, uma questão se 
impõe:  como  conciliar o Rui purista (embora afirmasse que “na arguição  de purismo e 
tendências ao gosto arcaico, há injustiças...”) ,  conservador, com o Rui inovador, do 
parecer sobre o projeto de  reforma do ensino de Leôncio de Carvalho? Creio poder 
afirmar  que o Rui da Polêmica é apenas uma face da realidade da época  de transição 
em que se vivia – tanto no que se refere às  questões econômicas quanto culturais. O 
Brasil deixara de ser  colônia de Portugal e conquistava sua independência. Na questão 
da língua, duas correntes se opunham: uma ligada à  tradição, cuja face  estava ligada ao 
velo que privilegiava o ornamento, a erudição ; a outra, representando a inovação, 
 mostrava um esforço grande para libertar o país de fórmulas esgotadas e para inseri-lo 
 numa nova realidade, em consonância com a época. Estudar as polêmicas travadas 
entre Ernesto  Carneiro Ribeiro e Rui Barbosa, que é o objetivo de nosso  trabalho, 
 permitir-nos-á revisitar aquele peculiar momento histórico para procurar entender o 
olhar lançado pelos intelectuais às questões lingüísticas. Nosso trabalho será  iluminado 
pela História Cultural, em especial, Chartier (1990), e pela História das Idéias 
Lingüísticas, em especial Auroux (1999). 

 



Literatura e Resistência: questões lingüísticas na construção 
 da identidade brasileira 

 
 Lúcia Maria de Assis (UFF) 

 
Na segunda metade do século XIX, a imprensa ocupou um papel   maior na sociedade 
brasileira. Nessa época jornalismo político   e literatura fundiram-se num mesmo 
veículo e os literatos   passaram a se empregar mais nos jornais para que pudessem 
publicar  suas criações literárias. Foi exatamente na imprensa   que o literato Lima 
Barreto, num período de transição entre os   séculos XIX e XX, criticou os poderosos, 
demonstrou sua   preocupação com as modificações urbanas e ressaltou a   necessidade 
de uma linguagem que se aproximasse do povo, que se   assemelhasse à identidade da 
população brasileira, isto é,   mostrou sua discordância em relação ao padrão linguístico 
que se tentava consolidar como língua do Brasil. Para isso,  utilizou como tema a 
própria imprensa e os artefatos modernos,  bem como a educação que se ministrava no 
país. Suas escolhas   justificam o fato de, por vezes, receber a alcunha de 
modernista, pois, de acordo com Resende (1993), ele provoca rupturas com uma 
 linguagem não-ornamental, como se conversasse com seu leitor, ou  seja, emprega o 
recurso da oralidade na escrita. Além disso,  observa Osman Lins (1976) que, na 
literatura barretiana, emerge a   concepção de língua que, sem renegar a tradição, é 
aberta  à enérgica contribuição popular, em harmonia com o interesse   que demonstra 
pela gente obscura. Já Resende (1993) observa que   em de Lima Barreto estão presentes 
o confronto entre o velho e o   novo, a busca pela reprodução do específico de cada 
linguagem,   bem como a recusa da linguagem ornamental no jornalismo e na literatura. 
Tendo a literatura como tema, nosso objetivo, neste   trabalho, é observar um importante 
momento da construção da   identidade brasileira, analisando como a língua colaborou 
na e   para a  consolidação do nosso Estado. Para isso, observaremos como os textos 
literários retrataram esse momento tão   importante, detendo-nos, em especial, na obra 
de Lima Barreto,   personagem de ruptura naquele cenário de início do século.   Nossa 
discussão toma com aparato teórico, principalmente os   estudiosos da História das 
Ideias Linguísticas. 
 
 



 
A Grammatica Expositiva (Curso Superior)  e a identidade 

   lingüística brasileira 
 

  Márcia A. G. Molina (UNISA/USP) 
 
 
Nosso objetivo neste trabalho é o de revisar a Grammatica  Expositiva (Curso Superior), 
de Eduardo Carlos Pereira, cuja  primeira edição data de 1907, momento em que o país 
começava   a firmar sua identidade, rompendo definitivamente com os laços 
que o uniam  à Pátria-mãe, visto que há pouco a República  havia sido proclamada e o 
Estado Nacional consolidava-se. Nesse  cenário, Eduardo Carlos Pereira, um importante 
pastor   presbiteriano e dedicado professor, lança sua obra que virá a   ser uma das mais 
vendidas na primeira metade do século XIX, tendo atingindo cento e catorze edições. 
Como sabemos, a virada   do século XIX para o XX, no Brasil, constituiu o que Costa e 
Schwarcz (2000) chamaram de Segunda Revolução Industrial dado  ao grande 
desenvolvimento ocorrido nos centros urbanos, com a  implementação e multiplicação 
de inúmeras indústrias e fábricas diversas. Não havia mais escravidão e a necessidade 
de mão de obra que atendesse às transformações que se  impunham fez com que nosso 
país se tornasse berço para muitos  estrangeiros que para aqui vinham em busca de uma 
vida melhor. Diante desse cenário de transformação e miscigenação,  surgiram muitas 
discussões em torno da língua. Era preciso divulgar e fixar  nosso meio de comunicação 
e a  Escola, no  geral, e em especial, a gramática tiveram vital importância para essa 
fixação,  visto ser a escola  um lugar privilegiado para a divulgação de saberes e 
ideologias. O trabalho faz-se  importante, então,  porque pretende visitar aquele 
momento por  meio  dessa gramática, analisando, em especial, os exemplos utilizados 
pelo autor  na discussão dos conteúdos de sintaxe  e  morfologia,  verificando a imagem 
que  faz daquele momento  histórico e de seus leitores. Estudiosos da História 
Cultural, como Chartier, da Análise do Discurso, como Maingueneau (2006) e  da 
História das Idéias Lingüísticas, como Auroux (1999),  constituirão nosso aporte 
teórico. 



 
 

Aspectos cognitivos da polissemia  na gramática 
 
Coordenação Lilian Vieira Ferrari (UFRJ) 
Participantes: 
Diogo Oliveira Ramires Pinheiro (UFRJ/UFFS) 
Lilian Vieira Ferrari (UFRJ) 
Paloma Bruna Silva de Almeida (UFRJ) 
 
Esta comunicação coordenada enfoca a polissemia na gramática do português brasileiro, 
a partir do referencial teórico da Linguística Cognitiva (Fauconnier, 1994, 1997; 
Dancygier e Sweetser, 2005; Goldberg, 1995, 2006). A sessão será iniciada com a 
apresentação do trabalho "A polissemia sob a perspectiva da Linguística Cognitiva", de 
Lilian Ferrari, que retoma pesquisas recentes sobre polissemia no léxico, na morfologia 
e na sintaxe. A autora argumenta que a ocorrência de polissemia em diferentes níveis 
estruturais fornece evidências para a perspectiva integradora advogada pela Linguística 
Cognitiva, traduzida na hipótese da não modularidade. O principal corolário associado a 
essa hipótese é que os mesmos princípios gerais atuam em todos os níveis de 
análise linguística. Dentro dessa perspectiva, a autora defende que a polissemia constitui 
um princípio semântico geral,responsável pela estruturação de redes polissêmicas no 
léxico, na morfologia e na sintaxe. Em seguida, o trabalho "Aspectos polissêmicos do 
tempo presente em construções condicionais no PB", de Paloma Bruna Silva de 
Almeida, tem por principal objetivo identificar as características semânticas das 
construções condicionais que apresentam o tempo verbal "presente do indicativo" na 
prótase, contrastando-as com as condicionais com "futuro do subjuntivo" na 
mesma posição. A partir de dados atestados em textos jornalísticos e literários do 
português brasileiro, a autoraargumenta que o tempo presente em prótases condicionais 
apresenta características polissêmicas específicas, que resultam, em grande parte, da não 
correspondência entre tempo morfológico e o tempo cronológico em alguns de seus 
usos. Por fim, o trabalho "Polissemia na gramática: as construções de inversão do 
sujeito do português brasileiro" de Diogo Pinheiro, trata de construções que apresentam 
sujeito posposto no português brasileiro (PB). O trabalho divide-se em dois momentos: 
primeiramente, identifica-se um total de onze contextos de inversão; em seguida, 
propõe-se um tratamento unificado para esse conjunto de usos. Segundo a proposta do 
autor, os onze contextos de inversão verbo-sujeito (IVS) do PB compartilham uma 
mesma base semântico-pragmático-funcional, o que caracteriza uma situação de 
polissemia no nível sintático (em oposição a "lexical"). Nesse sentido, propõe-se que 
essas onze contextos caracterizam subconstruções IVS, que apresentam traços 
específicos associados à não canonicidade (GOLDBERG,1995; 2006). 

 
 



A polissemia sob a ótica da Linguística Cognitiva 
 
 

Lilian Vieira Ferrari (UFRJ) 
 
 
Esta trabalho enfoca a polissemia na gramática do português, a partir do referencial 
teórico da Linguística Cognitiva (Fauconnier, 1994, 1997; Dancygier e Sweetser, 2005; 
Goldberg,1995, 2006). Dentro dessa perspectiva,retomam-se pesquisas  recentes sobre 
polissemia no léxico, na morfologia e na sintaxe, para sustentar o argumento de que a 
ocorrência de polissemia em diferentes níveis estruturais fornece evidências para a 
perspectiva integradora advogada pela Linguística Cognitiva, traduzida na hipótese da 
não modularidade. O principal corolário associado a essa hipótese é o de que os mesmos 
princípios gerais atuam em todos os níveis de análise linguística. Dentro dessa 
perspectiva, a polissemia pode ser concebida como um princípio semântico geral, 
responsável pela estruturação de redes polissêmicas. Dentre os vários casos de 
polissemia observados no léxico, os sentidos existencial e possessivo do verbo "ter" em 
português constituem importante evidência da estruturação de uma rede 
polissêmica cujo ponto de partida está associado ao esquema imagético de contêiner 
(Pinheiro, 2009, 2010). O verbo estabelece, portanto, um cenário experiencial que 
codifica a continência de uma entidade X em um espaço de fronteiras  delimitadas. (ex. 
Tem um shopping na cidade; Tem uma falha na sua argumentação; João tem dois 
carros, etc). Na morfologia, vários estudos atestam características polissêmicas de 
afixos. É o caso, por exemplo, do sufixo aumentativo –ão, analisado por Gonçalves et 
al.(2009), que pode apresentar os sentidos de (a)tamanho avantajado (ex. barrigão, 
bigodão),(b) quantidade  (ex. sopão,pratão), (c)intensidade (ex. abração, tapão), 
entre outros. Por fim, a polissemia na sintaxe pode ser ilustrada pela construção dativa 
(Goldberg, 1995), que apresenta o sentido prototípico de transferência de posse (ex. 
Maria deu o bolo para João), e vários sentidos relacionados a esse sentido básico. Tais 
sentidos podem indicar, por exemplo,pré-condições para a transferência (ex. Maria 
assou um bolo para João) ou autorização para a transferência (ex. O médico 
liberou uma fatia de bolo para João). 



 
 

 
Polissemia na gramática: as construções de inversão do sujeito 

 do português brasileiro 
 

Diogo Oliveira Ramires Pinheiro  (UFRJ/UFFS)  

 
Nesta comunicação, ocupamo-nos do problema da inversão do  sujeito no português 
brasileiro (PB). O trabalho divide-se em dois momentos: primeiramente, identificamos 
um total de onze contextos de inversão; em seguida, propomos um tratamento 
unificado para esse conjunto de usos. Segundo nossa proposta, os onze contextos de 
inversão verbo-sujeito (IVS) do PB compartilham uma mesma base semântico-
pragmático-funcional, o que caracteriza uma situação de polissemia no nível 
"gramatical" (em oposição a "lexical"). Nesse sentido, propomos que esses onze 
contextos estão articulados em uma rede polissêmica, ou seja, ligam-se por meio de 
links de polissemia (GOLDBERG, 1995; 2006). A postulação de polissemia em 
estruturas de nível sintático não é uma inovação deste trabalho. Pelo contrário: desde a 
investigação pioneiro de Goldberg (1995), o fenômeno tem sido reconhecido no âmbito 
da Gramática de Construções (GC), modelo de descrição gramatical que tem se 
consolidado na seara da Linguística Cognitiva e que adotamos neste estudo. Esse 
reconhecimento decorre diretamente de uma premissa fundamental do modelo: a de que 
a gramática de uma língua tem a forma de uma rede articulada de construções 
(pareamentos de forma e significado), dentre as quais se incluem tanto palavras e 
expressões cristalizadas quanto estruturas semiabertas ou mesmo inteiramente abertas 
(sem especificação lexical). Quando se assume que estruturas sintáticas abstratas são 
qualitativamente análogas a unidades lexicais típicas (o que implica borrar as 
fronteiras entre léxico e gramática), torna-se compreensível que fenômenos 
normalmente reconhecidos no "léxico", como a polissemia, se estendam para a 
"gramática".  No quadro da GC, os onze contextos de inversão verbo-sujeito a 
que aludimos acima são tratados como subconstruções IVS. Procuraremos mostrar que, 
a despeito de sua heterogeneidade, todas elas compartilham uma mesma propriedade 
semântico-pragmática: trata-se de usos não-canônicos. Tomando como ponto de partida 
a proposta de Goldberg (2006) para ainversão entre sujeito e verbo auxiliar no inglês, 
caracterizamos a sentença canônica a partir de um feixe de sete  propriedades: 
categoricidade (estrutura informacional tópico-comentário), assertividade, 
declaratividade, representatividade, objetividade, positividade, e factualidade. A 
partir daí, postulamos a existência de uma construção de sentença não-canônica 
prototípica (CSNP), que se vincula àconstrução de sentença canônica por meio de um 
link demarcação de natureza intrassistêmica (LAMBRECHT, 2000). Tal 
construção, nesse sentido, se caracteriza por ser o exato oposto da construção de 
sentença canônica: não-categórica,não-assertiva, não-declarativa, não-representativa, 
não-objetiva, não-positiva e não-factual.Neste ponto, propomos que, em todas onze 
subconstruções IVS, a motivação para a ordem linear verbo-sujeito reside na 
necessidade de marcar seu afastamento em relação à sentença canônica. Ocorre, porém, 
que cada subconstrução "seleciona"apenas um subconjunto dos traços presentes na 
CSNP. Assim, todos os contextos de inversão tem algo em comum com a construção 
prototípica e, consequentemente, todos eles são, em alguma medida, não-canônicos. Por 



outro lado, cada subconstrução tem sua própria configuração semântico-pragmática. 
Essa situação replica precisamente o que se verifica nos casos de polissemia lexical.  Na 
prática, o que ocorre é que as onze subconstruções IVS se agrupam a partir de 
afinidades e similaridades parciais em torno de um centro prototípico, constituindo ao 
mesmo tempo uma rede polissêmica que pode tanto ser caracterizada como uma rede 
radial lakoffiana quanto como uma rede wittgensteiniana de semelhanças de família. 
Nesse sentido, mostramos que essas subconstruções podem ser pensadas como 
manifestações de uma única construção VS mais geral e abstrata, marcada pela 
não-canonicidade. Em suma, portanto, mostramos que a inversão do sujeito no PB pode 
ser vista como um mecanismo intrassistêmico que permite marcar o afastamento em 
relação a um determinado paradigma de sentença, a que denominamos 
sentença canônica. 

 



 
 

Aspectos polissêmicos do tempo presente em construções  condicionais no PB 
 
 

Paloma Bruna Silva de Almeida (UFRJ) 
 
 
Este trabalho tem por principal objetivo identificar as características semânticas e 
morfossintáticas das construções condicionais com o tempo verbal no presente em 
Português, contrastando-as com as condicionais no tempo futuro, sob a perspectiva da 
Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1994, 1997; Dancygier e Sweetser, 2005). 
O trabalho envolveu a elaboração de um Banco de Dados com sentenças retiradas do 
jornal O Globo e do site www.corpusdoportugues.org.br, que reúne textos jornalísticos 
e literários da Língua Portuguesa. As hipóteses trabalhadas são: I - O tempo presente em 
condicionais do Português apresenta polissemia e II - Nem sempre haverá 
correspondência direta entre o tempo morfológico e o tempo cronológico. 
 
 
 



 
 

Palavra prosódica e grupo clítico em Português 
 
  
Coordenação: Luciani Ester Tenani (UNESP) 
Participantes: 
Fernanda Marcato (UNESP) 
Livia  Barbosa Borduqui Campo (UNESP) 
Luciani Ester Tenani (UNESP) 
 
 
As comunicações que apresentamos têm como questão principal descrever o 
comportamento prosódico de clíticos monossilábicos em Português. Os clíticos 
compreendem palavras funcionais, como preposições, pronomes átonos, artigos, 
conjunções. Segundo Camara Jr. (1970), do ponto vista sintático, são considerados 
formas dependentes de outras, como verbos e nomes, não sendo livres ou presas, uma 
vez que apresentam uma autonomia intermediária. Do ponto de vista fonológico, são 
partículas átonas que não têm estatuto de vocábulo fonológico e a esse se ligam. Nesta 
apresentação, tomam-se por base principalmente as considerações sobre os 
clíticos feitas por Nespor & Vogel (1986) e por Bisol (2000, 2005), para o Português. 
Segundo a pesquisadora brasileira, os clíticos, de modo geral, são uma categoria 
dependente fonologicamente e formam, com o seu hospedeiro, a palavra 
pós-lexical, um domínio em que há o processo de elisão que afeta o clítico no Português 
Brasileiro (PB). Não há, porém, consenso sobre a pertinência de a palavra pós-lexical, 
ou o grupo clítico, ser um domínio prosódico em PB. Levando em conta essa 
problematização acerca dos clíticos, as comunicações que apresentamos buscam 
contribuir com a descrição do comportamento dos clíticos a partir de análise de dados 
de fala e de escrita. Com base em um corpus formado por 32 amostras de fala 
espontânea selecionadas da amostra censo do banco de dados IBORUNA, resultado do 
projeto Amostra Linguística do Interior Paulista – ALIP (FAPESP 03/08058-6), são 
descritos os processos fonético-fonológicos a que “com, em, na, no” 
estão sujeitos nessa variedade. Exemplos de processos observadossão: “[kwa] 
mentalidade”, “n[a]ula”, “n[os]pital”, “[ka]quele”, “[kos] detalhes”. As duas outras 
comunicações tomam por base dados de escrita, sendo considerados textos dos últimos 
quatro anos do Ensino Fundamental, em uma apresentação, e textos de EJA, em outra. 
Mais especificamente, são consideradas as hipossegmentações de palavras, que se 
caracterizam quando não há espaço em branco entre palavras, onde previsto pela 
ortografia. Partimos da hipótese de que a organização prosódica da língua, tal como 
proposto por Nespor & Vogel (1986), motiva, em certa medida, os registros não-
convencionais das palavras que identificamos. Desse modo, a ausência do espaço em 
branco entre palavras é vista como pista da relação prosódica entre as palavras 
hipossegmentadas. Exemplos dessas ocorrências são: “meamava”, “ajudime”, “atarde”, 
“porisso”, “agente”, “ciesconder”. De modo geral, nos corpora de  escrita, há o 
predomínio de itens gramaticais hipossegmentados que são, em sua maioria, 
monossílabos átonos. Essa tendência é interpretada como reveladora, dentre outros 
aspectos, da dimensão fônica da linguagem nos enunciados escritos, na medida 
em que as hipossegmentações envolvem monossílabos átonos que são formas 
dependentes sujeitas à organização do enunciado em constituintes prosódicos, como o 



grupo clítico, que é, predominantemente, constituído de clítico seguido de palavra 
fonológica, como observado nos dados de fala.  
 



Descrição prosódica dos clíticospreposicionais "com" e "em" 
 na variedade riopretense 

 
Fernanda Marcato (UNESP) 

 
O objetivo desta apresentação é descrever o comportamento  prosódico dos clíticos 
monossilábicos “com” e “em”(além das formas “no, na”) do Português Brasileiro (PB) 
falado na variedade de São José do Rio Preto (SP), Noroeste  Paulista, buscando 
evidências de processos segmentais da prosodização desses elementos. O estudo desses 
clíticos que, sintaticamente, exercem a função de preposições, como 
“com”, em “João foi embora com o pai.”, e “em”, em “A menina deixou cair suco em 
sua roupa.”, justifica-se em razão de (i) não haver análises de natureza fonológica 
dessas preposições no PB; e, sobretudo, (ii) haver fenômenos fonológicos que afetam 
tais elementos de modo a evidenciar características do seu status prosódico. Os clíticos 
compreendem palavras funcionais, como preposições, pronomes  átonos, artigos, 
conjunções. Segundo Camara Jr. (1970), do ponto vista sintático, são considerados 
formas dependentes de outras, como verbos e nomes, não sendo livres ou presas, uma 
vez que apresentam uma autonomia intermediária. Do ponto de vista fonológico, são 
partículas átonas que não possuem estatuto de vocábulo fonológico e a esse se ligam. 
Nesta apresentação, para a análise fonológica dos dados, tomam-se por base as 
considerações de Nespor & Vogel (1986) e de Bisol (2005),  segundo as quais, os 
clíticos, de modo geral, são uma categoria dependente fonologicamente e formam, com 
o seu hospedeiro, um grupo clítico. Da mesma forma que o comportamento prosódico 
dos clíticos pronominais dão pistas de características da interface sintaxe-fonologia, 
como argumentam Galves & Abaurre (1996), parte-se da premissa que os clíticos 
preposicionais dão  indícios dessa interface, notadamente no estabelecimento de um 
domínio prosódico de aplicação dos processos segmentais de sândi externo. Como 
corpus de pesquisa, são utilizadas 32 amostras de fala espontânea selecionadas da 
amostra censo do banco de dados IBORUNA, resultado do projeto Amostra Linguística 
do Interior Paulista – ALIP (FAPESP 03/08058-6), em função das variáveis 
sociolinguísticas controladas nesse banco de dados, a saber: (i) faixa etária, (ii) faixa de 
escolaridade, e (iii) sexo/gênero. A análise de base perceptual desses 
clíticos preposicionais revela que podem sofrer os seguintes processos fonético-
fonológicos: (i) alçamento vocálico,“[i~] volta” / “[ku~] medo”; (ii) queda da nasal e 
ditongação, “[kwa] mentalidade”; (iii) degeminação, “n[a]ula”; (iv) queda da nasal e 
elisão“[ka]quele”; (v) queda da nasal e degeminação, “[ko]s detalhes”; e (vi) 
ditongação sem sândi, “[ko~w] problema”. A partir da descrição dessas preposições, 
busca-se, além de contribuir para caracterização e para a ampliação da descrição do 
Português falado na região de São José do Rio Preto, proporcionar uma reflexão a 
respeito do status prosódico dos clíticos “com” e “em” do Português. 
 
 
 



As hipossegmentações na escrita de adultos em fase de aquisição da escrita e a 
reorganização deconstituintes prosódicos 

 
 Lívia Barbosa Borduqui Campos  (UNESP/SJRP) 

 
O presente trabalho analisa as hipossegmentações presentes em textos de adultos em 
fase de aquisição da escrita. As hipossegmentações são segmentações não-
convencionais de palavras, as quais se caracterizam como a ausência de espaços 
em branco no lugar em que seria previsto pela ortografia  convencional, tal como em 
“orato”, “avida” e “acompanhalo”. Acreditamos que tais segmentações 
não-convencionais estão relacionadas com a organização prosódica do Português 
Brasileiro, isto é, com limites de constituintes prosódicos, mais especificamente, os 
limites da palavra fonológica e do grupo clítico, bem como com os limites 
de palavra ortográfica, uma vez que está em jogo a junção de  monossílabos átonos e 
palavras fonológicas. Para o desenvolvimento da presente pesquisa, analisamos um 
conjunto de 51 textos, obtidos em coletas realizadas em uma turma de EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) de uma escola pública. Na análise de tais textos, pudemos 
observar que, nas hipossegmentações, há o predomínio de ocorrências de 
junção entre elemento gramatical + elemento lexical, tal como em “dinovo” e “omoço”, 
sendo que esses elementos gramaticais pertencem às classes das preposições e dos 
artigos, ou seja, são monossílabos átonos e, logo, clíticos. Com uma menor frequência, 
observamos a ocorrência de junção entre elemento gramatical + elemento gramatical, 
como em “poristo”, elemento gramatical + elemento lexical, como em“quedelícia”, e 
elemento lexical + elemento gramatical, como em “acompanhalo”. Para fundamentar a 
presente pesquisa, baseamos a análise fonológica na teoria propostas por Nespor e 
Vogel (1986), a qual propõe modelo teórico da organização da prosódia em 
constituintes hierarquicamente organizados. Além disso, apoiamo-nos nas reflexões de 
Abaurre (1991), dentre outros pesquisadores, acerca da análise de dados de escrita. Por 
meio da análise dos casos de hipossegmentações, podemos observar, quanto à 
organização fonológica, a reorganização de alguns constituintes prosódicos, 
principalmente os domínios da palavra fonológica e do grupo clítico, o qual é 
constituído de clítico mais palavra fonológica, por estar em jogo a junção, na escrita, de 
sílabas átonas de diferentes classes morfológicas a palavras fonológicas. Desse modo, 
os casos de hipossegmentação são interpretados como evidências das relações entre o 
oral e o escrito e como pistas do comportamento do constituinte grupo clítico no 
português brasileiro. 



 
Proeminências prosódicasa e hipossegmentação de palavras 

 
Luciani Ester Tenani (UNESP) 

 
Este trabalho trata das chamadas   hipossegmentações, que se caracterizam quando não 
há espaço   em branco entre palavras, onde previsto pela ortografia. Nesta 
apresentação, trazemos parte das reflexões desenvolvidas no   âmbito da pesquisa 
“Aspectos segmentais e prosódicos da   escrita de crianças e adolescentes: evidências de 
relações   entre enunciados falados e escritos” (FAPESP 2009/14.848-6 e 
CNPq 306.471/2009-4), que trata das características prosódicas   da segmentação não-
convencional de palavras em textos de   alunos que, à época da coleta, cursavam as 
quatro últimas   séries do Ensino Fundamental em uma escola pública paulista. O 
material analisado é composto de 2748 textos que constituem a   amostra transversal do 
Banco de Dados de Escrita do Ensino   Fundamental II, resultado do Projeto de 
Extensão Universitária   “Desenvolvimento de Oficinas de Leitura, Interpretação 
e Produção de Textos no Ensino Fundamental” (PROEX/UNESP 2009,   2010, 2011; e 
FAPERP 2008), realizado na UNESP/SJRP. Foram   identificadas 1768 ocorrências de 
segmentações   não-convencionais de palavras, sendo 488 hipossegmentações, ou 
seja, 27,6% do total. Exemplos dessas ocorrências são:   ‘meamava’, ‘ajudime’. 
Partimos da hipótese de que a   organização prosódica da língua, tal como proposto por 
Nespor   & Vogel (1986), motiva, em certa medida, os registros   não-convencionais das 
palavras que identificamos. Desse modo, a   ausência do espaço em branco entre 
palavras é vista como pista   da relação prosódica entre as palavras hipossegmentadas. 
Por   meio da análise de todas as ocorrências, verificamos o   predomínio de sequências 
de ‘clítico+palavra’   hipossegmentadas, tendo ocorrido, por exemplo, 
‘atarde’, ‘porisso’, ‘agente’, ‘ciesconder’. Também ocorreram,   com menos frequência, 
sequências de: (i)   “palavra+clítico”, como “ajudime”, (ii)   “clítico+clítico”, como 
“oque”, e (iii)   “palavra+palavra”, como “perrapado”. De modo geral, há o 
predomínio de itens gramaticais hipossegmentados que são, em   sua maioria, 
monossílabos átonos. Essa tendência é   interpretada como reveladora, dentre outros 
aspectos, da   dimensão fônica da linguagem nos enunciados escritos, na medida em que 
as hipossegmentações envolvem monossílabos átonos que   são formas dependentes 
sujeitas à organização do enunciado em   constituintes prosódicos, como o grupo clítico, 
que é,   predominantemente, constituído de clítico seguido de palavra 
fonológica  ( Filiação Institucional: Unesp/SJRP). 
 



A diversidade do contínuoafro-brasileiro de português 
 
Coordenação: Margarida Maria Taddoni Peter (USP) 
Participantes: 
Ednalvo Apóstolo Campos  (USP/UEPA) 
Heliana Mello (UFMG) 
Helane de Fátima Fernandes Melo (UFPA) 
Márcia Santos Duarte de Oliveira (USP) 
Margarida Maria Taddoni Peter (USP) 
Regina Célia Fernandes Cruz (UFPA/CNPq) 
 
 
O objetivo dessa sessão é abordar a formação e a caracterização da língua portuguesa no 
Brasil, em comparação com alguns aspectos da realidade linguística africana. 
Considera-se, inicialmente, a base histórico-linguística do português brasileiro, 
ressaltando o conhecimento acumulado a partir de dados históricos documentados sobre 
o tráfico de africanos para o Brasil e seu possível impacto em desenvolvimentos 
linguísticos particulares. A seguir, analisam-se regiões e temas específicos. 
Examina-se, com base em documentação lexicográfica e linguística disponível, o léxico 
de origem africana, pertencente ao vocabulário comum utilizado no português 
angolano, brasileiro e moçambicano, buscando entender a manutenção de um léxico de 
origem africana, cujo não uso não se estendeu ao vocabulário comum do português 
brasileiro, em algumas localidades, como em Tabatinga, bairro da cidade de Bom 
Despacho, em Minas Gerais. Investiga-se um conjunto de dados atestados nas cidades 
de Manaus e Belém em que se vê a ocorrência de pronomes pessoais de 1ª, 
2ª e 3ª pessoas em posição final da sentença, repetitiva ao pronome sujeito, ou similar 
semanticamente a ele, destacando que esses dados se inserem em um corpus do 
português denominado “vernacular brasileiro do norte”. Considera-se, finalmente, a 
presença de ideofones nas comunidades quilombolas de Mola, Laguinho, Tomasia e 
Juaba – todas localizadas no município de Cametá na Amazônia Paraense – que já 
foram interpretados como sendo marcas africanas do português, advogando em favor de 
que os ideofones encontrados no português regional paraense são contribuições lexicais 
de origem indígena, conservadas intactas na variedade do português falado por 
comunidade afrodescendentes da Amazônia Tocantina. 



 

Bases historico-linguísticas do português afro-brasileiro 

 
Heliana de  Mello (UFMG) 

 
A etno-história do português brasileiro tem ganhado contribuições valorosas oriundas 
de estudos transdisciplinares que buscam em elementos antropológicos, genéticos, 
históricos e linguísticos, pistas para a formação do povo brasileiro, de sua riqueza 
cultural e de sua língua. Apesar disso, muito trabalho ainda é necessário para que 
melhor se compreenda tanto a formação do povo brasileiro quanto de sua língua 
nacional. No contexto de estudos sobre a formação e caracterização da lingua 
portuguesa no Brasil, nesta comunicação, será abordada a base histórico-linguística do 
português brasileiro, ressaltando-se o conhecimento acumulado a partir de dados 
históricos documentados sobre o tráfico de africanos para o Brasil e seu possível 
impacto em desenvolvimentos linguísticos particulares. As principais informações 
buscadas relacionam-se à procedência geográfica desses indivíduos, sua 
caracterização étnica e linguística. A partir desses dados, aventam-se hipóteses para a 
contribuição dada por essa população de origem africana à formação e desenvolvimento 
da língua portuguesa no Brasil. Os dados aqui analisados são oriundos de documentação 
historiográfica e linguística, col etados através de revisão da literatura na área. O 
panorama que emerge após esse trabalhode compilação de dados é de uma 
predominância de indivíduos partidos da costa ocidental da África e falantes de línguas 
bantos e kuás, distribuídos em  território brasileiro dentro das conveniências das 
atividades produtivas de então, sejam elas voltadas para atividades agrícolas, pecuárias, 
mineradoras ou de prestação de serviços nas áreas urbanas. Os dados consultados 
revelam uma não-uniformidade de tendências de distribuição populacional e, sim, 
padrões associados a momentos históricos, com grandes lacunas de eventos 
que devem ainda ser melhor estudados para que se entendam as suas  consequências no 
cenário etnolinguístico brasileiro. As principais hipóteses de difusão de traços 
linguísticos com base em línguas africanas para o português brasileiro que se 
consolidou pelo país centram-se na aquisição de L2 com insumo restrito e posterior 
estabilização de traços linguísticos  através da transmissão a novas gerações. A 
acomodação desses traços em interação com outras características da 
língua portuguesa garantiram uma trajetória de desenvolvimento dessa língua no Brasil, 
com aspectos tanto gramaticais, quanto léxico-semânticos e fonológicos bastante 
particular. Como ilustração dessas hipóteses, dados demográficos serão 
cotejados com variedades e caracterizações linguísticas reconhecidamente presentes em 
comunidades nas quais o aporte africano teve impacto marcado. 

 
 



'Ele' tá doido pra vim pra cá 'ele' – para uma análise do contínuo Português 
Vernacular Brasileiro do Norte: PVBN 

 
Márcia Santos Duarte de Oliveira (USP) 

Ednalvo Apóstolo Campos  (USP/UEPA) 

Neste trabalho pretendemos investigar um conjunto de dados atestados nas cidades de 
Manaus e Belém em que se vê aocorrência de pronomes pessoais de 1a, 2a e 3a pessoas 
em posição final da sentença, repetitiva ao pronome sujeito, ou similar semanticamente 
a ele. Observe os dados de Tomás (2010) e Campos (2011) para as cidades de Manaus e 
Belém respectivamente:  (1) Manaus: a. Tu não teve aula não tu; b. Minha mãe tá vindo 
ela. (2) Belém: a. Ele tá doido pra vim pra cá ele; b. Não foi eu não eu. Uma primeira 
abordagem dos pronomes na periferia à direita em (1) e (2) nas sentenças acima 
poderiam nos levar a uma análise de tópico desses itens por estarem “retomando” 
outro elemento da oração – ver Pontes (1986). No entanto, os pronomes em (1), (2) não 
se comportam como nenhum tipo de tópico descrito na literatura (nem mesmo o ‘tópico 
cópia’ ou o ‘antitópico’). Uma segunda abordagem dos pronomes em (1) e (2) ao final 
da sentença nos levaria a uma análise de foco, pois é evidenciada certa leitura 
entonacional ‘enfática’ nessas sentenças. Porém, assim como a análise do tópico para 
esses pronomes é insatisfatória, a análise do foco é menos satisfatória ainda, 
pois não há evidências quaisquer, para uma tipologia de foco envolvendo tais 
construções (como foco ‘contrastivo’ e ‘assertivo’, por exemplo). 
A investigação que propomos para as sentenças com os pronomes na periferia à direita 
em (1) e (2) vai em direção à comparação desses pronomes com marcadores chamados 
de ‘pronomes enfáticos’ ou ‘identificadores’ na crioulística. Observe o dado abaixo em 
negerhollands – Muysken & Voort (1991: 147): (3) (Mat 6, 34) elk Dag hab sie eigen 
Plaeg selv cada dia tem seu próprio mal ‘self’ “Cada dia traz em si seu próprio mal”. 
Em (3), 'selv' é um pronome enfático em negerhollands e emmuitas línguas crioulas, 
atesta-se a ocorrência deste ‘identificador’/’énfático’ que tem estreita relação 
com a marcação de pronomes reflexivos nessas línguas. Em várias línguas do oeste da 
África, ‘ênfase’ e ‘foco’ são categorias gramaticais distintas (embora essas categorias 
sejam tomadas como idênticas na tradição da Linguística encontradas na literatura). 
Logo, nossa abordagem pretende aproximar a análise dos pronomes em (1), (2), na 
periferia à direita, aos marcadores ‘identificadores’/’enfáticos’ apontados na literatura 
das línguas do Atlântico. Ao final, queremos destacar que os dados em (1), (2) 
inserem-se em um corpus do português denominado ‘vernacular brasileiro do norte’: 
PVBN. Logo, assumimos a proposta de Mello (1996) de um contínuo de dialetos que 
formam o portuguêsvernacular brasileiro – PVB. Em nossa pesquisa, assumimos para 
o PVBN: (i) o português afro-brasileiro – Jurussaca; (ii) os dialetos regionais – os 
falares caboclos; (iii) os falares urbanos não padrão – cidades de Manaus e Belém. Por 
ora, os dados apontados concentram-se em falantes dos dialetos em (iii), sendo nosso 
objetivo estender a investigação para todo o contínuo PVBN. 



 

 

Léxico de origem africana nas variedades de português angolano,  

brasileiro e moçambicano 

 
Margarida Maria Taddoni Petter (USP) 

 
Se correlacionarmos os dois tipos básicos de resultados de situações de contato: 
empréstimo e interferência – conforme o modelo clássico apresentado por Weinreich 
(1953) – à  história do contato entre a língua portuguesa e as línguas africanas ocorrido 
em Angola, no Brasil e em Moçambique, concordaremos com afirmações tradicionais 
de que o contato entre essas diferentes variedades de português e as línguas africanas 
deu-se sob a forma de empréstimo, que se manifesta, de  forma mais evidente, no nível 
lexical. Há elementos, no entanto, para se suspeitar de que tenha havido interferência 
nos níveis fonológico, morfológico e sintático, embora não se disponha, ainda, de 
estudos conclusivos a esse respeito. Partindo da evidência lexical, ponto de 
convergência do contato linguístico das variedades angolana, brasileira e moçambicana 
de português com as línguas africanas, propõe-se: (i) examinar, com base em 
documentação lexicográfica e linguística disponível, o léxico de origem portuguesa ou 
africana, pertencente ao vocabulário comum – aquele que está livre de qualquer 
emprego especializado –, do português angolano (PA), brasileiro (PB) e moçambicano 
(PM); (ii) analisar o léxico de origem africana presente na região de Tabatinga, da 
cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais. Essa localidade – do mesmo modo que o 
Cafundó, em São Paulo, e outras cidades mineiras (Patrocínio e Milho Verde) – 
conservou um conjunto de palavras de origem africana cujo uso não se estendeu ao 
vocabulário comum do português brasileiro. Os registros demonstram que o vocabulário 
emprestado das línguas africanas é bastante heterogêneo, com termos que se referem a 
escravidão, religião, técnicas, bebidas, alimentos, habitações, trajes, vegetais, etc. 
Muitos deles pertencem a um vocabulário especializado, entendido como “um conjunto 
de termos reservados a domínios delimitados e específicos de conhecimentos ou de 
atividades e empregos” (Bonvini, 2008). Outros, no entanto, pertencem ao vocabulário 
comum, “que está aberto a todas as noções, não é limitado a uma categoria de 
objetos e é constituído de termos que se poderiam designar como aplicáveis aos 
diferentes contextos da vida quotidiana” (Bonvini, 2008).  A análise buscará interpretar 
os processos de incorporação lexical observados nos diferentes contextos africanos e 
brasileiros, considerando a correlação de fatores sociais e linguísticos. A explicação 
levará em conta, ainda, a língua dominante do falante (entendida como proficiência do 
falante) que distinguirá a agentividade das línguas em contato: língua(s) fonte(s) e 
língua(s) receptora(s), de acordo com Van Coetsem (2002). 



 
 

O ideofones como marca linguistica das comunidade afrodescendentes da 
Amazônia Tocantina (PA) 

 
Regina Célia Fernandes Cruz (UFPA/CNPq) 

Helane de Fátima G. Fernandes (UFPA) 
 

Cruz (2000), ao descrever o português falado por comunidades quilombolas de Cametá 
(PA), denominou de Português  Afro-brasileiro. O principal alvo de Cruz (2000) era 
identificar uma possível influência de línguas africanas na organização rítmica da 
variedade do português falado por essas comunidades  afrodescendentes na região da 
Amazônia Tocantina (PA), entretanto a autora detectou a existência de formas 
ideofônicas como marca linguística da variedade do português em questão. Tanto o 
processo de formação de ideofones (LEE 1992) quanto fenômenos como o simbolismo 
sonoro, registrado por Cruz (2000) no falar paraense e descrito por diferentes estudiosos 
em outras línguas (BOLINGER 1981; DOKE 1935; DIFFLOTH 1972; LIBERMAN 
1978; SAMARIN 1978; Y. S. KIM 1984) são próprios da língua falada na sua forma 
menos monitorada (CRUZ 2000, FERNANDES 2007). As comunidades quilombolas 
estudadas são quatro – Mola, Laguinho, Tomasia e Juaba – todas localizadas no 
município de Cametá na Amazônia Paraense. Fernandes (2007) decidiu, portanto, 
aprofundar a investigação sobre os ideofones como marca africana do português falado 
pela comunidades quilombolas de Cametá (PA) e surpreendentemente obteve 
conclusões que apontam para outra herança linguística, uma vez que a autora 
identificou ocorrências similares: (i) de ideofones em outras  variedades da Região do 
Baixo Tocantins (cf. LEÃO 1998; DINIZ;SILVA 1998 e GONÇALVES 2003); (ii) dos 
mesmos ideofones do Português afro-brasileiro em línguas indígenas da família Tupi 
(cf. STRADELLI 1929; PALÁCIO 1984; BRAGA 1992; CALDAS 2001 e SEKI 
2000); (iii) dos mesmos ideofones em línguas da família Macro-Jê (CRUZ 2000a e 
2000b). Este trabalho, portanto, advoga em favor de que os ideofones encontrados no 
português regional paraense são contribuições lexicais de origem indígena, conservadas 
intactas na variedade do português falado por comunidade afrodescendentes da 
Amazônia Tocantina. 

 



 
Conceituando Gramaticalização 

 
Coordenação: Maria Antonieta Amarante de Mendonça  Cohen (UFMG) 
Participantes: 
Alexia Teles Duchowny (UFMG) 
Lorenzo Vitral (UFMG) 
Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (UFMG) 
Sueli Maria Coelho (UFMG) 
 
Inúmeras são as publicações no Brasil nos últimos anos em   torno do tema geral 
gramaticalização, que da concepção   tradicional da área diacrônica reveste-se de nova 
leitura    quando as questões discursivas e cognitivas entram no cenário,    a partir dos 
anos 1980, fora do Brasil. Neste afã, como   registrado na literatura especializada como, 
por exemplo, em   Heine; Claudi; Hünemeyer (1991), em estudos com base em dados de 
línguas africanas analítico-isolantes, a gramaticalização é   entendida como uma 
atividade cognitiva que se manifesta na   estrutura lingüística. Também por esta 
metodologia e em   virtude de sua ligação com aspectos cognitivos, a   gramaticalização 
fica à chêval entre sincronia e diacronia,  numa visão pancrônica.  A partir desse quadro 
serão discutidos nesta sessão vários  aspectos da gramaticalização, tomando como ponto 
de partida o   texto de Castilho (1995). É nosso propósito contemplar  propostas ligadas 
tanto ao cognitivo quanto  ao discursivo e à  visão mais tradicional, diacrônica. Quatro 
trabalhos foram  selecionados para compor esta sessão de comunicações   coordenadas. 
O primeiro toma como objeto a retenção  lingüística, analisada à luz da escala 
processual de  gramaticalização, proposta por Lehmann (1982). O segundo trata dos 
processos de (des) semantização e  discursivização   envolvidos no percurso diacrônico 
do verbo poder. O terceiro faz um estudo comparativo entre os derivados 
gramaticalizados de ubi e unde latinos no francês e no português, apontando 
propriedades funcionais comuns. O quarto trabalho trata da  subjetificação e sua 
relevância para a gramaticalização.    Tal como Castilho (1995), reconhecemos que os 
resultados obtidos a partir dos diferentes enfoques irão  enriquecer   nosso 
 conhecimento sobre  gramaticalização e a própria faculdade da linguagem. 

 
 



Derivados de UBI e UNDE e gramaticalização 
 

Aléxia Teles Duchowny (UFMG) 
 
 

Os derivados de ubi e unde latinos apresentam, nas línguas românicas, uma 
multicategorização e uma multifuncionalidadeque motivam a elaboração do seguinte 
problema: pode ser feito um paralelo entre esses derivados? Em caso afirmativo, quais 
são as diferenças e as semelhanças entre eles? A pesquisa em andamento tenta 
responder à questão proposta através da comparação do onde e cognatos no português e 
no francês, sob a perspectiva da gramaticalização. Esse processo é entendido 
aqui como “o trajeto empreendido por uma forma, ao longo do qual ela muda de 
categoria sintática (= recategorização), recebe propriedades funcionais na sentença, 
sofre alterações  semânticas e fonológicas, deixa de ser uma forma livre [...]” 
(CASTILHO, 1995, p. 7). A hipótese inicial é que, apesar da diversidade gramatical 
desses derivados, todos apresentariam propriedades e trajetórias em comum, por 
advirem de uma mesma fonte, o indo-europeu e, posteriormente, o latim. Espera-se 
verificá-la através da análise e comparação de estudos sobre o tema, nas duas línguas, 
focalizando tanto o aspecto sincrônico como o diacrônico. Pelo menos quatro autoras já 
trataram do item do português onde, especificamente sob a perspectiva da 
gramaticalização: Coelho (2001), Oliveira (1997), Silva (2008) e Souza (2003). Em 
relação ao francês, Hadermann (1993) e (2009) trata exclusivamente do item, mas de 
forma mais geral. A partir da literatura até então acessada  pode-se concluir que os 
derivados de ubi e unde apresentam, basicamente, uma natureza adverbial, apesar das 
variadas classificações e usos, com uma tendência a partir do sentido 
mais concreto para o mais abstrato, com referência ao espaço, ao tempo e ao discurso. 
Espera-se, com as análises acima, compreender melhor o dinamismo não só das línguas 
indo-europeias em questão, mas também, como conclui Castilho (1995), desvendar os 
processos cognitivos gerais que movimentam processos secundários como a 
gramaticalização.  
 



 
 

A Formação de Perífrases Verbais: o gerundismo e a noção de  subjetificação 
 

 Lorenzo Vitral (UFMG) 
 
 
Neste trabalho, realizamos uma reflexão sobre a motivação da   inovação lingüística, 
tomando como ilustração o surgimento   das perífrases verbais. Levamos em conta a 
noção de   subjetificação (cf. Traugott e Dasher (2005)) e sua relação    com a gênese 
dessas perífrases.Tomamos como ponto de partida as   análises de Kurylowicz (1965) e 
Fleischman (1982) sobre a   formação de tempos compostos no inglês e nas línguas 
românicas, destacando, dessas análises, o papel da noção, de    acordo com Fleischman, 
de relevância do tempo presente na    interpretação das formas perifrásticas verbais. 
Desenvolvemos    a proposta de que trazer o tempo do evento para mais próximo do   
 presente é o mecanismo subjacente à gênese das perífrases   verbais; ou, dito de outra 
maneira, a gênese da   gramaticalização dos auxiliares deve tomar como referência a  
 situação do diálogo, que inclui o ponto agora do momento da 
fala, os quais falantes devem sempre considerar para estabelecer   o jogo das relações 
temporais dos eventos. É o tempo presente   assim que permite fazer a associação entre 
a teia dos eventos   enunciados  e o falante, que ao tomar a palavra e se dirigir ao 
ouvinte está sempre no ponto agora do eixo do tempo,  relacionando tudo o que enuncia 
ao seu ponto de vista como   sujeito. Acrescentamos que é nessa perspectiva que se 
pode   pensar a pertinência da noção de subjetificação. A título   de exemplificação, 
aplicamos nossa proposta na descrição da   gênese da perífrase estar + gerúndio com 
valor de futuro,   conhecida por gerundismo. Na nossa análise, o mecanismo  
 subjacente à gênese de perífrases verbais continua atuante e, ao criar a perífrase verbal 
com o acréscimo do auxiliar estar,   os falantes recuam a narração do tempo do evento 
para o   presente, gerando uma nova forma de futuro próximo. Trazemos, à   guisa de 
conclusão, a hipótese de que as noções de subjetificação e intersubjetificação podem se 
constituir como   pressupostos nucleares na tarefa de estabelecer a noção de  
 gramaticalização como um programa de pesquisa autônomo. 
 
 



 
 

Gramaticalização, reanálise e extinção  de línguas 
 

Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (UFMG) 
 
Dentre as inúmeras possibilidades apontadas por Castilho (1995)   de tratamento da 
gramaticalização e de outros processos a esta   vinculados, optamos por discutir nesta 
comunicação a questão   da recursividade no aspecto processual da gramaticalização, 
apresentado na escala “(i) sintaticização, (ii) alteração  semântica;(iii) morfologização, 
(iv) redução fonológica,  (v) estágio zero, processo que reinstaura todo o processo”, 
 citada pelo Autor , que retoma Lehmann (1982b).  Tal postulação remete a discussões 
da mudança lingüística  na perspectiva da tipologia de mudança na ordenação dos 
constituintes maiores S V X, em que após a mudança de SOV>SVO  ter se efetivado, o 
padrão voltaria novamente a SOV, “ shifting back again”, ou seja evidencia-se uma 
recursividade  nas mudanças da tipologia de ordenação dos constituintes, o  que 
explicaria o dinamismo tipológico das línguas. Também no  caso de a gramaticalização 
atingir o estágio (v), o zero,  postula-se a possibilidade de todo o processo se 
reinstaurar,  recursivamente, portanto. Ambos os tipos de mudança  caracterizam-se 
como teleológicas - ou seja, têm um drift.  Dentro deste recorte feito nos estudos de 
Castilho (op.cit.) é   que se situa a presente problematização. Discutiremos se ou até que 
ponto o estágio zero é “garantido pelos dados”,   utilizando expressão de Milroy (1994). 
Embora não estejamos  aqui apresentando uma proposta sociolingüística, a questão dos  
 dados procede.   A gramaticalização é parte dos estudos de reanálise e  retenção 
lingüística que vimos desenvolvendo (Cohen, 2010),  entendida como resultado de 
mudanças, intimamente ligada à   reanálise, conceito complexo que figura há muito na 
literatura  linguística, embora estejamos ultimamente na esteira de Harris e   Campbell 
(1995), que propõem uma sintaxe translinguística. A   reanálise daria conta de parte do 
aspecto processual da   gramaticalização. Um ponto em comum com a proposta de 
Castilho   (op. cit.), demonstrado por sua exemplificação, mas não declarado como tal, é 
a necessidade do exame de várias   línguas, no caso, não só do português, para que 
questões  relativas à gramaticalização sejam discutidas com propriedade.   A 
gramaticalização será aqui equacionada aos resultados de vários processos que se 
entrelaçam: do ponto de vista   sintático, a reanálise daria conta do seu aspecto 
processual,  correspondendo ao que muitos denominam recategorização. Harris   & 
Campbell (1995) assim delimitam seu escopo: esta pode afetar  a) a constituência e a 
estrutura hierárquica; b) os rótulos   categoriais, c) as relações gramaticais, d) a coesão.  
 Partindo da coesão, proposta por esses autores e atuante nos processos de 
gramaticalização registrados na literatura em  várias línguas, conforme já discutido por 
nós anteriormente  (op. cit.), aventamos aqui a hipótese de as estruturas  
 gramaticalizadas, rígidas em termos de coesão, serem candidatas à retenção lingüística, 
resistindo à extinção não  cumprindo a etapa final zero da escala mencionada. 
 

 
 



A gramaticalização do modal poder analisada à luz da teoria modular da língua 
  

Sueli Maria Coelho (UFMG) 
 
Em texto de 1995, denominado   Gramaticalização e publicado em 1997 pela Revista de 
Estudos   Linguísticos e Literários da UFBa, Castilho resenhou   criticamente a 
literatura da época sobre o fenômeno da   gramaticalização, com o objetivo de fomentar 
um debate em torno   da teoria modular da língua, proposta por Morris (1938) e 
retomada por Franchi (1997; 1991). A tese defendida no referido   texto consiste na 
argumentação de que a análise de fenômenos   de gramaticalização numa perspectiva 
que desconsidere uma   integração entre todos os módulos linguísticos incorre na 
indesejada, porque pouco produtiva atitude de “entrar por uma   porta e sair pela outra 
em matéria de estudo dos processos   constitutivos das línguas.” (p. 34) Ao apresentar 
suas   considerações finais, o autor submeteu ao debate as ideias   apresentadas, 
momento em que também conclamou seus   interlocutores a adotarem um plano 
sistemático de investigação   dos fenômenos linguísticos, considerando-se o fato de que 
a   gramaticalização, a semantização e a discursivização são   processos que se 
desencadeiam simultaneamente num mesmo item.   Esta comunicação constitui uma 
resposta interlocutiva a esse   texto, na medida em que se propõe a analisar o processo 
de   tramitação do verbo PODER de item lexical a item funcional,   considerando-se não 
apenas o processo de gramaticalização em   si, mas também os processos de 
(des)semantização e de   discursivização envolvidos nesse percurso. Busca-se discutir, a 
partir de dados coletados em textos falados e escritos em Minas   Gerais nos séculos 
XVIII, XIX e XX, esses três processos   constitutivos da língua, buscando identificar 
uma possível   inter-relação entre eles. A adoção de uma perspectiva modular 
de estudo tem por objetivo não apenas verificar se é possível   estabelecer algum tipo de 
precedência entre tais módulos, o que   permitiria esboçar um continuum potencial entre 
eles, como   também averiguar se tal precedência inexiste, o que atestaria 
uma imbricação bastante coesa entre léxico, gramática,   semântica e discurso, 
desfazendo qualquer possibilidade de  estudo autônomo. 



 
Mudanças linguísticas em tempos de internet 

 
Coordenação: Maria Cecilia Mollica (UFRJ/IBICT/CNPq) 
Participantes: 
Cynthia Patusco Silva (UnicerCidade/UFRJ) 
Fátima Barbosa (ECO/UFRJ) 
Maria Cecilia Mollica (UFRJ/IBICT/CNPq) 
Vânia Guedes (UFRJ) 

 
Esta sessão coordenada reúne trabalhos sobre variação e mudança linguística 
considerando distintos enquadres interacionais em meio virtual. Os estudos a serem 
apresentados se apoiam em abordagens teóricas pós-formalistas, que partem dos usos 
linguísticos como base para a representação mental da gramática, dado que levam em 
conta a qualidade, a quantidade e o contato do input da linguagem.  As pesquisas 
oferecem resultados que evidenciam a pressão de veículos digitais em processos de 
acomodação dialetal através de redes sociais em diversos gêneros discursivos, nas atuais 
modalidades de ensino de EAD, nas formas de alternâncias na organização do 
conhecimento em crianças e adultos com desenvolvimento típico e atípico. São então 
observados e analisados fenômenos de variação e de mudança que atestam a 
importância do princípio da marcação e a influência da frequência sobre as escolhas dos 
empregos linguísticos dos falantes. 
 



Os modelos baseados no uso e a representação mental da informação 
 

Cynthia Aparecida P. P. Gomes da Silva (UnicerCidade/UFRJ) 
 

Os Modelos Baseados no Uso - MBU (Tomasello, 2000; Bybee, 2001) oferecem uma 
proposta alternativa aos modelos tradicionais da ciência cognitiva. Um de seus 
princípios básicos é a estreita relação entre uso e abstração: a experiência com a língua 
afeta a representação linguística. A frequência de ocorrência das estruturas linguísticas 
está intrinsecamente relacionada à percepção, à representação e à produção de tais 
estruturas em eventos comunicativos. De acordo com tal concepção teórica, as 
categorias são representadas na memória por exemplares (tokens) que se organizam 
num mapa cognitivo. Entende-se que a criança (com desenvolvimento típico ou atípico) 
adquire as estruturas da sua língua com base em padrões recorrentes do léxico (a 
emergência das abstrações depende da experiência linguística): as generalizações 
decorrem das relações de identidade e similaridade.  Bybee (2001) admite a palavra 
como o elemento básico da representação mental: ao contrário do morfema, a palavra 
tem autonomia cognitiva. A relação morfológica emerge das similaridades semânticas e 
fonéticas entre os itens lexicais, portanto, a categorização se estabelece a partir da 
relação entre conteúdo sonoro e semântico. Segundo a proposta teórica dos Modelos 
Baseados no Uso, o processo aquisitivo se desenvolve a partir da competição entre 
pressões analógicas e evidências positivas do input. Linguistas como Tomasello (2000), 
além de Bates & Goodman (1997) compartilham a tese de que o item lexical é o centro 
da representação e aprendizagem das línguas, sendo o ponto de partida da organização 
gramatical. Dito de outra forma, o léxico é o elemento gerenciador da Gramática, já que 
ao adquirir o item, a criança igualmente adquire seus argumentos, sua relação 
semântica. A partir de um conjunto de itens com similaridades fonéticas, morfológicas, 
sintáticas e semânticas, o indivíduo faz generalizações dos padrões regulares da sua 
língua através de relações analógicas. A perspectiva teórica ora proposta contrapõe-se a 
um dos paradigmas dominantes no campo da aquisição, o Modelo Gerativo, cujo ponto 
de partida se assenta na existência de uma Gramática Universal (GU).  Segundo 
Chomsky (1995), principal representante do Gerativismo, a GU determina previamente 
a forma possível das gramáticas e os princípios básicos que restringem as estruturas 
linguísticas. Assim, como contraponto à tese Gerativista, segundo os Modelos Baseados 
no Uso, a criança não é guiada por um conhecimento linguístico inato e invariante. A 
partir dessa perspectiva, proponho uma análise do estudo de Silva (2011) sobre o nível 
fonético-fonológico da linguagem em portadores de Síndrome de Down, o qual 
demonstra que mesmo as populações ditas atípicas são sensíveis às regularidades 
estruturais da língua. Discorro ainda sobre uma pesquisa conduzida por Bates & 
Goodman (1997) no que tange à estreita relação entre o desenvolvimento lexical e a 
emergência da Gramática. Ao comparar a linguagem de crianças com desenvolvimento 
típico e atípico (incluindo-se portadores de SD, afásicos etc), as autoras concluem que o 
desenvolvimento gramatical está em compasso com o nível lexical, ou seja, a 
emergência da Gramática está relacionada à ampliação do vocabulário. Finalmente, 
através dos aspectos relacionados acima, discuto a possibilidade de se avaliar a 
implementação de um fenômeno linguístico, levando-se em conta sua natureza 
gradiente (e não categórica como preconiza a abordagem Formalista) nos níveis 
articulatório e lexical.  
 
 
 



 
Mudanças e crenças linguísticas em redes sociais digitais 

 
Maria Cecilia Mollica (UFRJ/IBICT/CNPq) 

 
Por tradição, o grupo de falantes entrevistados por meio da internet é majoritariamente 
composto por jovens com grau de escolaridade mais alto, já que falantes pouco letrados 
têm dificuldades de estar conectados por computador: os entrevistados off-line tendem a 
apresentar faixa etária mais avançada e baixo grau de escolaridade. Essa diferença pôde 
justificar, em meus trabalhos mais recentes, menor emergência de traços de rurbanidade 
nos registros online se comparo às trancrições das entrevistas off-line (face a face). 
Naturalmente, isso vem mudando com as novas tecnologias. Todas as camadas sociais 
possuem celulares atualmente, mesmo que não tenham acesso a computadores 
convencionais. Dessa forma, não se pode mais pensar em estratos sociais excluídos da 
internet, pois a mensagem de texto é um meio digital eficiente de coleta de dados como 
tem sido evidenciado nos meus estudos. Na pesquisa a ser apresetanda nesta sessão 
Mudança linguística em tempos de Internet, evidencio, através de entrevistas digitais, 
que o falante “conectado” tem consciência de que existe um “jeito” de falar do seu 
dialeto: são os traços de natureza suprassegmental que ele não sabe explicar 
tecnicamente e que dificilmente esconde sua origem completamente. Os depoimentos 
são um rico material de investigação para analisar a questão da avaliação positiva e 
negativa dos dialetos, bem como estimar o grau de acomodação que os migrantes 
julgam ter atingido em relação ao dialeto de chegada. São, ademais, fonte de reflexão 
sobre como eles são julgados por seus conterrâneos e pela comunidade do dialeto da 
chegada. Pelas crenças, é possível evidenciar o grau e o nível linguístico da mudança 
que se processou no usuário que, em contato com outras comunidades de fala, abrem 
mão de traços segmentais mais característicos de sua comunidade de origem, por 
orientação ao prestígio, de acordo com a literatura temática, mas embora não consigam 
deixar de ser identificados suprasegmentalmente. Por esse motivo, na apresentação, 
esboço os traços entonacionais memasnescentes mais marcados e mais frequentes de 
falantes nordestinos organizados em redes e residentes na região Sudeste. Contribuo, 
assim, para a caracterização dialetal do Português do Brasil (PB) que, pela primeira vez, 
não considera aspectos do nível da estrutura segmental, porque deixa de lado o acervo 
acumulado de descrições até então existentes.  
 
 



Des-construção da escrita no ambiente acadêmico virtual 
 

Maria de Fatima S. O. Barbosa (UFRJ/Estácio de Sá) 
 
Com a difusão de cursos de graduação oferecidos a distância no ambiente virtual, surge 
um grupo de falantes, com faixa etária entre 40 e 60 anos, trabalhadores em atividade, 
afastados da formação linear, e com dificuldade de assimilar os recursos tecnológicos 
contidos nas plataformas educacionais dos cursos em que estão matriculados. Esse 
grupo vem na contramão dos usuários de redes sociais, mais jovens, nascidos na era da 
internet, que criam e recriam mecanismos de comunicação entre si, tais quais dialetos 
ou “códigos”, que acreditam ser facilitadores para a comunicação em um domínio que 
lhes “pertence”. Um dos momentos de avaliação formativa exigidos por cursos na 
modalidade a distância se dá através de textos, postados na plataforma de aprendizagem, 
em ícones como fóruns e mensagerias, que serão, posteriormente, lidos e avaliados 
pelos professores das disciplinas. Esses textos, do domínio discursivo acadêmico, 
deveriam ter estrutura também acadêmica, mas trazem marcas de oralidade em sua 
composição linguística e apresentam traços de língua falada, não formal, como pudemos 
constatar em extenso material produzido por esses atores. Em alguns casos, os textos 
trazem também em seu conteúdo marcas do “internetês”, tema já investigado e 
amplamente discutido entre especialistas, o qual não é alvo dessa pesquisa. Para a 
sessão Mudança linguística em tempos de internet, ressalto, através da análise e 
processamento de textos coletados no ambiente acadêmico ora citado que esse grupo 
apresenta dificuldades quanto ao domínio da competência comunicativa e, 
consequentemente, da competência linguístico-digital, condição necessária para um 
melhor desempenho acadêmico num curso de graduação nessa modalidade, exigência 
de uma sociedade  cada vez mais grafocêntrica como a que vivemos atualmente. Os 
dados, oriundos de várias regiões do país, são fonte para desenvolver trabalho 
investigativo sobre o continuum que, no caso em tela, estamos observando acontecer da 
fala para a escrita, ressaltando-se que a mudança escrita não traz marcas de 
regionalidade (variação diatópica). Para esse fim, são analisadas as estruturas de 
impessoalização (voz passiva, indeterminação do sujeito) observando se, por razões 
pragmáticas, estas estruturas estariam passando por uma mudança linguística. Além 
disso, confrontaremos as estruturas mais variáveis, consequentemente, mais sujeitas à 
variação. Dessa forma, estamos contribuindo para demonstrar o aparecimento de 
mudanças na língua escrita, traçando um perfil das principais ocorrências, as quais ainda 
não estão mapeadas. 
 
 

 



Alternância e sistematicidade de nominalização deverbal na escrita científica 
 

Vânia Lisbôa da Silveira Guedes (UFRJ) 
 
Este estudo analisa a escrita cientifica no gênero acadêmico artigo de periódico na área 
de Vinicultura e de Economia, em português do Brasil, investigando comparativamente 
distintos padrões recorrentes de nominalização deverbal. O objetivo é desenvolver uma 
análise linguística léxico-morfológica sobre as alternâncias dos empregos de estruturas 
nominalizadas, levando em conta a identificação do grau de força lexical de padrões de 
nominalizações deverbais recorrentes em artigos encontrados em bases eletrônicas de 
dados na web. O estudo tem como  meta demonstrar a produtividade de bases e sufixos 
nos artigos em análise que estabelece uma relação entre conexão e força lexical, uma 
vez que a frequência do item constitui vetor facilitador para seu acesso, diretamente 
relacionado ao grau de força lexical das relações morfológicas. A hipótese parte do 
princípio de que as nominalizações deverbais formalmente descritas por [X] v � [ [X] v 
-ção ] N são predominantes no campo semântico da Vinicultura, em contraposição ao 
padrão [X] v � [ [X] v -mento] N mais empregado no campo semântico da Economia. 
Nesse sentido, parte-se de pressupostos da Teoria Lexical, da análise de gêneros e das 
técnicas normalmente adotadas para medir quantitativamente a correlação de variáveis 
importantes para a emergência dos padrões de nominalização em competição. São 
analisados dois artigos sobre Vinicultura e dois sobre Economia, publicados na 
Scientific Electronic Library OnlinE, processados pelo Software Rank Words 2.0. 
Inicialmente, para cada artigo, foi produzida uma lista, em ordem decrescente, de 
frequência de ocorrência das palavras. Em cada lista, numa perspectiva léxico-
morfológico, é investigada a recorrência de nominalizações deverbais formuladas de 
acordo com [X] v � [ [X] v -ção ] N ; [X] v � [ [X] v -mento] N e [X] v � [ [X] v -
ncia]e também verificadas suas frequências relativas. Em outra etapa, são controladas 
algumas variáveis como ordem, efeito de sentido e outras que têm efeito sobre a 
emergência de–ção e –mento. Com base nos resultados obtidos, são demonstradas as 
evidências da produtividade das regras de sufixação em –ção e -mento que funcionam 
como estratégia de bloqueio para outros padrões de nominalização e apresentados 
distintos scores de força lexical nas áreas investigadas. Operando o bloqueio, a 
tendência aponta ainda maior frequência de sufixos em -ção. e –mento acrescentando-se 
à pressão das variáveis analisadas.  
 
 
 
 
   



 
Questões morfossintáticas do português  popular brasileiro e o contato linguístico 
 
Coordenação: Maria Cristina Vieira de Figueiredo (UFBA) 
Participantes:  
Edivalda Araujo (UFBA) 
Eunice Nicolau (UFMG) 
Danniel da Silva Carvalho (UFBA)  
Ilza  Maria de Iliveira Ribeiro (CNPq/UFBA) 
Maria Cristina Vieira de Figueiredo (UFBA) 
Ramon Arend Paranhos (CNPq /UFBA) 
 
 
As diferenças entre o português brasileiro e o português europeu desencadearam, no 
Brasil, a realização uma série de trabalhos que visavam a formalizar tais diferenças 
(Kato, 2001 e    2005; Cyrino; 2001; Galves, 1989 e 1997; Duarte, 2001 e 2003;  
 Tarallo, 1996). Esses trabalhos, além de descrever e explicar os   aspectos linguísticos 
dessas duas modalidades do português, motivaram pesquisadores a buscar uma resposta 
para tais    diferenças. Alguns autores explicam tal distanciamento    considerando 
aspectos internos à língua (Câmara, 1972; Naro e    Scherre, 1993); outros, (Lucchesi, 
2000, 2002, 2004; Mattos e    Silva, 2000 e 2002, entre outros) procuram explicar essas  
 diferenças considerando também aspectos sócio-históricos da   constituição do 
português, tal como o intenso contato entre línguas, principalmente com as africanas, 
 ocorrido no período    de colonização do Brasil, conforme propõe Coelho (1880), Guy   
 (1981 e 1989), Lucchesi (2000, 2002, 2004). Paralelamente,   percebem-se também 
diferenças entre o português popular e o português culto falado no Brasil, o que levou à 
investigação    do português falado nas mais variadas regiões do território   brasileiro. A 
crença de que o contato entre línguas teria   motivado as características do português 
falado no Brasil    conduziu pesquisadores a estudar a fala de comunidades rurais  
 compostas essencialmente por afrodescendentes e que vivem em   relativo isolamento, 
tal como os informantes do projeto Vertentes   implementado na UFBA, sob a 
coordenação do Prof. Dante Lucchesi.  Esta sessão de comunicações coordenadas se 
insere    no âmbito das pesquisas que investigam as diferenças entre o    português rural, 
mais precisamente, o afrodescendente e o   português urbano, procurando contribuir 
para a compreensão da história do português brasileiro. Serão apresentados os   
 resultados da investigação de quatro fenômenos linguísticos:   o sistema dêitico 
(Ribeiro e Paranhos,  2011), variação na  concordância de gênero (Carvalho, 2010), 
estratégias de    topicalização (Araújo, 2009), objeto nulo e pronome forte na  
 realização do objeto direto correferencial (Figueiredo, 2004 e    2009). Os dados do 
português rural afrodescendente observados nas quatro pesquisas pertencem ao banco 
de dados do projeto    Vertentes e constituem amostras de fala das comunidades de   
 Helvécia, Cinzento, Rio de Contas e Sapé, localizado no estado    da Bahia. 

 
  
 
 
  



  Título do trabalho: Aspectos da sintaxe de gênero no português  afro-brasileiro 
 

   Danniel da Silva Carvalho (UFBA) 
 
   
Este trabalho discute a variação da concordância de gênero,   observada em dados 
extraídos de um inquérito de um informante   do sexo feminino de 103 anos, sem 
nenhuma escolaridade, da   comunidade rural afro-brasileira de Hevécia (BA), ilustrada 
nos  exemplos (1)-(4) abaixo, em que há uma aparente “redução”  morfológica da 
categoria gênero dentro do sintagma nominal, e  alguns fenômenos encontrados no 
português popular do Brasil,  como a falta de concordância nominal e verbal nos 
sintagmas.  Os dados acima mostram que essa variação se caracteriza pelo 
sincretismo da forma morfológica de masculino em elementos   nominais (determinante, 
quantificador, adjetivo) que acompanham  (cf. (1) e (2)), retomam (cf. (3)) ou são o 
próprio o núcleo   nominal (cf. (4)), que mantém marca morfológica de feminino,  
 causando incompatibilidade de traços de concordância (cf.   Chomsky, 1998).  O 
comportamento da concordância de gênero nos dados acima se assemelha àquele que se 
encontra de forma categórica, em muitos   dialetos do Português Brasileiro, com a 
categoria número, em   que a marca morfológica se restringe ao determinante, o que não  
 impede que a sentença apresente leitura plural (cf. (5)).  Baseado na análise de 
Carvalho (2008), na qual é proposta uma   estrutura constitutiva dos pronomes no 
português brasileiro (PB)  com base na subespecificação de um conjunto de traços-phi  
 enriquecido, proponho que, nos dados em (1)-(4), os elementos que   não apresentam 
concordância morfológica são subespecificados para o traço [FEMININE], o que gera 
sincretismo de gênero nesta   variedade. 
 
 
(1)   a) Ele era um pessoa muito querido;    b) [...] num tem cobra nenhum que num é 
braba;   c) cada um tem um natureza. 
(2) Vai até nesse ponta lá, torna torce e volta. 
(3)   DOC1: - E essas mulheres nunca tiveram problema?;  INF: - Tudo, tudo, tudo, 
tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! 
(4) Esse é neta de Maria Santa. 
(5) As menina bonita. 
 
 
 



O entrecruzamento do tópico e do sujeito no português afro-brasileiro 
 

  Edivalda Araújo (UFBA) 
 
O sujeito, a depender do seu status informacional, pode ser ou um    tópico ou um foco. 
Mas, em termos canônicos, porque vem no   início da oração, o sujeito está mais 
relacionado ao tópico    do que ao foco, sendo, por isso, considerado um tópico    não-
marcado, sinalizando sobre o que é a oração. Está-se   falando, nesse caso, de uma 
construção canônica, em que os   elementos estão realizados. Mas tanto o sujeito quanto 
o tópico    podem não estar realizados foneticamente. E, de modo geral, a    não 
realização do elemento que desencadeia concordância com o   verbo é diretamente 
associada ao sujeito sem que se considere   também a possibilidade de esse elemento ser 
um tópico. Queremos   dizer com isso que, a depender da configuração sintática da 
língua, a não realização fonética do sujeito pode também   estar relacionada ao tópico 
nulo, sendo ele o elemento que pode    licenciar a construção com sujeitos nulos, 
conforme o indicam   Huang (1984) e Holmberg (2005). Tendo como base esta 
possibilidade, o presente estudo objetiva analisar as    construções que apresentam 
sujeito nulo no português    afro-brasileiro, com dados do Projeto Vertentes, coordenado 
pelo   prof. Dante Lucchesi (UFBA), mostrando que algumas dessas    construções estão 
vinculadas a um tópico nulo, que as   licencia. Na análise realizada nesse corpus, as 
ocorrências de    sujeito nulo foram separadas em dois grupos: o sujeito nulo 
sintático e o sujeito nulo pragmático-discursivo. No primeiro    grupo, identificam-se os 
seguintes sub-tipos: i) sujeito nulo de    referência definida: Nasceu. Nasceu em 
Helvécia, criô,    casô… tive roça. Moreu em Helvécia. (HV-19); ii) sujeito 
nulo de referência indefinida: lugá que nós morava, vendeu o   tereno sem nós sabê. 
(HV-13); e sujeito nulo de construção    passiva: Na cozinha, bota motô, rela no motô. 
(HV-13). Ao lado   desses casos considerados sintáticos, são encontrados também 
sujeitos nulos cuja identificação da informação depende de um   contexto pragmático-
discursivo. Nesse caso, acreditamos que o    sujeito nulo foi licenciado pelo tópico nulo. 
É o que podemos    ver no seguinte exemplo: E menino bate atrás! Quando chega lá, 
cada bitelo de lagáta acua no oco! (HV-19), em que, somente o   contexto pode 
completar a informação relacionada ao sujeito    nulo do verbo acua (que não é o 
menino, mas o cachorro).    Construções semelhantes também foram encontradas por 
Lipski    (1999) em crioulos de base românica. As semelhanças entre os   dados podem 
corroborar a hipótese da crioulização breve   defendida por Lucchesi (2001), mas 
também podem trazer uma luz   sobre a interferência africana no português brasileiro. 
 
    
    
  



Origem do sistema binário de demonstrativos  dêiticos no PB: comunidades de 
Helvécia e de Cinzento 

 
Ilza Ribeiro (CNPq/UFBA) 

Ramon Arend Paranhos (CNPq /UFBA) 
 
Os estudos de Mattoso Câmara Jr. (1976), Castilho (1993),   Roncarati (2003) e Pereira 
(2005) apontam para evidências de que   o português brasileiro (PB) contemporâneo, em 
geral, tem um    sistema binário de demonstrativos, marcando a oposição [+/-    
proximidade] do falante e do ouvinte com os demonstrativos esse~este e aquele; 
também ressaltam a existência de dois    sistemas de uso dos demonstrativos no PB: (i) 
o sistema    ternário, com três formas dêiticas em oposição (este x esse    x aquele), que 
pode ser encontrado na escrita culta e em normas    faladas mais monitoradas; (ii) o 
sistema binário, com duas    formas dêiticas em oposição (esse~este x aquele), que pode 
ser    observado em normas menos monitoradas, como normas faladas e    escritas não 
cultas ou espontâneas. Nesta fala, argumenta-se   contra a proposta de Castilho (1993), 
Roncarati (2003) e de   Pereira (2005) de que há um processo de mudança no PB, de um    
sistema ternário de demonstrativos – esse, este, aquele –,    como o do PE, para um 
sistema binário – esse~este, aquele –,    como se observa no PB contemporâneo. A 
proposta aqui defendida   se baseia na análise do uso de demonstrativos dêiticos em seis   
informantes das comunidades rurais afro-brasileiras de Helvécia    e de Cinzento (HV-
13 (85 anos), HV-15 (80 anos), HV-19 (103    anos), CZ-10 (107 anos), CZ-12 (82 
anos) e CZ-09 (63 anos)), dos   corpora de fala do projeto Vertentes do Português Rural 
do   Estado da Bahia, coordenado pelo Prof. Dr. Dante Lucchesi. Os    dados dos 
informantes, nascidos no final do séc. XIX e início    do XX, mostram que houve, na 
história do PB, passagem de um    sistema unário (uma única forma de demonstrativo – 
esse –,    para todas as relações dêiticas e anafóricas, cf. Ribeiro    2010) para um 
sistema binário (duas formas de demonstrativos –    esse, aquele –, que se opõem pelo 
traço [+/- proximidade]    situacional, cf. Paranhos 2011). Os reflexos de um sistema    
ternário, como retratado na escrita culta brasileira, só podem    ser explicados como 
resultantes do efeito de sua aprendizagem via escolarização, e não refletem os usos 
distribucionais    característicos da sintaxe européia. Propõe-se aqui a    existência de 
duas vertentes na constituição do sistema  dêitico/anafórico do PB: (i) a do PB escrito, 
culto,    monitorado, com origem possivelmente de um sistema ternário,    próximo ao 
do português europeu (PE), passando a um sistema    binário, mudança resultante de 
influência de baixo para cima, nos termos labovianos; (ii) a do português brasileiro 
popular (PBP), com origem em um sistema unário (apenas uma forma de    
demonstrativo, esse), passando para binário (com a inclusão da    forma aquele para 
marcar [- proximidade]), resultado de mudança  de cima para baixo (cf. Labov, 1994 e 
Lucchesi, 2001). A    existência de sistemas unário e binário de demonstrativos em    
Helvécia e de Cinzento apontam para a importância de se    refletir sobre a aquisição do 
português brasileiro em situação de contato, em um contexto de multilinguísmo    
generalizado, como se configurou a formação demográfica do    povo brasileiro, dos 
seus primórdios até pelo menos o final do  séc. XIX. 
 



Sobre a retomada do objeto direto no  português: uma questão de contato? 
 

   Maria Cristina Vieira de  Figueiredo Silva (UFBA) 
 
 
A variação na realização do objeto direto no português    brasileiro (PB), ao retomar um 
referente já mencionado no   discurso, tem sido atestada em vários estudos (Omena 
1978,   Duarte, 1986, Cyrino, 1997, Figueiredo 2004, 2009, entre outros). 
Embora quatro estratégias estejam disponíveis - clítico   acusativo, SN anafórico, 
categoria vazia e pronome forte   (ele(s)/ela(s)) -, só três delas são atestadas na fala do 
português rural de algumas regiões do Brasil, pois o clítico   acusativo nunca é realizado 
nesses dialetos (Figueiredo, 2004 e   2009; Brito, 2010). Pensando na questão de que 
falar em    variação implica em dados realizados em ambientes sintáticos 
nos quais as quatro estratégias possam ocorrer com o mesmo valor    de verdade, esta 
pesquisa analisa somente os dados de objeto   direto que obedecem às seguintes 
condições, conforme    Figueiredo (2009): (i) ter antecedente gerado na posição de 
argumento interno e, (ii) compartilhar com o antecedente o papel   temático de 
tema/paciente, condições essenciais à ocorrência    da categoria vazia denominada 
objeto nulo (ON) (Figueiredo 2009)    e identificada como uma elipse de DP (Cyrino 
1997; Figueiredo    2009). Nos casos de categoria vazia na posição de objeto direto 
em que essas condições não sejam satisfeitas, não há    possibilidade de variação entre 
as três estratégias, visto    tratar-se de outro tipo de categoria vazia, que não será aqui 
analisada (elipse de VP (Matos, 2003), elipse proposicional   (Cyrino, 2006), anáfora de 
complemento nulo (Matos, 2003;    Cyrino, 2007)). Este trabalho analisa a direção das  
 estratégias inovadoras de retomada na posição de objeto   direto, ON/elipse de DP e 
pronome forte, com base em estudo   comparativo de corpora do português rural 
afrodescente e do   português urbano. Foi realizada uma análise quantitativa dos 
dados obtidos nas comunidades de Helvécia, Cinzento, Rio de   Contas e Sapé, 
localizadas no estado da Bahia, a fim de   fundamentar a hipótese de que o uso do 
pronome forte ele (e suas    variações) na posição acusativa resulta da aquisição do PB 
em situação de contato (Figueiredo, 2004), fenômeno recorrente   em outras línguas que 
surgem em situação de contato, como nos   casos de línguas crioulas (Baxter, 1996). Tal 
hipótese levou a   pensar que seria encontrado, com  frequência mais alta, o uso do 
pronome forte entre os falantes mais velhos da comunidade;    porém, não foi o que se 
observou. Nessas comunidades, é o   ON/elipse de DP, com características sintáticas 
acima    determinadas, a estratégia mais frequente entre os falantes da    faixa III (com 
mais de 60 anos), um comportamento diferente do    observado no português urbano de 
São Paulo (Duarte, 1986) e no    de Salvador (Neiva, 2007). Mesmo os mais jovens, que 
tendem a um    comportamento considerado inovador, utilizam com baixa    frequência 
o pronome forte na retomada do OD. O resultado da    comparação com as pesquisas em 
dialetos urbanos apontam para o    fato de ser o ON/elipse de DP a estratégia mais 
antiga nas    comunidades afrodescendentes e a que ainda permanece como 
característica geral do PB falado, mesmo na norma culta. 
 

 
 



  
Dialetos mineiros em análise 

 
Coordenação: Maria do Carmo Viegas (UFMG) 
Partipantes:  
Alan Jardel de Oliveira (UFMG) 
Elizete  Maria de Souza (UFMG) 
Maria do Carmo Viegas (UFMG) 
Ricardo Machado Rocha (UFMG) 
 
Especialistas em linguística e mesmo os não especialistas reconhecem os 
dialetos mineiros como repletos de construções sintáticas e  processos fonológicos com 
especificidades. O que justifica essa  avaliação quase consensual? Que processos e 
construções seriam responsáveis por tal avaliação? O projeto Mineirês/FAPEMIG, 
coordenado por Jânia  Ramos, e o VARFON-Minas, coordenado por Maria do Carmo 
Viegas, ambos em andamento na UFMG, buscam responder a essas questões. Quatro 
dos temas pesquisados nos citados projetos serão tratados nesta sessão:  (i) a variação 
das vogais átonas finais, como em gente ~ gent~ gen; (ii) a variação das vogais pré-
tônicas, moderno ~ muderno ~ mOderno; (iii) o redobro pronominal, como em Ele me 
carregou eu; (iv) a variação entre o clítico se e eles, como em Nesta cidade vive-se bem 
~ Nesta cidade eles vivem bem. Partindo do levantamento de ocorrências extraídas de 
entrevistas sociolinguísticas, conforme Labov (1972), estes trabalhos buscam oferecer 
uma descrição e análise dos dados.  
 
 



Variação na sílaba final átona em Itaúna/MG 
 

Alan Jardel de Oliveira (UFMG) 
 
 
Uma característica que pode ser atribuída ao falar mineiro é o apagamento de segmentos 
no final das palavras. Por estarem em uma posição relativamente mais fraca, sílabas 
pós-tônicas são mais suscetíveis à perda de segmentos do que sílabas em posição pré-
tônica (cf. Bisol, 1996). Há indícios de que o fenômeno de apagamento na sílaba pós-
tônica final seja mais acentuado no falar mineiro do que em outros falares do Brasil.Este 
trabalho apresenta os resultados de um estudo sobre a variação nas sílabas pós-tônicas 
finais no falar de Itaúna/MG. A pesquisa faz parte do projetoVARFON/Minas que tem 
como objetivo, entre outros, descrever e analisar aspectos fonéticos, fonológicos, 
morfológicos, lexicais, sociolingüísticos e da formação sócio-histórica  dos dialetos 
mineiros. Nesse estudo foram analisadas as sílabas CV finais átonas, nas quais foram 
identificadas e analisadas as seguintes variantes: a sílaba plena, o apagamento da vogal 
da sílaba CV e o apagamento da sílaba CV. O trabalho seguiu os princípios 
metodológicos da sociolingüística variacionista (cf. Labov, 1972). A análise dos 
resultados foi feita à luz dos pressupostos teóricos da sociolingüística variacionista (cf. 
Labov, 1972, 1994), da fonologia autossegmental (cf. Goldsmith, 1990), da fonologia 
métrica (cf. Liberman e Prince, 1977) e da fonologia prosódica (cf. Nespor e Vogel, 
1986). Para a realização da análise foram considerados dois conjuntos de dados: (i) 
dados de fala espontânea de 16 informantes da cidade de Itaúna/MG (quatro mulheres 
entre 15 e 25 anos, quatro mulheres entre 35 e 50 anos, quatro homens entre 15 e 25 
anos e quatro homens entre 35 e 50 anos) e (ii) dados de testes de produção realizados 
com seis informantes nascidos em cada uma das seguintes cidade brasileiros: 
Itaúna/MG, Belo Horizonte/MG, Varginha/MG, Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ; 
compondo uma amostra de 30 informantes. As variantes foram identificadas e 
classificadas por meio de análise acústica (realizada com o software Praat) e a análise 
estatística dos dados foi realizada com auxílio dos softwares SPSS e R. A análise dos 
dados de fala espontânea permitiu identificar e analisar os fatores  lingüísticos e sociais 
favorecedores de cada uma das variantes envolvidas no processo estudado. A análise 
dos testes permitiu uma análise comparativa entre o apagamento na sílaba final átona no 
falar mineiro e em outros falares do Brasil. 
 
 
 
 



 
 

A Variação entre o clítico 'se' e o pronome 'eles' no Português Brasileiro 

 

Elizete Maria de Souza (UFMG) 
 
 
No Português Brasileiro, há duas maneiras, amplamente difundidas pelos gramáticos, 
como formas de indeterminar o sujeito. Trata-se do uso da 3ª. pessoa, plural, sem sujeito 
gramatical expresso e uso do clítico ‘se’ como índice de indeterminação do sujeito. 
Entretanto, muito mais em conformidade com a dinâmica da língua e se distanciando 
das prescrições dos gramáticos, propriamente, Souza (2007, 2009) mostrou que o 
pronome ‘eles’ é majoritariamente usado em contextos onde seria esperado um sujeito 
nulo de 3ª. pessoa, plural, expresso pela desinência verbal, como em Bateram na 
porta, ou até mesmo uma construção com o clítico ‘se’, como em Nesta cidade vive-se 
bem . Tal resultado é surpreendente, uma vez que diante de pelo menos duas 
possibilidades de indeterminar o sujeito, em conformidade com as gramáticas 
tradicionais, o falante faz opção por uma estratégia diferente – o uso do pronome ‘eles’ 
pleno. Em Souza (2007), os resultados encontrados revelaram que 80% das 
ocorrências se dão com o pronome ‘eles’ foneticamente realizado, contra apenas 19% 
de ocorrências de um sujeito nulo. Neste mesmo trabalho, vimos que as construções 
com o pronome ‘eles’ pleno apresentam graus diferentes de indeterminação, 
podendo, muitas vezes, ser parafraseadas não somente por construções com um sujeito 
nulo de 3ª. pessoa, plural, mas também por construções com o clítico ‘se’, o que não 
chegou a ser explorado naquele estudo. Portanto, diferentemente do trabalho realizado 
em 2007, nesta comunicação, propomos uma tarefa diferente. Vamos analisar e discutir 
a variação entre a realização do pronome ‘eles’ pleno versus a ocorrência do 
clítico ‘se’, em construções como: a) Nesta cidade, vive-se bem; b) Nesta cidade, eles 
vivem bem. A partir da análise destes tipos de construções, buscaremos (i) propor uma 
recapitulação dos recursos de indeterminação do sujeito no português brasileiro, (ii) 
discutir e analisar a variação entre o clítico ‘se’ e o pronome ‘eles’ pleno como 
estratégia de indeterminação, (iii) oferecer uma interpretação formal dos dados, 
mostrando que o pronome ‘eles’ quando em sentenças como em (b) é semanticamente 
“esvaziado” ou, em termos formais, assumimos que este pronome apresenta as 
categorias NUM e DET amalgamadas, conforme tem sido discutido por Souza (2011), o 
que justifica seu uso como recurso de indeterminação do sujeito no PB. A fim de 
concretizar esta tarefa, utilizo os pressupostos teórico-metodológicos da 
Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972, 1994, 2001), para a seleção dos dados e 
discussão dos resultados no âmbito da variação e da mudança linguística, e busco 
suporte num modelo formal – a Gramática Gerativa- seguindo os princípios do 
Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), para um tratamento teórico do fenômeno 
em discussão. 

 
 
 



 Quais são os falares de Minas? 
 
 

Maria do Carmo Viegas (UFMG) 
 
 
No estado de Minas, como proposto por Zágari (1998), há o falar baiano, o mineiro e o 
paulista - divisão essa baseada em grande parte na pronúncia das pré-tônicas. Há em 
Minas variações que estão presentes em grande parte do Brasil. Como consequência, 
estudando a fala das diversas regiões de Minas, talvez possamos falar em português do 
Brasil (PB) _ essa é uma característica importante do estudo da variação nesse estado.  
No Projeto VARFON-Minas, com base no modeloteórico-metodológico variacionista 
(Labov, 1972), pesquisamos a variação das pré-tônicas (por exemplo moderno ~ 
muderno ~ mOderno) nos municípios de Ouro Branco (Dias, 2008), região 
Central do estado, área de falar mineiro; Piranga (Dias, 2008), zona da Mata, que 
também estaria na área de falar mineiro; e Machacalis (Almeida, 2008), Vale do 
Mucuri, área de falar baiano. Conforme Viegas e Nardelli (2011), Machacalis tem como 
padrão geral a abertura acima da manutenção e do alçamento e estaria na área de falar 
baiano. Já Ouro Branco e Piranga têm como padrão geral a manutenção acima da 
abertura e do alçamento e estariam na área de falar mineiro, embora haja diferenças 
entre esses municípios em relação ao alçamento. Seriam essas diferenças relevantes? 
Observando-se a descrição dos processos fonológicos, a inserção de Piranga no falar 
mineiro é realmente discutível.Em Viegas e Lee (2011), conforme Coetzee (2005), em 
Piranga a vogal a, assim como as vogais E e O, são gatilho para o processo de harmonia 
vocálica envolvido na abertura, já em Ouro Branco não é bem assim. Em Ouro Branco 
somente as vogais E e Osão gatilho para esse processo. A questão que se coloca é: 
quais são as semelhanças e diferenças nos processos fonológicos que devem ser 
consideradas na classificação dos falares? Propomos aqui uma classificação baseada na 
hierarquiados processos e na descrição dos traços das vogais envolvidas nos processos. 
 
 
 
 



Redobro e definitude dos pronomes objetos nos falares de Minas Gerais 
 

Ricardo Machado Rocha (UFMG) 
 
Inúmeros trabalhos sobre o PB têm discutido as reduções dos paradigmas de 
concordância. Uma hipótese que tem sido levantada recentemente é a perda dos traços 
de pessoa nas desinências verbais (CYRINO, 2010; NUNES, 2007). Por outro lado,  
enquanto as desinências de concordância com o sujeito sofrem um evidente 
apagamento, o uso de clíticos redobrando o objeto é uma remarcação que vai no sentido 
contrário, exibindo uma aparente redundância. Em vários falares de Minas Gerais, o 
redobro de clítico é muito comum: (1) (a) Eu vô TE jogá OCÊ no fogo;  (b) a prima dela 
não ME queria EU mais; (c) cê pode entrá que eu TE ajudo OCÊ;  (d) aí começô a ME 
xingá EU lá (Corpus de Piranga / MG. Apud Ramos & Machado Rocha, 2011. p. 12). 
Falar em redundância, no entanto, talvez não seja apropriado. Na gramática dos falantes 
que realizam essas construções, há uma distinção semântica entre construções com e 
sem redobro: (2) (a) E quando você tenta sair dessa vida, ninguém ajuda VOCÊ 
não. (Referência arbitrária)  (Machado Rocha, 2010, p 104); (b) Agora eu vou TE falá 
com VOCÊ um negoço... (Referência definida: a entrevistada se refere diretamente ao 
pesquisador. (Corpus de Fala Belo-Horizontina, Projeto Mineirês, organizado 
pela Professora Jânia Ramos.) Os falantes cujas gramáticas produzem redobros parecem 
utilizar este recurso como forma de marcar a definitude do pronome, para 
se referir de fato ao interlocutor, em oposição ao uso simples (construção com apenas 
uma forma pronominal), que pode receber interpretação arbitrária. O mesmo se dá com 
as formas de primeira pessoa. (3)  (a) EU começo a fumar um cigarro hoje, amanhã EU 
experimentox. (Contexto: um agente de controle de drogas e entorpecentes sendo 
entrevistado por um apresentador de TV. (Carvalho, 2008. p. 83.) ; (b) a prima dela não 
ME queria EU mais (Corpus de Piranga / MG. op. cit.).  Neste trabalho, investigamos as 
construções com clíticos redobros, a partir da hipótese de que a função dos clíticos 
é determinar a referência definida do pronome pleno objeto. Adotamos a perspectiva de 
Fases (CHOMSKY, 2005), para delinear a estrutura dessas construções. Assumimos 
que vai haver duas cadeias independentes, formadas a partir do mesmo pronome de 
base: uma responsável pela valoração dos traços formais de Caso do pronome, e outra, 
pela valoração do traço de definitude. Nessa perspectiva, o pronome redobrado sempre 
apresentará interpretação definida, enquanto que a estrutura simples pode apresentar 
interpretação arbitrária. 
 
 



Língua Portuguesa, discurso e cultura 
 
 

 
Coordenação: Maria Helena de Araújo  Carreira (Universite Paris VIII) 
Participantes: 
Ana Clotilde Thomé Williams 
Geraldo Cintra (USP) 
Maria Helena de Araújo  Carreira (Universite Paris VIII) 
 

O ensino da Língua Portuguesa nos Estados  Unidos:  de onde viemos e 
 para onde vamos 

 
Ana Clotilde Thomé Williams 
 
Nos dias de hoje, o ensino de português nos Estados Unidos tem     passado por um 
grande prestígio. Universidades americanas   têm expandido suas ofertas de curso para 
poder dar conta de uma   crescente demanda para o estudo do português do Brasil.  
 Nesta comunicação, pretendo destacar aspectos sócio-históricos   da evolução do 
ensino do português nos EUA, e abordar como   avanços na área da Linguística 
Aplicada  despontam para   dois fatores essenciais ao cenário atual: a) a formação ou 
treinamento necessários do  professor de português e b) a  re-estruturação de cursos da 
língua.  O professor de português nos EUA depara-se com muitos  desafios, tanto do 
lado do aluno, como do lado da instituição. Em  relação ao aluno, deve atender a 
objetivos de curto e de  longo prazo, bem como ter conhecimento da língua de partida, 
que  via de regra não é apenas o inglês, mas também o espanhol.   Esse  bilinguismo, 
como salientam Carvalho e da Silva (2006), pode   ajudá-lo em transferências de 
conhecimento para o domínio   da gramática do português. No entanto, cabe ao 
professor a   tarefa de facilitar a “conscientização metalinguística”   trilíngue de seus 
alunos (Carvalho, Freire e Silva, 2010).  Para  isso, urge que não seja apenas um nativo 
da língua, mas que  saiba se apropriar de instrumentos pedagógicos adequados, 
que seja amparado por teorias e práticas de ensino, que saiba  fazer uso devido de 
recursos tecnológicos, etc. Em relação à  instituição, esta vê-se na obrigação de oferecer 
o  português não tanto mais como uma ‘matéria opcional’,  mas como uma língua que 
preencha requisitos  da formação   universitária do aluno, como “o conhecimento de 
uma  língua estrangeira”. A instituição enfrenta, assim, a necessidade  de diversificar os 
cursos de português e oferecer ao aluno a  possibilidade de transformar seu interesse na 
língua em  “curso de graduação ou mesmo de pós-graduação em português”. 
O que essa transformação acarreta?A trajetória do ensino de português nos EUA nos 
revela que  o crescente interesse cultural e econômico pelo Brasil demanda 
uma importante mudança de perspectivas e de estratégias  tanto  políticas como 
pedagógicas. De que recursos dispomos agora,  como os utilizamos, e como estamos 
nos preparando para o  futuro do ensino do português nesse país? 
 
 



 
   Unificação da ortografia: percurso e percalços 

 
Geraldo Cintra (USP) 

 
 
 A padronização da ortografia de uma língua é de extrema   importância para a 
comunicação eficiente e para o ensino. No   que diz respeito à língua portuguesa, 
embora houvesse   manifestações nesse sentido desde o século XVI, o grande marco 
inicial é a primeira reforma ortográfica oficial, proposta em   Lisboa em 1911 por uma 
comissão integrada por destacados    filólogos, sendo membro e relator Aniceto dos 
Reis Gonçalves    Viana, renomado foneticista e lexicógrafo, autor de 
Ortografia nacional: sistematização e uniformização das ortografias   portuguesas 
(1904). Em 1938 foi aprovado, mas não implementado,   um Acordo Ortográfico entre 
Portugal e Brasil. Três anos depois    foi publicado um Formulário Ortográfico, 
decorrente de acordo   entre os dois países. Em 1945 um novo acordo foi oficializado 
em    Portugal, mas não ratificado no Brasil. Quase três décadas    mais tarde, em 1971, 
modificações foram introduzidas no Brasil,    ocorrendo o mesmo dois anos mais tarde 
em Portugal. Finalmente,    em 1990, Portugal e Brasil publicaram um documento com 
as bases de um novo acordo, visando à unificação da ortografia da   língua portuguesa, e 
que se tornará obrigatório após um   período de transição em que o sistema antigo e o 
novo são igualmente aceitos. Esse acordo mais recente foi (e continua    sendo) objeto 
de muitas críticas, destacando-se entre elas o   fato de o acordo propor a aceitação de 
grafias alternativas, o   que não corresponde efetivamente a um processo de unificação. 
A língua portuguesa sofreu muitas modificações dos dois lados  do Atlântico em mais 
de 500 anos de evolução paralela, mas à  distância e sujeita a diferentes influências 
culturais, desde  sua implantação no Brasil. As formas lusitana e brasileira de expressão 
apresentam considerável número de diferenças  fonéticas, fonológicas, morfológicas, 
sintáticas e lexicais,  evidenciando um afastamento progressivo das duas variedades. É 
fácil compreender que a trajetória rumo ao ideal de uma escrita  unificada não se dá sem 
percalços, em parte devido a não  serem adequadamente considerados certos usos 
brasileiros, mas  também em virtude de vários aspectos da abordagem adotada, como 
demonstramos em nossa exposição. 
 

 



 
 

Para o estudo da proxémica verbal em  português: distância, proximidade, 
enunciação e interlocução 

 
Maria Helena de Araujo Carreira 

 
Para o estudo da proxémica verbal em português: distância,  proximidade, enunciação e 
interlocução   A língua portuguesa dispõe de um leque alargado de formas de 
tratamento e de marcadores de interlocução vocacionados para a  regulação, em 
discurso, da proxémica verbal (distância e  proximidade). Como articular o estudo dos 
recursos proxémicos da língua e de sua actualização enunciativa / co-enunciativa, com 
vista a elucidar os modos de funcionamento discursivo (oral e escrito)? Com vista à 
elucidação desta questão, será proposto um  modelo semântico – pragmático para a 
abordagem da proxémica  verbal, do qual decorrerá um estudo descritivo analítico de 
índices de construção discursiva de movimentos de  distanciamento e de aproximação 
interlocutiva e intersubjetiva,  em português. 
 



Estudos linguístico- discursivos e ensino de língua portuguesa 
 

Coordenação: Norma Seltzer Goldstein (USP) 
Participantes: 
Lineide do Lago Salvador Mosca  (USP) 
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Norma Seltzer Goldstein (USP) 
 
 
Partindo dos pressupostos de que há uma necessária relaçãoentre interação e ensino e de 
que o ensino de língua materna tem como base o fato de que falar é agir sobre o outro e 
o discurso é uma forma de ação, os trabalhos desta seção coordenada refletem: (a) sobre 
a natureza da argumentação, seus limites e fronteiras, questionando o papel da escola 
diante de pontos de vista diferentes e do respeito à diversidade de opiniões; (b) sobre o 
ensino de língua materna e o estudo dotexto do ponto de vista dos tipos, das sequências 
e dos gêneros do discurso; e (c) sobre a relação entre gêneros, recursos gramaticais e 
variação lingüística, em particular no que se refere à escolha do léxico, emprego de 
formas verbais e uso depronomes pessoais. 



 
A Argumentação como forma de Interação e o Ensino 

 
Lineide  do Lago Salvador Mosca (USP) 

Parte-se da necessidade cada vez maior, em nossos dias, de refletir sobre questões 
referentes à natureza da argumentação, seus limites e fronteiras e, por conseguinte, ao 
convencimento e à persuasão. Apontar-se-á em que medida a escola tem um papel 
importante no ensino do confronto diante de pontos de vista diferentes e do respeito à 
diversidade de opiniões. A argumentação, concebida por esse prisma, perde o caráter 
direcionador estrito e passa a ser encarada como uma forma de construção dinâmica, 
tendo como base o fato de que falar é agir sobre o outro de alguma maneira, é produzir 
modificações e gerar atitudes, enfim, é ver no discurso uma forma de ação. 
Sendo o campo da argumentação um espaço de controvérsia e de conflito, ressaltar-se-á 
a contribuição de seus estudos para o entendimento das situações de atrito, em que cabe 
diminuir as distâncias entre os sujeitos envolvidos, por meio de trâmites e 
de negociações. A questão central, em tais casos, localiza-se em saber quais recursos 
são mais eficientes na realização de determinados propósitos. Por que alguns 
procedimentos nos afetam mais que outros ? Tem-se, então, que considerar o  
componente afetivo na produção do sentido e as relações entre os interlocutores nas 
situações comunicativas em questão, estando envolvidos o acordo implícito de seus 
valores e o princípio da cooperação das comunidades envolvidas nos atos 
comunicativos. Pelo enfoque da argumentação interativa cabe à Escola estimular as 
discussões e os debates, trazendo aos interlocutores as situações polêmicas com que nos 
defrontamos no cotidiano, a fim de melhor prepará-los para o caráter decisório que se 
espera de cada um. Não se pode esquecer,nesse caso, que no embate das idéias a 
habilidade no manejo do discurso é fundamental, de onde a necessidade de desenvolver 
o desempenho linguístico-discursivo dos falantes para bem atingir os propósitos que 
têm em mente alcançar. 

 
 



 Ensino de língua materna: genericidade e ruínas de gênero do discurso 
 

Manoel Luiz Gonçalves Corrêa (USP/CNPq) 
 
 
Considerada a complexidade do fenômeno da linguagem que é, ao   mesmo tempo, 
lingüístico, social e histórico, a atenção que  tem sido dada  ao fato singular no ensino 
tem se norteado por uma   perspectiva mais gramatical (normativa) do que linguístico-
discursiva. Essa despreocupação com o caráter   sócio-histórico de todo discurso pode 
levar a uma abordagem  restrita também nos estudos dos gêneros e, no campo do texto, 
 dos tipos e sequências textuais (ADAM, 2008). Investigá-la é considerar a produção de 
um sujeito particular, num contexto  particular, em que uma relação intersubjetiva 
particular se  impõe, sobre um tema e sob a dominância de certo tipo de  discurso. 
Observados desse modo, o texto e o gênero do discurso podem ser considerados em sua 
dinamicidade, com forte ênfase no  seu modo de (re-)constituição: o das relações  
 intergenéricas. Um dos modos de levá-las em consideração sem  substituir a noção de 
texto pela de gênero é a  noção de  genericidade (HEIDMANN, 2011). Diferentes 
gêneros num dado  gênero; diferentes sequências num dado texto podem, desse modo, 
 ser observadas por meio da noção de genericidade. Assim  considerados, os fatos 
singulares de um texto podem trazerinformações importantes sobre o escrevente e o 
modo pelo qual ele se representa no discurso. O presente trabalho busca tratar   desse 
assunto, por meio dessas noções e, também, da noção de   ruína de gênero do discurso, 
que tenho procurado elaborar (Corrêa, 2006; 2011), Segundo o que penso, uma visão  
 indiciária do texto, que considere a singularidade histórica do  fato discursivo, pode 
reformular a prática já conhecida em sala  de aula de busca de vestígios de erros, 
buscando redefini-los como aspectos singulares da relação entre sujeito e linguagem  
 (ABAURRE, FIAD & SABINSON, 1997). Desse modo, noções como a de  sequência 
(ADAM, 2008) podem ser vistas também da perspectiva  indiciária, o que permitiria 
recompor uma história para a  produção textual de um dado escrevente (ou de um grupo 
de  escreventes) que reporia, em seus textos, vestígios cuja   singularidade histórica  
poderia permitir uma atuação mais  direta e consciente do professor (não normativa, 
mas,ao contrário,explicativa). 
 
 



Gêneros, recursos gramaticais e variação  linguística 
 

Norma S. Goldstein (USP) 
 
Esta apresentação tece considerações sobre a relação entre   gêneros, recursos 
gramaticais e variação lingüística, por   meio do comentário de alguns exemplos que 
ilustram o uso desses   recursos: um excerto de comentário especializado do Suplemento 
de Economia do jornal O Estado de S. Paulo; um poema de Manuel    Bandeira; outro 
de Carlos Drummond de Andrade; e o trecho de uma   canção de Casemiro Vieira. As 
análises voltam-se para alguns aspectos relativos à escolha do vocabulário e à 
combinação    dos elementos lexicais; para os efeitos de sentido decorrentes do    uso 
das formas e da concordância verbais; e para a busca das    pistas do enunciador 
perceptíveis no modo de emprego dos    pronomes pessoais.  Dessa maneira, é possível 
perceber como    ficam evidentes os efeitos de sentido que essas escolhas produzem no 
texto, a forma como contribuem para a sua significação e, em   alguns casos, também 
para sua expressividade.  O processo se  revela operacional em cada um dos textos 
examinados, sempre  estabelecendo elos entre esses recursos e os efeitos de sentido  
 que produzem no texto. Essa estratégia didática poderia ser   considerada como uma 
sugestão eficaz para o trabalho com  recursos lingüísticos no ensino de língua 
portuguesa,    compatível com a opção pelos gêneros textuais, já que, neste   caso, é 
fundamental que se leve em conta o contexto de   produção. Ao selecionar o que dizer, 
para quem, com qual    finalidade, o produtor do texto também é obrigado a escolher a 
melhor maneira de dizer e os recursos lingüísticos mais  adequados para tornar eficaz o 
que deseja comunicar. Desse modo,   a variação lingüística e os recursos gramaticais 
passam a ser   vistos como parte organizadora do texto, capaz de produzir  efeitos de 
sentido que correspondam às intenções de seu autor.   E o estudo da gramática 
possivelmente passe a fazer sentido para   os alunos que poderão compreender como 
fazer uso dos recursos   linguísticos, ao elaborar as próprias produções. 
 



Gêneros carta-crônica, anúncio, banto, tradições discursivas dos séculos XVIII, 
XIX,  XX e XXI: uma análise diacrônica 

 
Coordenação:  Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 
Participantes: 
Cínthya Silva Martins (UECE) 
Hildenize Andrade Laurindo (UFC-PPGL/CMF) 
Lucimar Bezerra Dantas da Silva (UERN/UFG) 
Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 
 
 
Nesta sessão trata-se, sob aperspectiva diacrônica, da caracterização de três gêneros 
textuais que circularam/circulam, no Ceará e no Rio Grande do Norte, nos séculos 
XVIII, XIX, XX e XXI: bando (Ceará/séculos XVIII e XIX), Carta-crônica(Rio Grande 
do Norte/século XX) e anúncios de teatralidade circense (Ceará/XIX, XX e XXI). Em 
relação ao bando, apresentam-se dados iniciais de pesquisa, que sugerem a forma de 
circulação do gênero bando como uma tradição discursiva que mediou interações 
verbais durante o século XVIII e a primeira década do século XIX na capitania do 
Ceará. O corpus da pesquisa é composto de textos encontrados no 
Arquivo Público do Estado do Ceará (APEC). Em relação à carta-crônica, analisam-se 
aspectos linguísticos e discursivos relativos às formas de abertura e fechamento e 
identificam-se os temas recorrentes nas cartas que podem ser considerados como a 
principal característica dessa tradição discursiva. O corpus para análise compõe-se de 
cartas, coletadas a partir de fotografias feitas em quatro jornais do Rio Grande do Norte: 
A República, o Diario de Natal (Propriedade do Centro da Imprensa Catholica), Tribuna 
do Norte e Diário de Natal. Já a investigação sobre os anúncios de teatralidade circense 
tem como objetivo realizar uma análise histórico-discursiva em que  se apreendem as 
mudanças e permanências no gênero relativas aos distintos quadros cênicos instituídos 
por suas cenas de enunciação. A amostra analisada constitui-se de sete exemplares do 
gênero extraídos de diferentes fontes: o corpus de anúncios do século XIX coletado pelo 
grupo de pesquisa Tradições Discursivas do Ceará, da Universidade Federal do Ceará; 
os livros “Capítulos de história da Fortaleza do século XIX: o social e o urbano” e 
“Cronologia Ilustrada de Fortaleza: roteiro para um turismo histórico e cultural”; a 
coletânea de 241 páginas da revista Ba-ta-clan, do ano de 1926 e algumas edições 
recentes dos jornais cearenses “O Povo” e “Diário do Nordeste”. Une as três pesquisas a 
utilização do conceito de Tradição Discursiva proposto por Kabatek (2005).  
 

 
 

 



“Ao respeitável público”: cenas enunciativas na  historicidade de anúncios sobre a 
teatralidade circense em Fortaleza 

 
Hildenize Andrade Laurindo (UFC-PPGL/CMF) 

 
O objeto desta investigação são anúncios impressos que  circularam na cidade de 
Fortaleza ao longo dos séculos XIX, XX e  neste começo de século e que têm como 
temática a teatralidade  circense. Impõe-se como objetivo realizar uma análise histórico-
discursiva, apreendendo as mudanças e permanências   no gênero relativas aos distintos 
quadros cênicos instituídos  por suas cenas de enunciação. Adota-se a noção de 
Tradições  Discursivas, desenvolvida com base nas ideias de Coseriu, e dialoga-se com 
pressupostos da Análise do Discurso francesa,  partindo das reflexões de Maingueneau 
sobre gêneros do discurso  e cenas de enunciação. A amostra analisada constitui-se de 
sete  exemplares do gênero extraídos de diferentes fontes: o corpus  de anúncios do 
século XIX coletado pelo grupo de pesquisa  Tradições Discursivas do Ceará, da 
Universidade Federal do  Ceará; os livros “Capítulos de história da Fortaleza do  século 
XIX: o social e o urbano” e “Cronologia Ilustrada de  Fortaleza: roteiro para um turismo 
histórico e cultural”; a  coletânea de 241 páginas da revista Ba-ta-clan, do ano de 1926,  
periódico voltado à publicação de anúncios, e algumas  edições recentes dos jornais 
cearenses “O Povo” e  “Diário do Nordeste”. A análise mostra, a partir da   observação 
de como a instância publicista constrói a  cenografia de sua autoridade enunciativa, que 
o modo de incitar o  público ao consumo de espetáculos circenses ao longo do tempo  
pode ser caracterizado por distintos ethe. No século XIX,  interpela-se o público a partir 
de um ethos de respeitabilidade;  assim, o artista fiador conta com a honra desse público 
para  prestigiar o espetáculo que espera apresentar. No século XX, o  “respeitável 
público” perde espaço. Com um ethos de  superioridade, o artista fiador se autoafirma, 
exaltando seu  talento e as atrações de seu espetáculo. No século XXI, esse  ethos volta 
a se manifestar, embora verbalmente seja uma voz mais  discreta, dados os apelos 
visuais da fotografia. Nesse período,  as fronteiras entre os espaços discursivos tendem a 
se dissipar.  Os gêneros jornalísticos parecem “anunciar” muito mais a  presença dos 
circos que os próprios anúncios. 
 
 



 
O gênero carta-crônica: caracterizando uma tradição discursiva em 

 jornais do Rio Grande do Norte 
 

 
   Lucimar Bezerra Dantas da Silva (UERN/UFC) 

 
Carta-crônica é uma denominação que estamos atribuindo a um   gênero de carta 
publicado em jornais do Rio Grande do Norte,   desde a segunda década do século XX 
até os dias atuais. As   cartas-crônica incorporam em sua estrutura elementos 
característicos de outros gêneros de carta, como local e data,  saudação inicial e 
saudação final e assinatura, mas  apresentam semelhanças com o gênero crônica 
literária,  principalmente quanto à recorrência a temas do cotidiano e ao 
emprego de linguagem coloquial. As cartas-crônica desenvolvem-se 
em torno de temas ligados à divulgação e preservação de   aspectos da cultura local, 
entre os quais destacamos: costumes e   crenças, festas populares, práticas da medicina 
popular, tipos  e preparação de alimentos e causos.  Como se trata de um 
gênero ainda não descrito, este estudo tem por objetivo  descrevê-lo e caracterizá-lo, 
numa perspectiva diacrônica, a  fim de que possamos conhecer sua trajetória em jornais 
impressos  do Rio Grande do Norte ao longo de quase um século. Para tanto, 
analisamos aspectos linguísticos e discursivos relativos às  formas de abertura e 
fechamento e identificamos os temas  recorrentes nas cartas que podem ser considerados 
como a  principal característica dessa tradição discursiva. Para  viabilizar a análise, 
tomamos como referência o conceito de  Tradição Discursiva (KABATEK, 2005) e 
alguns dos pressupostos  teórico-metodológicos da Linguística Histórica (COSERIU, 
2007). Para as reflexões sobre análise de gêneros, nos  apoiamos na Teoria dos Gêneros 
de Bakhtin (2003); Swales (1990,  2009); Bhatia, (1999, 2009), entre outros). O corpus 
para  análise compõe-se de 100 cartas, coletadas a partir de  fotografias feitas em quatro 
jornais do Rio Grande do Norte: A  República, o Diario de Natal (Propriedade do 
Centro da Imprensa  Catholica), Tribuna do Norte e Diário de Natal. Defendemos que 
 as cartas-crônica apresentam peculiaridades  linguístico-discursivas que as diferenciam 
de outros gêneros de  cartas e, portanto, podem ser caracterizadas como um gênero 
 discursivo e como uma tradição discursiva no jornalismo  potiguar. 
 
 
 



O gênero bando: uma tradição discursiva do Brasil colonial 
 

   Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 
   Cínthya Silva Martins (UECE) 

 
As pesquisas sobre  o surgimento e a história dos gêneros   textuais na atualidade têm 
tratado principalmente de gêneros   contemporâneos (carta, artigo, editorial, inquérito, 
entre   outros) e estabelecem traços da história desses gêneros,   investigando as 
eventuais mudanças que sofreram e a forma como   foram se transmutando em novos 
gêneros ou em novas   configurações de um mesmo gênero. Nesta pesquisa,  ao 
contrário do que tem predominado no cenário da investigação   de gêneros, tem-se como 
objeto uma tradição discursiva que há   muito deixou de mediar interações verbais, mas 
que parece ter   sido bastante utilizada no Brasil colonial: o gênero bando. 
Admitindo-se uma definição provisória, pode-se afirmar que um  bando era um escrito 
da esfera administrativa colonial que   normalmente continha determinações, decretos, 
avisos ou  anúncios oficiais, os quais eram lidos em lugares públicos, e   cuja leitura era 
precedida pelo rufar de caixas e tambores. Sobre   essa tradição discursiva, há muitos 
questionamentos a   responder. Entre os quais estão: a) Quais foram os períodos em 
que o gênero bando foi utilizado como forma de interação   verbal na capitania do 
Ceará? b) Como se caracteriza o gênero   bando do ponto de vista de sua estrutura 
composicional, de sua   forma e de seu estilo? c) Em que situações de interação 
verbal o bando era utilizado e qual(is) era(m) seu(s)   propósito(s) comunicativo(s)? 
Nesta comunicação, apresentam-se   dados iniciais da pesquisa, que sugerem a forma de 
circulação   do gênero bando como uma tradição discursiva que mediou 
interações verbais durante o século XVIII    e a primeira   década do século XIX na 
capitania do Ceará, no Brasil. O   corpus da pesquisa é composto de textos encontrados 
no Arquivo   Público do Estado do Ceará (APEC). Nesta amostra, analisamos 20 
exemplares de bando que circularam no Ceará, no século XVIII. 
 



 
 

Interfaces lexicais e terminológicas na perspectiva da linguística 
 histórica do português 

 
Coordenação: Patrícia de Jesus Carvalinhos (USP) 
Participantes:  
Elis de Almeida Cardoso (USP) 
Mariângela de Araújo (USP) 
Patrícia de Jesus Carvalinhos (USP) 
 
 Considerando a interface como a    interação entre disciplinas ou fenômenos diversos, 
esta   sessão coordenada objetiva reunir estudos diferentes que   tangenciem a 
perspectiva histórica da língua portuguesa. Ainda   que haja relações um tanto óbvias 
entre disciplinas    correlatas, como é o caso da lexicologia e da terminologia, as 
divergências que as diferenciam enriquecem ainda mais a    discussão. Trata-se, em 
resumo, de uma sessão que evidencia    mudanças e ampliações de significado em nível 
morfológico (e    sobretudo em elementos formantes) manifestadas em diferentes 
discursos, ratificando a riqueza de abordagens resultante de   investigações em 
andamento e mostrando que se vive na prática   a interdisciplinaridade - respeitando-se 
fronteiras, quando o   caso, e transpondo-as, quando necessário. Mostrar-se-ão, 
portanto, mudanças e ampliações de significado de palavras e    seus elementos 
formantes em nível lexicológico, terminológico   e também a interface entre ambos. 

 

 



Neologismos na literatura brasileira contemporânea 
   
 

Elis de Almeida Cardoso (USP) 
 
 
Em nossos dias, a imprensa é a grande responsável pelo   lançamento de criações 
lexicais. Elas acabam por vir à tona   com tanta naturalidade que, muitas vezes, os 
usuários da língua  nem se dão conta de que estão diante de um novo vocábulo. As 
palavras novas, quando usadas com grande frequência, fazem com  que desapareça 
rapidamente um possível choque da novidade,  tornam-se conhecidas e sofrem o 
processo de desneologização.  Depois que se integram no vocabulário usual, acabam por 
tornar-se, muitas vezes, símbolos de certo momento histórico ou  de certos grupos 
sociais.  Há, entretanto, criações que surgem com um objetivo  específico, são válidas 
para aquele determinado momento e  dificilmente chegarão a fazer parte do dicionário 
de língua.  São as criações literárias com objetivo estilístico.   Chamadas por Guilbert 
(1975) de criações neológicas   estilísticas, elas se apoiam na expressividade, pois, 
traduzindo   ideias não originais de uma maneira nova, exprimem, de forma   inédita, 
uma certa visão pessoal de mundo.   No discurso literário, percebe-se, então, que existe 
uma outra   forma de criação lexical, fundada sobre a pesquisa da   expressividade da 
palavra para traduzir idéias não originais de   uma maneira nova ou para exprimir de 
forma inédita uma certa   visão pessoal do mundo. Essa forma de criação pela qual se 
fabrica uma matéria linguística nova e uma significação   diferente do senso mais 
comum é própria dos escritores.   A expressão literária constitui um nível particular da 
língua, que se opõe a outros níveis. Nela a fantasia verbal   para a criação é mais livre. 
Embora seja possível, é mais   difícil um neologismo literário vir a fazer parte do léxico 
da   língua. Continuará sendo, na maioria das vezes, uma lexia   virtual que se presta a 
um momento, a uma obra, a um autor.   Este trabalho tem por objetivo mostrar que a 
neologia   estilística, ou literária, está ligada à originalidade de   expressão do indivíduo 
criador, à sua facilidade para criar,   à sua liberdade de expressão. Serão analisados os 
processos de   formação de neologismos literários encontrados em textos dos 
maiores representantes do Modernismo brasileiro. 



 
 

 Conservação e mudanças na utilização dos formantes bio- e nano- em Português 
 

Mariângela de Araújo (USP) 
 
 
Os estudos sobre o Português, do ponto de vista da formação de  palavras, têm 
demonstrado a grande vitalidade da língua e sua  capacidade de oferecer respostas às 
demandas por novas  denominações. Também têm evidenciado a grande produtividade 
de processos como a derivação prefixal, cuja importância levou    à elaboração da tese 
de livre-docência de Alves (2000), e a   composição, amplamente estudada por 
Sandmann (1990 e 1992), por   exemplo.  No entanto, esses dois processos tão 
importantes para a  formação de palavras em Língua Portuguesa trazem    inquietações a 
muitos morfólogos e lexicólogos, pois, apesar   de serem distintos, podem apresentar 
uma fronteira muito tênue.   A fragilidade dessa fronteira fica muito evidente no estudo 
dos   formantes greco-latinos, que, por vezes, são descritos como    prefixos e, por 
outras, são entendidos como bases presas ou   elementos de composição.  Tendo em 
vista essa questão e o fato de que a língua não é  estanque, mas adapta-se a todo o 
momento às necessidades de seus  falantes, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um   estudo realizado sobre os formantes bio- e nano-, no âmbito das 
Ciências Naturais. Tal estudo deve-se ao número de termos formados 
contemporaneamente com o uso de bio- e nano- e também  à natureza diferenciada que 
estes têm assumido na Língua   Portuguesa. Buscar-se-á evidenciar as mudanças 
semânticas  sofridas pelos formantes, além de demonstrar como essas   mudanças 
podem também estar relacionadas a mudanças  funcionais.  Os dados estudados são 
retirados da Base de Dados  Terminológicos das Ciências Naturais – BDTCien, projeto 
desenvolvido na Universidade de São Paulo, cujo corpus de estudo   é constituído pelas 
edições de 2007, 2008 e 2009 das revistas  de divulgação científica Pesquisa FAPESP e 
 Superinteressante.  Ainda como material de estudo, foram consultados dicionários de 
 Língua Portuguesa antigos e recentes, para a observação e o  estudo das palavras 
formadas anteriormente na língua com o uso  de tais formantes. 
 



Póvoa, casal, fregueia e outros: reflexões sobre os genéricos relativos a 
aglomerados humanos em Portugal 

 
 

Patrícia de Jesus Carvalinhos (USP) 
 
 Esta comunicação se propõe, dentro do   universo inscrito no titulo desta sessão 
coordenada, a reflexão   sobre interfaces lexicais e terminológicas, em perspectiva   
 diacrônica, dentro da toponímia portuguesa. O presente estudo 
traz alguns resultados da segunda fase do projeto "Variantes   Lexicais na toponímia 
portuguesa. A questão do genérico", em   andamento. Considerando que o sintagma 
toponímico carrega em seu   bojo elementos pertencentes tanto ao universo da 
terminologia   (genérico) quanto da lexicologia (específico), o projeto 
avança sua análise em torno dos genéricos e topônimos   referentes a freguesia, casal, 
póvoa e outros, frequentes na   toponímia portuguesa mas em desuso ou cristalizados 
com outro    sentido (DAMASCENO, 2011). Os resultados apontam elementos 
importantes para a reflexão da própria essência do sintagma   toponímico e fenômenos 
correlatos. 

 

 



 

História social do Português de Santa Catarina 
 

Coordenação: Paulino Vandresen (UCPEL) 
Participantes: 
Bruno Cardoso (UFSC/CNPq) 
Christiane Maria Nunes de Souza (UFSC) 
Paulino Vandresen  (UCPEL) 
Zilma Gesser  Nunes (UFSC) 
Patrícia Floriani Sachet  (UFSC) 
 
Uma das características do estado   catarinense é sua pluralidade. Naturalmente, a 
formação do  português falado nesse estado é atravessada pela influência   dos diversos 
povos (i)migrantes que por ele passaram ou nele  permaneceram. O objetivo desta 
sessão coordenada é apresentar  alguns recortes da história social de Santa Catarina, 
buscando  uma correlação entre os fatos históricos e o português   catarinense, passando 
por questões diversas mas   interrelacionadas, como o papel dos (i)migrantes, da igreja, 
da  escola, da política e dos movimentos culturais. Na comunicação  A inserção do 
português em uma comunidade teuto-brasileira,   Paulino Vandresen aborda o contato 
linguístico entre a língua   portuguesa e o alemão no Núcleo Colonial Conde D’Eu, 
fundado   em 1882. Baseado em um acervo de documentos localizado no Museu  
 Conde D’Eu (Orleans), em Livros de Tombo de diferentes   paróquias e em cartas 
pessoais, o autor tece considerações   acerca das variedades do português com as quais 
tomaram contato   os imigrantes, da competência comunicativa dos falantes do   Núcleo 
e da influência das igrejas (luterana e católica) e da   política local nas línguas faladas 
nessa localidade. Zilma   Gesser Nunes e Patricia Floriani Sachet, em Mudanças 
culturais   na  Desterro do final dos oitocentos: registros do jornal O   Moleque, traçam 
o perfil de uma época de extrema importância   para a definição intelectual de Desterro 
(antigo nome da cidade   de Florianópolis). Analisando textos dos Editorias do 
semanário   O Moleque (1884-1885), as autoras identificam marcas   linguísticas e 
sociais caracterizadoras da Ilha provinciana do   final do século XIX, retratada por vezes 
com acidez por Cruz e   Sousa, editor-chefe do jornal, e por seus colaboradores, 
 Virgílio Várzea e Santos Lostada – jovens formados na escola   da “Ideia Nova”, 
proposta por Francisco Luiz da Gama Rosa,   que foi presidente da Província de Santa 
Catarina no ano de   1883. A correlação entre as mudanças nas estratégias de  
 tratamento do interlocutor e as mudanças acontecidas na   sociedade desterrense/ 
florianopolitana da virada do século XIX   para o século XX é o tema da comunicação 
A história na língua e a língua na história: uma correlação entre as   mudanças na 
sociedade desterrense/ florianopolitana dos séculos   XIX e XX e as mudanças no 
sistema de tratamento do interlocutor,   de Christiane Maria Nunes de Souza. Com 
dados coletados em doze   peças de teatro escritas exclusivamente por autores nascidos 
em Desterro/ Florianópolis nos séculos XIX e XX, a autora busca   identificar fatos 
históricos correlacionáveis às mudanças por   que passou o sistema de tratamento ilhéu, 
dentre as quais se   destacam a crescente substituição da forma TU pela forma VOCÊ, a 
redução no paradigma de formas de tratamento e a restrição   do uso do pronome TU a 
uma estratégia de marcação da   identidade florianopolitana. Com o objetivo de 
identificar as   relações de poder e solidariedade subjacentes à variação no   uso das 
formas de imperativo, Bruno Cardoso analisa um corpus de   doze peças teatrais (o 
mesmo utilizado por Nunes de Souza),   elencando grupos de fatores linguísticos e 



sociestilísticos que   atuariam como condicionadores de uso das diferentes formas de 
imperativo. É por meio de diferentes fontes escritas que se   pretende resgatar um pouco 
da sócio-história da formação do   português de Santa Catarina, em especial aquele 
registrado no   final do século XIX e na primeira metade do século XX. Título do 
trabalho: Mudanças culturais na Desterro do final dos   oitocentos: registros do jornal O 
Moleque   Resumo do trabalho: A Desterro das duas últimas décadas oitocentistas pode 
ser delineada nos textos dos Editoriais do   jornal semanário O Moleque, que teve sua 
publicação de   dezembro de 1884 a novembro de 1885. Cruz e Sousa foi editor   chefe 
do jornal, que tinha como principais colaboradore Virgílio Várzea e Santos Lostada, 
jovens formados na escola da   “Ideia Nova” proposta por Francisco Luiz da Gama Rosa 
que foi   Presidente da Província de Santa Catarina em 1883. Tinha, o   presidente, 33 
anos de idade, era formado em Medicina e conviveu   com Fritz Müller. Chegou a Santa 
Catarina, vindo da Europa, com ideias inovadoras, criou o Movimento “Ideia Nova” –  
 importante momento para o desenvolvimento da inteligência da   Província. A bandeira 
que defendiam os jovens, era que a   intelectualidade evolui, o mundo biológico não 
permite que as ideias e a linguagem de uma escola do passado venham perturbar a  
 eclosão e o desenvolvimento da concepção estética e   científica atual. É nesse clima e 
sob a inspiração desse   ideário, que os jovens filiados à “Ideia Nova” criam o 
jornal O Moleque, espaço que retrata uma cidade provinciana, com   seus costumes, 
suas tradições e seus problemas políticos e   sociais. Encontramos, por exemplo, a 
descrição da tradicional   Festa do Divino Espírito Santo, que se mantém até os dias de 
hoje nas comunidades de tradição açoriana; toda a   programação do que se passava na 
Sociedade Dramática "Álvaro   de Carvalho", principal casa de espetáculo da época; 
personalidades desfilam em diversos números do jornal, ora sendo   elogiados, ora 
sendo criticados ou até ridicularizados; o   momento de crítica à sociedade escravocrata 
ou a falta de apoio   às ideias abolicionistas em voga; e todas as novidades que surgem à 
época como, por exemplo, a inauguração das aulas   para o sexo feminino, no "Liceu de 
Artes e Ofícios" em Desterro.   E é assim, por meio desse registro, que podemos traçar o 
perfil   de uma época importante para a definição intelectual da   Desterro do final dos 
oitocentos. 
 



Uma abordagem sócio-histórica do uso do  imperativo em Florianópolis: em busca 
das relações de poder e  solidariedade 

 
    

   Bruno Cardoso (UFSC/ CNPq) 
 
 
Este trabalho, tomando o pressuposto laboviano de que não existe   um estilo único de 
falar e segundo o qual formas lingüísticas   podem variar em decorrência de inúmeros 
fatores entre os quais   o grau de simetria/assimetria entre interlocutores, procura 
esquadrinhar diacronicamente o processo de mudança pelo qual o   uso das formas do 
imperativo no português brasileiro, mais   precisamente no dialeto do estado de Santa 
Catarina, sofreu sob a   influência da passagem do século XIX para o século XX e 
também de outros fatores de cunho estilístico como as   situações de formalidade e 
informalidade materializadas nas   relações de poder. Valendo-se de um corpus de doze 
peças de  teatro escritas por autores nascidos em Desterro/Florianópolis,  a hipótese a 
ser destrinchada é a de que, no século XIX, essas  relações de poder eram obviamente 
cristalizadas nas formas  pronominais de tratamento, tal como escarafunchado por 
Nunes de  Souza (2011), que por sua vez tornavam o funcionamento do sistema 
de usos do imperativo estabilizado em sua forma indicativa, em  consonância com o uso 
predominante do pronome tu, e a forma  imperativa no subjuntivo acompanhando o uso 
do pronome não  íntimo, senhor, tal como no português europeu. No século XX, 
no entanto, amplia-se o uso da forma você no Brasil, tanto na  oralidade quanto em 
textos escritos, o que proporcionou, de certa  forma, segundo Scherre (2001) um 
esvaziamento em relação à  disponibilidade de traços lexicais codificadores de 
assimetrias  de tratamento entre os interlocutores, o que se traduziria nas  mudanças 
ocorridas no sistema pronominal em articulação com a  variação no imperativo entre as 
formas derivadas do indicativo  e do subjuntivo. Desse modo, esse trabalho busca captar 
se de  fato essa variação entre as duas formas do imperativo no atual   momento do PB 
em Florianópolis se destitui das marcações de   poder ou então se há no atual momento 
do PB falado em SC outros  recursos linguísticos tais como a atenuação na modulação 
da  voz e a ausência ou presença de modalizadores a marcar essas   relações de 
assimetria. 
 
 



 
 A história na língua e a língua na história: uma correlação entre as mudanças na 
sociedade desterrense/ florianopolitana dos séculos XIX e XX e as mudanças no 

sistema de tratamento dointerlocutor 

 
 

Christiane Maria Nunes de Souza (UFSC-CNPq) 

 
 
O objetivo do presente trabalho é retomar os resultados encontrados em Nunes de Souza 
(2011), com relação às formas de tratamento utilizadas no português desterrense/ 
florianopolitano dos séculos XIX e XX, e correlacioná-los à história dessa província/ 
cidade. É na virada do século XIX para o século XX que a capital catarinense atravessa 
profundas transformações: os ideais republicanos, a abertura da ponte Hercílio Luz e a 
reforma de estradas para o interior, entre outros fatores, tiraram do isolamento uma ilha 
pacata – colonizada porimigrantes açorianos, em sua maioria analfabetos – e 
começaram a transformá-la em um centro urbano, num processo que se estende até os 
dias de hoje. A impressa e a política local daquela época, segundo Neckel (2003), 
pressionavam os ilhéus a assumir hábitos e falares característicos do Rio de Janeiro, 
então capital da recém instaurada república. Os dados de Nunes de Souza (2011), 
extraídos de doze peças de teatro escritas por autores nascidos em Desterro/ 
Florianópolis nos séculos XIX e XX, apontam que, exatamente nesse período, o sistema 
detratamento do interlocutor sofre, também, grandes mudanças. A mais saliente delas é, 
sem dúvida, a entrada e o súbito espalhamento do uso da forma VOCÊ nas mais 
variadas relações interpessoais – controladas através de sete grupos de fatores 
socioestilísticos, como faixa etária, classe social, grau de intimidade, entre outros – e, 
especialmente, naquelas em que antes o TU era o pronome preferido; mas essa não é a 
única marca da história deixada na língua. É possível perceber, ainda, uma redução no 
conjunto de formas de tratamento e uma restrição do uso da forma TU relacionada a 
questões deidentidade do “mané da Ilha”. Os resultados, enfim, parecem apontar a 
existência de uma correlação visível e demonstrável entre as mudanças pelas quais 
passou a sociedade desterrense/ florianopolitana e as mudanças atravessadas pelo 
sistema de tratamento do interlocutor nessa localidade. 

 



A inserção do português em uma comunidade  teuto-brasileira 
 

Paulino Vandresen  (UFSC) 
 
 
Para construir a história social do Português de Santa Catarina   é necessário levar em 
consideração muitas histórias de   contatos lingüísticos entre diferentes variedades de 
português    com diferentes línguas de imigrantes. A história de uma língua está 
intimamente ligada à história do povo que a fala e a   modifica ao longo de gerações, 
segundo as condições sociais   de seu uso. Não sendo possível abranger a história de 
todo   mosaico lingüístico catarinense, o objeto de nossa   comunicação é apresentar a 
história social do português ( em   contato com dialetos alemães) no NÚCLEO 
COLONIAL CONDE D’Eu ,   fundado em 1882, analisando os fatores lingüísticos e 
sociais   que influenciaram a aprendizagem/aquisição do português pelos imigrantes e 
seus descendentes. Analisaremos , com especial   atenção, o papel das escolas e igrejas ( 
católica e luterana)   e as políticas lingüísticas das lideranças locais de um lado   e as 
lideranças governamentais de outro, na busca de espaços   para cada uma das línguas em 
contato/conflito. Nas políticas   linguísticas que introduziram, obrigatoriamente, o 
português no   currículo escolar consideraremos a criação de escolas paroquiais 
católicas,  reforma Orestes Guimarães (1911) e a   Campanha de Nacionalização do 
Ensino,na década de 1930. Para   fundamentar nossa pesquisa recorremos (além das 
fontes   bibliográficas tradicionais) à documentação existente no Museu Conde D’Eu 
(Orleans), Livros de Tombo das paróquias de   Teresópolis, São Ludgero e Rio Fortuna, 
cartas pessoais   (especialmente do Prof. Robert Heinzen que foi professor da  
 Gemeindeschule e, a partir de 1932, da primeira escola pública de Rio Fortuna) e 
relatório de visitas de um secretário   consular alemão às escolas alemãs, em 1911. 
Incluímos, ainda,   nesta história social, considerações sobre as variedades de  
 português com as quais os imigrantes e seus descendentes   estiveram em contato, bem 
como considerações sobre a   competência comunicativa e contextos de uso das línguas 
em   contato na comunidade estudada. 

 
 



Mudanças culturais na Desterro do final dos  oitocentos: registros do 
 jornal O Moleque 

 
Zilma Gesser Nunes (UFSC) 

Patrícia Floriani Sachet (UFSC) 
 
 
A Desterro das duas últimas décadas   oitocentistas pode ser delineada nos textos dos 
Editoriais do   jornal semanário O Moleque, que teve sua publicação de   dezembro de 
1884 a novembro de 1885. Cruz e Sousa foi editor   chefe do jornal, que tinha como 
principais colaboradores   Virgílio Várzea e Santos Lostada, jovens formados na escola 
da   “Ideia Nova” proposta por Francisco Luiz da Gama Rosa que foi   Presidente da 
Província de Santa Catarina em 1883. Tinha, o   presidente, 33 anos de idade, era 
formado em Medicina e conviveu   com Fritz Müller. Chegou a Santa Catarina, vindo 
da Europa, com   ideias inovadoras, criou o Movimento “Ideia Nova” –   importante 
momento para o desenvolvimento da inteligência da   Província. A bandeira que 
defendiam os jovens, era que a   intelectualidade evolui, o mundo biológico não permite 
que as   ideias e a linguagem de uma escola do passado venham perturbar a 
eclosão e o desenvolvimento da concepção estética e   científica atual. É nesse clima e 
sob a inspiração desse   ideário, que os jovens filiados à “Ideia Nova” criam o jornal O 
Moleque, espaço que retrata uma cidade provinciana, com   seus costumes, suas 
tradições e seus problemas políticos e   sociais. Encontramos, por exemplo, a descrição 
da tradicional   Festa do Divino Espírito Santo, que se mantém até os dias de 
hoje nas comunidades de tradição açoriana; toda a   programação do que se passava na 
Sociedade Dramática "Álvaro   de Carvalho", principal casa de espetáculo da 
época; personalidades desfilam em diversos números do jornal, ora sendo   elogiados, 
ora sendo criticados ou até ridicularizados; o   momento de crítica à sociedade 
escravocrata ou a falta de apoio   às ideias abolicionistas em voga; e todas as novidades 
que surgem à época como, por exemplo, a inauguração das aulas   para o sexo feminino, 
no "Liceu de Artes e Ofícios" em Desterro.   E é assim, por meio desse registro, que 
podemos traçar o perfil   de uma época importante para a definição intelectual da 
Desterro do final dos oitocentos. 
 
 



Contributos de Portugal para o Ensino do Português Língua Não Materna: 
Investigação e   Ensino 

 
Coordenação:  Paulo Osório (Universidade da Beira Interior) 
Participantes: 
Ana Sofia Rodrigues dos Santos Deus (Universidade Nova de Lisboa) 
Armindo José Batista de  Morais (Universidade Nova de Lisboa) 
Hanna J.  Batoréo (Universidade Aberta) 
Paulo Osório (Universidade da Beira Interior) 
 
A sessão coordenada que propomos pretende abordar o que, em  Portugal, se tem feito 
no que respeita ao ensino e à   investigação do Português como língua não materna 
(PLNM). As   quatro intervenções pretenderão, assim, equacionar aspectos   teóricos e 
metodológicos específicos da área, bem como   mostrar a investigação que, neste 
momento, está a ser   efectuada neste domínio.  A sessão terá quatro participantes, a 
saber: Paulo  Osório (Universidade da Beira Interior) que intervirá com uma  
 comunicação intitulada «PL2 e PLE: investigação e ensino em 
Portugal»; Hanna Batoréo (Universidade Aberta) com uma  comunicação intitulada «As 
línguas pluricêntricas: o caso do  português em Timor»; Armindo Morais (Centro de 
 Linguística da  Universidade Nova de Lisboa) que intervirá sobre «Política de 
Língua» e Ana Sofia Deus (Centro de  Linguística da Universidade  Nova de Lisboa) 
intervindo sobre «Descrição linguística de  Timor Leste». 

 
 

 
 



O Tétum-Díli como Língua não-pro-drop: na senda do cabo-verdiano 
 

Ana Sofia Rodrigues dos Santos Deus  (Universidade Nova de Lisboa) 
 
Esta comunicação pretende descrever os fenómenos relacionados com o Parâmetro do 
Sujeito Nulo (PSN) do Tétum-Díli, no sentido de o caracterizar como uma língua em 
que se verificam as propriedades associadas às línguas de sujeito nulo (língua pro-drop) 
ou como língua em que as mesmas não se apuram (língua não-pro-drop) (cf. Rizzi, 
1982).  Muitas têm sido, até à data, as análises que se concentram no estudo do PSN e 
das propriedades que lhe estão associadas, como a possibilidade da omissão fonética do 
sujeito, a existência de morfologia rica de concordância verbal ou a inversão sujeito-
verbo (Chomsky 1981, Rizzi 1982 e 1986, Huang 1984, Jaeggli e Safir 1989). Desde a 
formulação do “Princípio da Projecção Alargada” (Extended Projection Principle ou 
EPP), que sustenta que todas as frases têm necessariamente um sujeito, muitas das 
análises desenvolvidas têm-se concentrado em torno da relação do EPP e da categoria 
FLEX. Rizzi (1982, 1986) avança com a proposta de que pro está sujeito a condições de 
legitimação e de identificação, que serão satisfeitas por essa mesma morfologia da 
flexão verbal. Para além desta ideia, as investigações desenvolvidas apresentam as 
línguas divididas em dois grupos claramente distintos quanto ao PSN: línguas pro-drop, 
ou seja, línguas que ostentam todas as propriedades associadas ao valor positivo do 
parâmetro (como no caso do Português) e línguas não-pro-drop, que não apresentam 
essas propriedades (como acontece com o Inglês).  
No entanto, dada a volumosa investigação no que toca a este parâmetro gramatical e 
devido à complexidade dos dados analisados, tem vindo a crescer a convicção de que 
nem todas as propriedades poderão pertencer ao mesmo parâmetro (neste caso, o PSN), 
mas de poderem ser explicadas através da “interacção de diversos princípios e 
parâmetros” (cf. Lobo, 1995). Neste caminho têm apontado, a título de exemplo, os 
estudos relativamente a línguas como o Iídiche (Prince, 1998), o Oevdalian 
(Rosenkvist, 2008) ou o Caboverdiano (Baptista, 1995; Alexandre, 2009; Pratas, 2007; 
Costa & Pratas, 2008), os quais demonstram que estas línguas se comportam de forma 
distinta dependendo, por exemplo, dos tipos de sujeito considerados (referenciais ou 
expletivos), entre outras propriedades.  
Através de uma observação atenta do Tétum-Díli, verificámos na nossa análise que o 
comportamento desta língua também não é uniforme em relação a todas as propriedades 
associadas ao PSN, indo ao encontro do que acontece com o Caboverdiano, língua com 
a qual comunga mesmo múltiplos aspectos relacionados com o parâmetro sob análise. O 
Tétum-Díli comporta-se tipicamente como uma língua não-pro-drop, no sentido em que 
não permite a omissão de sujeitos referenciais (cf. (1)), não apresenta qualquer 
morfologia de flexão verbal (Deus, 2009), nem aceita inversão sujeito-verbo (cf. (2a), 
(2b), (2c)). No entanto, é de assinalar que esta língua apresenta sujeitos nulos 
expletivos, os quais se verificam em estruturas com o verbo existencial haver (cf. (3a)) e 
em algumas construções impessoais (cf. (3b), (3c), (3d)). Na análise clássica, por um 
lado, atribui-se o estatuto de língua semi-pro-drop a línguas que apenas permitem 
sujeitos nulos expletivos (mas não referenciais), o que pressupõe que a existência de 
expletivos nulos constitui uma das propriedades do PSN. Da mesma forma, assume-se 
que Agr pode legitimar pro, mas não identificá-lo. Por outro lado, quando se denomina 
uma língua como não-pro-drop, pressupõe-se que os sujeitos expletivos não são 
relevantes para o PSN e que o EPP é parametrizável. Assim, assume-se que SpecAgrP 
só projecta quando necessário, não projectando em construções expletivas. Neste 
sentido, o nosso estudo do PSN do Tétum-Díli parece ir ao encontro do conceito de que 



esta é uma língua não-pro-drop, sendo que, para tal avaliação, os contextos expletivos 
se afastam do parâmetro sob investigação e apenas os sujeitos referenciais se 
manifestam relevantes para o mesmo. A nossa análise parece ir, desta forma, ao 
encontro da proposta de Pratas (2007) e de Costa & Pratas (2008) para o Caboverdiano, 
em que se defende que as construções expletivas não projectam SpecTP.  
Aliás, Alexiadou e Anagnostopoulou (1998) propõem justamente que o EPP está sujeito 
a variação paramétrica (EPP/AGR Parameter) e a posição de SpecTP é projectada 
apenas quando é precisa, dependendo do estatuto do traço-EPP de Flex nas diferentes 
línguas. Esta proposta é suportada por Costa & Pratas (2008) para o Caboverdiano e 
parece ser igualmente apoiada no Tétum-Díli, através da evidência aqui reunida. Por 
fim, parece reunir-se ainda apoio nesta análise para a defesa feita por estes 
investigadores de que o EPP não é, por conseguinte, um factor decisivo para 
caracterizar as línguas como pro-drop ou não-pro-drop.  
 
Exemplos: 
 
(1)    *(nia) / nia hakarak deskansa  lalais      liu      de’it,     maibé,  bainhira nia para,  
nia iis             kotu    i nia mate. 
         *pro /  ele   querer   descansar depressa muito apenas, mas,     quando   ele  parar, 
ele respiração cortar e ele morrer  

   «(…) ele quis descansar apenas um instante, mas, logo que ele parou, ele expirou e 
ele morreu.» 

 

(2a) Inversão com Verbos Transitivos: 
 lafaek     fó            nia an        atu   labarik. 
 crocodilo oferecer ele próprio para rapaz 
* fó        lafaek      nia an        atu labarik.  
*oferecer crocodilo ele próprio para rapaz 
«(…) o crocodilo ofereceu-se ao rapaz.» 

 

(2b) Inversão com Verbos Inergativos:  
  lafaek      mehi. 
  crocodilo sonhar 

 

  «(…) o crocodilo tinha sonhado.» 
(2c) Inversão com Verbos Inacusativos: 

  labarik ida to’o. 
  rapaz    um chegar 
  «(…) um rapaz chegou.» 

 

(3a) Estruturas com o verbo existencial haver: 
Foufoun,  iha     de’it kolega timoroan uitoan,       maibé agora iha    barak ona. 
Princípio, haver só     colega timorense um pouco, mas    agora haver muito já 
«No princípio, havia poucos colegas timorenses, mas agora há muitos.»  



3b) Maka   importante atu… 
Isto mesmo/é que importante que 
«É importante que… 

 

(3c) Construção impessoal A: 
 Tarde. 
 tarde 
«(…) era tarde.» 

 

(3d) Construção impessoal B: 
Maka   tais. 
Isto mesmo/É que tais 
«São tais.» 

 

Construções com extraposição do sujeito: 



Análise Conversacional e Didática do PLNM: o exemplo dos enunciados narrativos 
produzidos em situação de interação oral 

 
 

Armindo José Batista de Morais (Universidade Nova de Lisboa) 
 
 

Pretendemos propor um modelo de análise pragmatico-discursivo de enunciados 
narrativos produzidos em interações orais autênticas, exemplificar a sua utilização e 
tematizar as potencialidades deste tipo de análise para o ensino de Português como 
Língua não Materna (PLNM). São pressupostos teóricos do nosso trabalho: i) Uma 
noção de competência comunicativa plural, que coloca a dimensão discursiva do ato 
comunicativo a par da sua dimensão linguística e sociocultural; ii) Uma noção de língua 
como atividade social, isto é, como comportamento vinculado ao contexto da sua 
realização. Este comportamento concretiza-se linguisticamente através de enunciados, 
formando sequências discursivas com maior ou menor grau de convencionalidade; iii) 
Uma perspetiva interacional de ensino-aprendizagem de língua: aprender uma língua é 
aprender a agir em interação com um ou mais interlocutores dentro de um contexto e em 
relação a um cotexto. O estudo da língua deve ser, por isso, orientado para a análise de 
interações orais, mais precisamente para as “sequências previsíveis de enunciados que 
adquirem coerência a partir do conhecimento esquemático partilhado” (Certificado de 
Português, Objetivos de Aprendizagem e Teste-Modelo, Frankfurt am Main: WBT, 
(1999: 25), que possibilitam a apresentação dos diferentes componentes do processo 
comunicativo dentro de contextos autênticos. Começaremos por situar o nosso trabalho 
no quadro de uma perspetiva comunicativa do ensino-aprendizagem de Língua 
Estrangeira (LE). A seguir consideraremos o uso de interações orais autênticas como 
um ponto de partida para o trabalho linguístico da aula de PLNM, trabalho que será 
exemplificado com o caso específico da narrativa conversacional, caracterizando-a 
enquanto sequência textual e enunciado. Após uma breve referência às variantes 
contextuais da interação que usaremos como exemplo, faremos uma apresentação 
simultânea do quadro de análise e da sua aplicação, tomando como ponto de referência 
os resultados da análise de 122 Enunciados Narrativos que realizámos no âmbito da 
nossa dissertação de doutoramento. Terminaremos com algumas considerações gerais 
sobre possíveis contribuições deste tipo de análise para o ensino-aprendizagem de 
PLNM. 



 

 Estudar Português como Língua Oficial: dez anos de experiência de Timor Leste 
 
 

Hanna J. Batoréo (Universidade Aberta) 
 
 
Passados quase dez anos sobre a independência da República Democrática de Timor 
Leste e da consagração na respectiva constituição do Português como uma das duas 
línguas oficiais do país, calcula-se que a Língua Portuguesa não é falada por mais do 
que cerca de dez por cento de timorenses, num enquadramento plurilingue 
extremamente diversificado. O seu ensino constitui uma questão complexa não apenas 
do ponto de vista estritamente linguístico, mas também do ponto de vista 
sociolinguístico, psicolinguístico, político, cultural e educacional. Na presente 
comunicação, procurar-se-á discutir a especificidade da situação acima traçada, focando 
especificamente a investigação desenvolvida na área. 
 
 



 

PL2 e PLE: investigação e ensino em Portugal 
 

Paulo Osório  (Universidade da Beira Interior) 
 
 
Será apresentado um levantamento crítico do que se tem feito em Portugal no que 
respeita a aspectos de aquisição e aprendizagem de PL2 e PLE (Português Língua Não 
Materna). Esse mapeamento crítico abrangerá os domínios do ensino e da investigação. 
 
 



 
Aquisição da Linguagem 

 
Coordenação: Raquel Santana Santos (USP) 
Participantes: 
Carmen Lucia Barreto Matzenauer (UCPEL)  
Cristiane Silva  (UNICAMP) 
Ester Scarpa (UNICAMP) 
Gilcélia Pires (UEFS) 
Giovana Ferreira-Gonçalves (UFPel) 
Mirian Rose Brum-de-Paula (UFSM) 
Raquel Santana Santos  (USP) 
 
 

Nesta sessão, discutiremos aemergência de alguns aspectos de L1 e L3. A profa. 
Carmen Matzenauer (Da história da língua à história da criança -mudanças no sistema 
consonantal) discute a emergência dosistema consonantal em L1. As profas. Giovana 
Gonçalves (Aemergência da harmonia vocálica: uma análise via restrições) 
e Raquel Santos (Alomorfia e aquisição de assimilação de vozeamento em português 
brasileiro) discutem a aquisição de regras fonológicas em L1. Finalmente, a profa. Ester 
Scarpa(Code-switching na aquisição do português como L3: morfologia verbal) discute 
a interação de L1 e L3. 



 

Da história da língua à história da criança: mudanças no sistema consonantal 

Carmen Lucia Barreto Matzenauer (UCPEL) 
  
 
O inventário fonológico de uma língua não é estático, seja à luz de sua evolução 
histórica, seja sob a ótica de sua aquisição por crianças – mudança e aquisição, portanto, 
podem ser tomadas como diferentes faces de uma dinamicidade inerente a todo sistema 
linguístico. Sob essa perspectiva, propôs-se um estudo do sistema consonantal do 
Português do Brasil, com o fim de se discutirem semelhanças e diferenças do 
comportamento das consoantes do português do Brasil (PB) em seu desenvolvimento na 
diacronia e na aquisição. Os dados relativos à evolução da língua foram retirados de 
gramáticas históricas, enquanto aqueles referentes à aquisição foram obtidos por meio 
de entrevistas gravadas com cinquenta e quatro crianças falantes nativas de PB, com 
idade entre 2:0 e 3:5 (anos: meses). A análise, focalizando as consoantes obstruintes e 
líquidas, além de processos de que tais classes de segmentos são alvo, evidenciou 
comportamentos similares, na mudança e na aquisição, mas também identificou 
especificidades características de um e de outro movimento dalíngua. Os resultados 
foram discutidos com o fundamento de modelos com base em restrições, seguindo-se os 
pressupostos da Teoria da Otimidade (OT), desde Prince & Smolensky (2003) e 
McCarthy & Prince (2003), até o Modelo de Processamento de L1, de Boersma (2007, 
2009) e Boersma & Hamann (2009). 

 



Code-switching na aquisição do português como L3: morfologia verbal 
 

Ester Scarpa (UNICAMP) 
Gilcélia Pires (UEFS) 

 
A aquisição de L3 tem despertado crescente interesse, propiciando questionamentos de 
asserções sobre a semelhança entre a aquisição de L2 e línguas adquiridas 
subsequentemente ( L3) e se a gramática Universal estaria disponível ao aprendiz de L2.  
Apenas recentemente o interesse tem se voltado para especificidades na aquisição de 
L3, em contraste com L2 e as indagações tem focado na transferência translinguística 
entre L1 e L2, por um lado, e L3, por outro. Os aprendizes de L2 têm dois sistemas que 
potencialmente podem influenciar-se mutuamente (L1�  L2). Já a influência 
translinguística em L3 conta com duas relações bidirecionais:L1�  L3 e L2�  L3.  
Objetivos e fundamentação: uma L2 previamente adquirida tem um papel importante na 
aquisição de L3 e code-switching exerce um papel aquisicional fazendo circular falas de 
outra língua partilhada pelos interlocutores, gerando relações contíguas entre as línguas 
em contacto.  O uso lingüístico, mediado por fenômenos tradicionalmente considerados 
sociolinguísticos, afetam a aquisição de aspectos estruturais da L3.  
Metodologia. Este é um estudo de caso, longitudinal, de dados de fala de uma 
adolescente adquirindo o PB como L3, falante nativa de finlandês, proficiente em inglês 
e com conhecimentos de russo e estoniano. A coleta de dados se desenrola dos 16 aos 
17 anos, enquanto era estudante intercambista em Feira de Santana, BA. Os dados são 
analisados com relação às fases de aquisição da morfologia verbal e em relação à 
presença de code-switching nessas fases. Resultados. Na primeira fase, a aquisição da 
morfologia verbal do português brasileiro exibe comportamento errático e o CS 
apresenta inserções de itens lexicais e longos trechos de fala em inglês. Na segunda 
fase, os elementos funcionais surgem com mais evidência, embora persistam erros de 
concordância e forma não-finita não marcada do verbo no futuro próximo. CS incide 
sobre verbos ou expressões verbais, e orações encaixadas.  A terceira fase exibe 
proficiência razoável na morfologia verbal, com virtual abandono de  CS. Conclusão: 
CS mostra a possibilidade de esquadrinhar da língua-alvo, através de cadeias 
interpretativas e circulação de falas como ponto de referência  sobre o qual a nova 
língua está em processo de ser inserida. Neste sentido, o conceito de CS deveria ser 
revisto à luz de recentes desenvolvimentos na literatura sobre aquisição bilingue. 
 



A emergência da harmonia vocálica: uma análise via restrições 
 

Giovana Ferreira-Gonçalves (UFPel) 
Mirian Rose Brum-de-Paula (UFSM) 

 
 

O processo de aquisição do sistema vocálico do português tem sido investigado por 
diferentes autores e com base em abordagens teóricas distintas (RANGEL, 2002; 
BONILHA, 2004; MATZENAUER E MIRANDA, 2009). Os trabalhos convergem em 
apontar a emergência precoce do triângulo vocálico - /a/, /i/, /u/ -, seguido pelas vogais 
médias altas e médias baixas. O padrão, portanto, é similar àquele constatado no 
processo de aquisição das vogais de outras línguas e corrobora a referência aos sistemas  
vocálicos mais frequentes reportada em Maddieson (1984). Conforme o autor, dos 
sistemas de 3 a 7 vogais – que englobariam, portanto, as sete vogais do português em 
posição de sílaba tônica – das 14 línguas que apresentam 3 vogais, todas incluem 
justamente o triângulo básico /a, i, u/. As línguas demonstram preferência por certas 
vogais e por certas configurações no espaço vocálico, selecionando vogais localizadas 
na parte periférica do espaço vocálico. Sendo segmentos que emergem precocemente – 
o triângulo vocálico básico está presente nas primeiras palavras produzidas pela 
crianças e as vogais médias baixas, por exemplo, já são consideradas adquiridas por 
volta de 1:7 (ano:meses) em Rangel (2002) -, os trabalhos realizados são 
numericamente pouco expressivos, se comparados aos estudos que investigam a 
aquisição do sistema consonantal. As discussões centrais, geralmente, voltam-se para a 
emergência tardia das vogais médias baixas e não lançaram, ainda, um olhar acerca da 
aquisição de regras variáveis do português, como a harmonização vocálica. A militância 
dos efeitos co-articulatórios na distribuição vocálica das palavras produzidas pelas 
crianças tem, igualmente, sido posta de lado, apesar de investigada nos dados de 
sujeitos adultos (ALBANO, 2001; 2004; ROCES, 2010). O presente trabalho, com base 
nos dados de 8 crianças pelotenses (Banco de dados LIDES – Linguagem Infantil em 
Desenvolvimento), em processo de aquisição do português brasileiro, com idades entre 
1:0 e 4:0, e na fala de seus cuidadores, verificará (i) a distribuição dos segmentos 
vocálicos em nomes, buscando por tendências de combinações harmônicas e 
desarmônicas (ALBANO, 2001); (ii) a relação da distribuição das vogais constatada 
com a aplicação da regra de harmonia vocálica no português e (iii) a formalização do 
processo de harmonia vocálica nos dados da aquisição por meio da  configuração de 
uma gramática variável constituída por restrições. Ênfase será dada à aplicação da regra 
de harmonia vocálica quando houver a elevação das vogais pretônicas /e/ e /o/ apenas 
em contexto que apresente as vogais /i/ e /u/ em sílabas subsequentes, seguindo estudos 
realizados com base em dados de sujeitos adultos, como Schwindt (2002). A teoria de 
base para a referida formalização será a Teoria da Otimidade que, com a aplicação de 
algoritmos de aprendizagem, formaliza de maneira equiparada dados relativos à 
mudança linguística, a formas variáveis e à emergência do sistema linguístico. 
 
 



Alomorfia e a aquisição da assimilação de vozeamento em Português Brasileiro 
 

Raquel Santana Santos  (USP) 
Cristiane Silva  (UNICAMP) 

 
Este trabalho examina a aquisição da alomorfia envolvendo as fricativas em Português 
Brasileiro (PB). Na gramática adulta, [s, z] são contrastivos em ataque (cf. (1)-(2)), mas 
neutralizados em coda. Esta neutralização envolve uma assimilação regressiva de 
vozeamento, independentemente da posição da sílaba, do domínio prosódico ou 
condicionamento morfológico (cf. (3)-(6); Mattoso Câmara 1988, Tenani 2002). Este 
trabalho discute quanta informação morfológica a criança mantém em suas 
representações lexicais – todos os detalhes fonéticos (Werken & Curtin 2005, Swingley 
2003) ou representações subespecificadas (Fikkert 2005, Van der Feest 2007) – e se e 
como as crianças adquirem as regras de assimilação (Newton & Wells 2002, Mezzomo 
1999, 2003). Especificamente: (i) As fricativas são subespecificadas na produção 
infantil? (ii) Se sim, a subespecificação ocorre em ataques e codas?; (iii) A assimilação 
em PB é uma regra a ser adquirida ou um processo automático?; (iv) Se é uma regra, 
quando a criança chega ao estágio adulto no que diz respeito à direcionalidade 
(regressiva vs. progressiva) e tipo (vozeamento vs. desvozeamento); (v) A morfologia e 
a posição da sílaba têm algum papel na aquisição? Analisamos os dados de 1 criança 
(1;4-4;0 – 1582 contextos) e dados experimentais de 46 crianças (2;0-4;1 - 3096 
contextos). Nossos resultados mostram que em ataques [s] é o primeiro a aparecer (aos 
1;4), mas a aquisição de /z/ (aos 2;2) precede a aquisição de /s/ (aos 2;4). No geral, a 
produção da criança é correta (84.8%). Na coda, as crianças não produzem os 
segmentos corretamente até 4;1 e a aplicação do processo aumenta com a idade. Além 
disso, as crianças nunca aplicam a assimilação progressiva, o que indica que a fixação 
da direcionalidade da regra ocorre muito cedo. Quanto ao tipo de assimilação, as 
crianças nunca vozeiam incorretamente a fricativa quando seguida por um segmento 
surdo ou por uma pausa, mas incorretamente desvozeiam em 28%. Tais resultados 
apontam que as crianças têm dificuldades com o vozeamento, mas não com 
desvozeamento, o que por seu turno indica que elas já sabem que a representação 
envolve um segmento surdo e que a regra do PB é de vozeamento. Interessantemente, 
embora os resultados não mostrem diferenças com respeito à morfologia (80% e 82% de 
produção correta para codas morfológicas e não-morfológicas, respectivamente), eles 
diferem no que diz respeito à posição da sílaba (37% e 70% de produção correta em 
codas mediais e finais, respectivamente). Em resumo, as crianças aprendem o contexto e 
a direcionalidade da assimilação de vozeamento em PB muito cedo e, embora elas não 
tenham problemas com a produção de fricativas surdas, elas cometem erros em não 
vozear as fricativas nos contextos apropriados até 4;1. Assim, concluímos que a 
assimilação de vozeamento em PB não é um processo automático que se segue de uma 
sobreposição de traços fonológicos como realização default, como proposto por Newton 
& Wells (2002) para a assimilação regressiva no Inglês Britânico, mas sim uma regra a 
ser adquirida. Finalmente, o valor para o traço [voice] é especificado muito cedo para o 
ataque, mas não para a coda, o que é um argumento contra a proposta de que a 
representação lexical codifica todos os detalhes fonéticos. 
 
 



Ensino, aquisição e  aprendizagemdo português por falantes de outras línguas 
 

Coordenação: Rosane de Sá Amado (USP) 
Participantes: 
Beatriz DarujGil (USP) 
Neide Tomiko Takahashi 
Rosane de Sá Amado (USP) 
 
Esta sessão coordenada objetiva levantar e discutir aspectos pertinentes aos processos 
de ensino/aprendizagem/aquisição da língua portuguesa por falantes de outras línguas. 
A distânciaentre a língua portuguesa e a cultura brasileira e as línguas e culturas 
maternas dos aprendizes de português como segunda língua (PL2)/língua estrangeira 
(PLE) provoca interessantes discussões para linguistas dedicados à pesquisa do 
processo de aquisição/aprendizagem de aspectos formais e pragmáticos em 
PLE/PL2. Propomos assim a apresentação de investigações que focalizam tanto 
aspectos interlinguísticos quanto estratégias de ensino que minimizem as dificuldades 
encontradas por esses aprendizes. 

 

 
 



O léxico no ensino de português para falantes de outras 
línguas 

 
Beatriz Daruj Gil (USP) 

Entre vários domínios da língua, o léxico é o que está voltado diretamente para a 
experiência, revelando recortesculturais dos grupos humanos e construindo visões sobre 
o mundo real. Depois de perceber a realidade, o homem a organiza por meio dos 
lexemas - unidades virtuais do léxico - e, em seguida, configura uma norma lexical, ao 
usar repetidamente essas unidades em uma comunidade, etapa em que os lexemas 
podem ser chamados devocábulos. Finalmente, seleciona determinado léxico em cada 
atualização discursiva, processo que é influenciado principalmente pelos gêneros 
discursivos e pelas condições de enunciação e que resulta em um conjunto de lexias. 
Atualizado e com status de propriedade discursiva, o léxico participa da construção e 
disseminação de ideologias, e seu estudo pode configurar-se como uma maneira de 
análise do discurso. Ele materializa ideologias sendo que variados elementos 
da situação comunicativa que cercam a produção discursiva contribuem para isso, sejam 
eles as relações sociais entre os participantes da enunciação, o tempo, o lugar ou a 
identidadesocial dos enunciadores.  De acordo com a orientação sociocognitiva da 
Análise Crítica do Discurso, a seleção lexical é uma estrutura discursiva que, 
mediada pelos modelos mentais integrantes da cognição pessoal e social, influencia a 
representação que os indivíduos realizamem sua interação cotidiana, assim como é 
influenciada por ela (VAN DIJK, 2008).Este trabalho tem o objetivo de debater sobre a 
importânciadessa escolha lexical na construção de sentidos do texto, assim como 
discutir práticas de ensino de léxico em aulas de PFOL(Português para Falantes de 
Outras Línguas) que sistematizem oléxico por meio de campos semânticos com a 
finalidade demostrar como a seleção lexical, nas atividades de enunciação, 
produz e reproduz visões de mundo que revelam ideologias de seus enunciadores. 

 



A leitura de textos literários para aaquisição de Português 
 Língua Estrangeira (PLE) 

 
Neide Tomiko Takahashi 

 

Com a vinda contínua de estudantes intercambistas universitários e profissionais 
estrangeiros ao Brasil, iniciantes do português, mas aprendizes experientes em 
assimilar uma língua estrangeira, a preocupação pelos instrumentos de ensino a serem 
adotados evidencia-se cada vez mais. Tal quadro vem reforçar ainda a necessidade de 
pesquisa acerca das abordagens e estratégias que contemplem condições 
para a aquisição da língua portuguesa, bem como os aspectos socioculturais nela 
envolvidos. Objetiva-se, neste trabalho,discutir as práticas de leitura literária no 
processo deensino-aprendizagem para a aquisição do português do Brasil 
como língua estrangeira, examinando as representações e o potencial que determinados 
gêneros literários propiciam no desenvolvimento da compreensão e produção escritas. 
Nessecontexto, ao considerarmos que o sentido não está estruturado no texto, mas é 
construído a partir de seu percurso de leitura,podemos observar que a prática social da 
leitura literária requer uma proposta em que a interação verbal esteja em consonância 
com as motivações e o interesse extra-aula do aluno. Para consolidar essa discussão, 
busca-se analisar o princípio de que tais aprendizes são leitores formados em sua 
língua materna e são capazes de articular conhecimentos em língua estrangeira na esfera 
de uma abordagem que não utilize os textos literários como pretexto para atividades 
descontextualizadas e limitadoras de gramática ou da história dos movimentos literários. 
Com foco na área de ensino e aprendizagem da língua portuguesa para universitários 
estrangeiros em imersão, o que se propõe é ressaltar que as bases da leitura literária, tal 
qual experiência para o desenvolvimento de habilidades comunicativas, tornam-se 
válidasa partir de sua dinâmica sociointeracionista, uma vez que permitem a reflexão de 
valores (afetivos, sociais ou históricos) dentro de seu processo de criação e expressão. 
Constata-se, nesta etapa da pesquisa, que essa leitura pode contribuir para a reflexão de 
experiências interculturais profícuas desde que haja uma condução adequada dos 
percursos didáticos a serem seguidos pelos aprendizes de PLE. 

 
 



 A aquisição/aprendizagem do português como segunda língua por falantes de 
línguas indígenas: aspectos pluri- e interculturais 

 
Rosane de Sá Amado (USP) 

O português é a segunda língua para milhares de brasileiros que têm, como língua 
materna, uma língua indígena. Além disso, é a língua adotada por outros milhares de 
estrangeiros  que vêm ao Brasil todos os anos com expectativas de permanecerem 
por aqui, como os bolivianos e paraguaios que chegam cotidianamente à cidade de São 
Paulo, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Também é uma língua 
estrangeira sendo ensinada nos cinco continentes, principalmente nos países 
latino-americanos, cujos governos têm assinado tratados de cooperação com o governo 
brasileiro a fim de se implementar o ensino bilateral de português e espanhol em suas 
escolas. No Brasil, o aprendizado da língua ocorre, na maioria dos casos, de 
maneira informal, no contato com falantes nativos das diversas regiões do país, que se 
utilizam de diferentes variantes linguísticas do português brasileiro. Mas há também o 
ensino formal. Nos centros urbanos, é cada vez maior o número de cursos que visam ao 
ensino do português para estrangeiros, principalmente para o público de executivos e de 
alunos universitários intercambistas. Também nas grandes cidades, organizações não-
governamentais e religiosas têm se dedicado a ensinar português aos chamados 
“trabalhadores transplantados”, que não podem pagar por cursos de língua. Em 
grande parte das aldeias indígenas, a escola tem a tarefa de ensinar a variante padrão do 
português, principalmente na modalidade escrita, ao lado, muitas vezes, da alfabetização 
na língua indígena. Este trabalho foca este último caso. O objetivo é fomentar a 
discussão do porquê e do como se ensinar português – como segunda língua – para os 
povos indígenas, que assim o desejarem. A partir da análise da produção escrita 
em português dos alunos participantes do X Módulo da Escola Timbira (projeto 
realizado pelo Centro de Trabalho Indigenista, FUNAI e Secretarias de Estado da 
Educação do Maranhão e do Tocantins), discorrerei sobre a importância de se adotarem 
as perspectivas pluri- e intercultural na pesquisa sobre a aquisição/aprendizagem do 
português como segunda língua porpovos falantes de línguas indígenas, seguindo a 
proposta de Trujillo Sáez (2005). 

 

   



Verbo-visualidade em diferentes tendências discursivas: apontamentos 
epistemológicos 

 

Coordenação: Roberto Leiser Baronas (UFSCar/CNPq/FEsTA) 
Participantes: 
Beth Brait (PUC-SP/USP/CNPq) 
Roberto Leiser Baronas (UFSCar/CNPq/FEsTA) 
Sírio Possenti (UNICAMP/CNPq/FEsTA)  
 

O objetivo central desta sessão coordenada é compreender a verbo-visualidade em 
distintas tendências discursivas. Para tanto, busca-se, inicialmente, com base em alguns 
conceitos advindos do pensamento bakhtiniano, proceder à leitura de um acontecimento 
jornalístico pouco comum, em que uma primeira página foi alterada, transformando-se 
em duas: uma impressa no exemplar dos assinantes e outra no que chegou às bancas. 
Não se trata de mudança para substituir uma notícia por outra, o que poderia acontecer 
em função da importância e hierarquia no que se refere ao interesse público maior de 
um fato em relação a outro. Trata-se da reorganização verbo-visual das mesmas notícias 
na primeira página, provocando, necessariamente, combinatória significativa 
diferenciada. Num segundo momento, apresenta-se, por um lado, a hipótese de 
Maingueneau (Gênese dos discursos) segundo a qual os textos não verbais que fazem 
parte de posicionamentos obedecem à semântica global que caracteriza o 
posicionamento e, em consequência, devem ser analisados pelos mesmos critérios 
aplicados à análise do conjunto de textos verbais e, por outro, para o caso de pretender-
se uma análise de textos “isolados”, defende-se que se devem levar em conta o campo, o 
gênero e a cenografia (seguindo Bakhtin, ou uma versão compatível de Maingueneau, 
apresentada em diversos textos). A análise de pequeno corpus, composto de charges e 
de propagandas, busca mostrar que o funcionamento das imagens não é o mesmo nos 
diversos campos. E, por último, trabalha-se com um conjunto de fotografias do rosto do 
ator político Dilma Rousseff veiculadas pelos jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. 
Paulo durante o processo eleitoral de 2010 nos mais variados gêneros discursivos. Para 
tanto, retomam-se, por um lado, as discussões empreendidas por Jean-Jacques Courtine 
e Claudine Haroche em seu livro a História do Rosto: exprimir e calar suas emoções 
(do século XVI ao início do século XIX) (1988) sobre a constatação de que o “o 
indivíduo exprime-se pelo rosto” e que essa expressão do rosto ao longo dos séculos é, 
por razões sócio-históricas, instada ao silenciamento e, por outro, as reflexões de 
Dominique Maingueneau em Aforização: enunciados sem texto?(2010), sobre o papel 
da fotografia do rosto, enquanto o produto de um destacamento, na autenticação de 
aforizações produzidas por um locutor em determinado contexto. 



 
 Acontecimento jornalístico verbo-visualmente construído 

Beth Brait (PUC-SP/USP/CNPq) 
 

No quadro geral do pensamento bakhtiniano, aí incluídas as obras assinadas 
exclusivamente por MikhailBakhtin e as demais cujas assinaturas são consideradas 
disputadas, existem conceitos que permitem entender, analisar e interpretar tanto as 
produções verbais, trabalhadas pelos membros do Círculo, como as visuais, sugeridas 
em vários estudos. No Brasil, considerando essas possibilidades, vários  pesquisadores 
circunscreveram como objeto de interesse e pesquisa as produções verbo-visuais, 
reconhecendo, nessa articulação, uma forma singular de produção de sentidos. Nesta 
comunicação, dando continuidade a trabalhos anteriores, o objetivo é, a partir de alguns 
conceitos advindos do pensamento bakhtiniano, proceder à leitura de um acontecimento 
jornalístico pouco comum, em que uma primeira página foi alterada, transformando-se 
em duas: uma impressa no exemplar dos assinantes e outra no que chegou às bancas. 
Não se trata de mudança para substituir uma notícia por outra, o que poderia 
acontecer em função da importância e hierarquia no que se refere ao interesse público 
maior de um fato em relação a outro. Trata-se da reorganização verbo-visual das 
mesmas notícias na primeira página, provocando, necessariamente, combinatória 
significativa diferenciada. Para a leitura e interpretação desse acontecimento 
jornalístico, serão mobilizados especialmente os conceitos de enunciado concreto, 
relações dialógicas, discurso, levando em conta as especificidades das relações verbo-
visuais de cada uma das páginas e o fato de que dois tipos de produções verbais, dois 
enunciados confrontados um com o outro entabulam uma relação específica de sentido, 
apresentando-se como “visão do mundo”, “ponto de vista”, “voz social”, percepção do 
mundo. 



 

Aforização, mídia e política: uma pequena história do rosto de Dilma Rousseff no 
processo eleitoral 2010 

Roberto Leiser Baronas (UFSCar/CNPq/FEsTA) 

A Análise de Discurso de orientação francesa tem se constituído ao longo de suas 
quatro décadas deexistência, no interior das humanidades, como um poderoso 
dispositivo de leitura fundado sobre uma teoria do discurso. Na sua fase de constituição, 
final dos anos sessenta do século passado, especialmente na geografia francesa, 
privilegiou o discurso político verbal. Depois, no final dos anos setenta e início dos anos 
oitenta, reconhecendo que não se pode compreender o discurso sem levar em 
consideração os traços do interdiscurso que o constituem, passou a tomar como objeto 
de leitura distintas materialidades discursivas. Atualmente, por  conta de uma mudança 
no regime das materialidades dos discursos, a Análise de Discurso passou a privilegiar 
também a leitura de objetos multissemióticos. Este trabalho se inscreve na leitura 
discursiva de objetos multissemióticos veiculados pela mídia impressa e digital 
brasileira. Trabalharemos mais especificamente com um conjunto de fotografias do 
rosto do ator político Dilma Rousseff veiculadas pelos jornais Folha de S. Paulo e 
Estado de S. Paulo durante o processo eleitoral de 2010 nos mais variados 
gêneros discursivos. Para tanto, retomaremos, por um lado, as discussões empreendidas 
por Jean-Jacques Courtine e Claudine Haroche em seu livro a História do Rosto: 
exprimir e calar suas emoções (do século XVI ao início do século XIX) (1988) sobre 
a constatação de que o “o indivíduo exprime-se pelo rosto” e que essa expressão do 
rosto ao longo dos séculos é por razões sócio-históricas instada ao silenciamento e, por 
outro, as reflexões de Dominique Maingueneau em Aforização: enunciados sem 
texto?(2010), sobre o papel da fotografia do rosto, enquanto o produto de um 
destacamento, na autenticação de aforizações produzidas por um locutor em 
determinado co-texto. Uma análise preliminar do nosso corpus indica, no 
entanto, que os suportes midiáticos observados, durante o processo eleitoral 2010, não 
apenas mostram por meio de fotografias o ator político Dilma Rousseff exprimindo-se 
pelo seu rosto, mas, sobretudo, autenticando um conjunto de aforizações negativas 
construídas acerca desse locutor político, produzindo dessa forma uma interpretação 
deôntica do acontecimento político dado a circular. 



Teorias para a multissemiose 

Sírio Possenti  (UNICAMP/CNPq/FEsTA) 

 
As mídias, cada vez mais multissemióticas,têm obrigado os estudiosos de texto e de 
discurso que desejamanalisar corpora veiculados nos meios de comunicação a 
proporcritérios de análise para os “signos” não verbais e a sua relação com os verbais. A 
tarefa exige a formulaçãohipóteses e que não sejam meras extensões do lingüístico ao 
imagético. Este trabalho apresentará duas propostas explícitas de análise, cujo objetivo é 
desafiar as análises intuitivas,por melhores que sejam. Em primeiro lugar, apresenta-se 
ahipótese de Maingueneau (Gênese dos discursos) segundo a qual os textos não verbais 
que fazem parte de posicionamentos obedecem à semântica global que caracteriza o 
posicionamento e, em consequência, devem ser analisadas pelos mesmos critérios 
aplicados à análise do conjunto de textos verbais. Em segundo lugar, para o caso de 
pretender-se uma análise de textos “isolados”, defende-se que se devem levar em conta 
o campo, o gênero e a cenografia (seguindo Bakhtin, ou uma versão compatível de 
Maingueneau, apresentada em diversos textos). A análise de pequeno corpus, composto 
de charges e de propagandas,mostrará que o funcionamento das imagens não é o mesmo 
nos diversos campos. Por exemplo, nas charges, o exagero pode ser crucial, o que não é 
o caso das propagandas. Em consequência, demanda-se que sejam consideradas as 
“regras” de cada tipo de discurso e a cenografia, não apenas os gêneros. 

 



 
Análises semânticas de palavras do português 

 
Coordenação: Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP) 
Participantes: 
Carolina de  Paula Machado (UFSCAR) 
Mariangela Peccioli Galli Joanilho (UEL) 
Neuza Benedita da Silva Zattar (UNEMAT) 
Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP) 
 
A sessão “Análises semânticas de palavras do português” apresenta quatro trabalhos 
realizados a partir da mesma perspectiva teórico-metodológica – a da Semântica do 
Acontecimento, tal como vem sendo desenvolvida no Brasil por Eduardo Guimarães. 
Neuza Zattar, motivada por uma propaganda institucional da Caixa Econômica Federal 
no seu aniversário de 150 anos, na qual são relacionados [caderneta de] poupança, 
liberdade e [carta de] alforria, dá continuidade a suas pesquisas em torno da semântica 
de escravo, propondo um olhar sobre essas quatro palavras em dicionários do português 
em dois momentos: na segunda metade do século XIX – época à qual a propaganda da 
Caixa, de 2011, nos transporta, e do início do século XXI – época em que a propaganda 
da Caixa é feita. Ela busca compreender não apenas o que os dicionários, como 
representações do uso lingüístico, mostram das diferenças e semelhanças entre as 
palavras nos dois momentos, mas também como esses sentidos de tempos diferentes da 
história da palavra constituem a temporalidade do acontecimento enunciativo da 
propaganda da Caixa Econômica Federal. Mariângela Joanilho situa seu estudo entre a 
última década do século XIX e a primeira metade do século XX, momento de 
construção de uma identidade republicana brasileira. Sua palavra-tema é língua e são as 
predicações de língua, notadamente nas substituições metafóricas que recebe, que ela 
busca compreender em um corpus de jornais da época, quando a questão da língua se 
inscreve na questão da identidade nacional e demarca, de diferentes modos, o sujeito 
brasileiro e o sujeito estrangeiro. Carolina Machado, dando continuidade aos seus 
estudos da palavra preconceito, propõe analisá-la como categoria explicativa da 
formação da sociedade brasileira em textos acadêmicos da primeira metade do século 
XX, hoje reconhecidos como fundamentais na história das idéias sobre o Brasil. Seu 
trabalho dá visibilidade a um fato curioso: essa palavra, embora funcione como 
categoria explicativa da sociedade brasileira, não é definida como um termo pelos 
autores. É por meio das diferentes predicações que recebe, as quais vão tecendo com ela 
movimentos argumentativos sobre o Brasil, que se consegue compreender sua 
designação. Sheila de Oliveira dá seqüência aos seus estudos sobre as palavras cidadão 
e cidadania, buscando descrever as continuidades e descontinuidades no seu 
aparecimento nos discursos de posse dos presidentes republicanos. O ir e vir dessas 
palavras na enunciação inaugural dos chefes da nação, e o modo como são predicadas 
quando aparecem, permitem observar alguns de seus movimentos semânticos, e 
compreender sua especificidade na construção do pensamento republicano brasileiro. Os 
quatro trabalhos dessa sessão de comunicações coordenadas pretendem contribuir, de 
um lado, para a compreensão de elementos do léxico de língua portuguesa tal como ele 



se historiciza no Brasil, em materialidades enunciativas específicas – a da mídia, em 
propaganda e em jornais, a dos dicionários, a dos textos acadêmicos, a dos discursos de 
posse de presidentes. Por outro lado, pretendem dar visibilidade a um modo de olhar a 
semântica das palavras, a partir de uma perspectiva enunciativa. 

 

 
 



História e Política da palavra preconceito: um percurso de sentidos no pensamento 
social brasileiro 

 
 

 Carolina de Paula Machado (UFSCar) 
 
Diante da grande circulação da palavra preconceito na atualidade no Brasil, e com o 
intuito de refletir sobre a história desta palavra nesse espaço de enunciação, tive por 
objetivo compreender a sua designação em textos acadêmicos sobre a formação social 
do país. Nestes textos do início do século XX, encontramos a palavra preconceito como 
uma categoria explicativa da nossa sociedade. A análise dos sentidos desta 
palavra possibilita olharmos para a nossa sociedade pelo modo como ela é enunciada 
em outro momento, no qual toma forma a República brasileira. Isto pode ajudar a 
compreender ou, pelo menos, desautomatizar os sentidos que hoje circulam para a 
palavra preconceito na sociedade brasileira. Mesmo depois de ter se passado mais de um 
século da abolição do trabalho escravo, as relações sociais em nosso país ainda são 
marcadas pelo problema do preconceito, que continua a produzir seus efeitos 
discriminatórios na atualidade. Quando pergunto pela designação da palavra preconceito 
não busco efetuar um inventário dos sentidos dessa palavra. Busco compreender o que 
os sentidos, historicamente constituídos no acontecimento enunciativo (cf. Guimarães, 
2002), dizem das relações sociais brasileiras, a partir do olhar de autores que 
produziram obras de referência para as Ciências Sociais. Tomo, como referencial 
teórico, a Semântica do Acontecimento tal como Guimarães (2002, 2007) a desenvolve, 
e estabeleço um diálogo com a Análise de Discurso de linha francesa desenvolvida no 
Brasil por Orlandi (1990, 2005), teorias que fornecem os conceitos teóricos e análicos 
necessários para que fossem observados os movimentos dos sentidos dessa palavra 
como simbolizando algo das relações sociais. Selecionei as análises de duas obras de 
meu corpus, das quais farei um recorte. São  elas “Evolução do Povo Brasileiro” de 
Oliveira Vianna, de 1923 e “Casa-grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, de 1933. 
Os sentidos de preconceito que estão circulando nessas obras são analisados, assim 
como também buscamos compreender os sentidos que ficam apagados, de maneira a 
observar como estes autores significam as relações sociais num período tão importante 
para a história do Brasil como é o início do século XX. Na primeira obra, enuncia-se a 
partir de um discurso biológico do evolucionismo que naturaliza uma suposta 
inferioridade racial, discurso no qual circulam certos sentidos de preconceito, e, na 
segunda obra, o preconceito é relacionado ao discurso religioso, passando a ter outros 
sentidos. 
  



A designação de língua em jornais da Primeira República: um  estudo enunciativo 
 
 

   Mariângela Peccioli Galli Joanilho (UEL) 
 
 
Durante a Primeira República (1889-1930), práticas   discursivas sobre a identidade 
nacional apareceram em profusão e   podemos encontrá-las em jornais de grande 
circulação. As   ideias sobre nacionalismo podem ser vistas em artigos e outros 
textos produzidos por educadores, médicos e jornalistas que   refletem as ideias raciais 
geradas pela elite cultural do   período. Positivismo, darwinismo social e liberalismo se 
misturam para formar práticas discursivas sobre o que é   nacional e também sobre os 
indivíduos. O pequeno número de   instituições educacionais permitiu a canalização 
dessas   práticas em direção à sociedade, estabelecendo uma espécie 
de consenso do pensamento intelectual. O objetivo desta   exposição é compreender a 
designação da palavra língua em   jornais do período, observando o modo como é 
predicada por meio   de metáforas.  O que se busca é, sobretudo, compreender o 
funcionamento de alguns procedimentos de textualidade que   constituem os sentidos de 
língua no acontecimento. Nossa   tentativa será então a de compreender como se 
estabelece a   designação: por um lado, verificar que tipo de metáforas 
produzem os sentidos sobre a palavra língua e, por outro,   mostrar que a enunciação 
sobre a língua, na relação entre o   nome língua e as outras formas que a predicam, é um 
espaço de   trabalho no qual a construção da identidade e do sujeito   nacional está 
assegurada. Pode-se dizer que desse confronto   emergem diferenças e/ou regularidades 
que, permitem observar a   fundação de um discurso sobre identidades brasileiras, a 
partir   da compreensão do modo como se sustentam as posições   enunciativas, quando 
se fala sobre o sujeito no período   proposto. Sobre isso, poderíamos antecipar o fato de 
que os   sentidos sobre o sujeito se constituem num movimento de dupla   designação, 
em que o primeiro coincide com o que se nomeava por   uma aproximação (e seus 
vários confrontos) entre as   significações de “estrangeiro” e “brasileiro”, em solo 
nacional. Esses dois sentidos serão trabalhados pelos de   “língua” e de “civilização”, 
em um espaço de   enunciação em que o imaginário (a representação) é   perpassado 
pelas relações com o mundo europeu e, em especial,   com a França. 
 
 



Poupança e liberdade de escravos: palavras que significam na história  
dos 150 anos da Caixa 

 
   Neuza Benedita da Silva Zattar (UNEMAT) 

 
 
Na comemoração dos 150 anos da Caixa Econômica Federal, a   quinta de uma série de 
doze propagandas que circulam tanto na   mídia impressa, em revistas, como também 
em emissoras de   televisão, rememora a escravidão no Brasil. Sob o slogan   “Caixa 
150 anos. Uma história escrita por todos os   brasileiros”, a propaganda destaca o uso da 
caderneta de   poupança por escravos de ganho (que recebiam dinheiro por uma parte do 
seu trabalho) para economizar até que conseguissem o   valor que lhes permitisse 
comprar sua carta de alforria. A Caixa,   banco do Estado brasileiro, se significa nesta 
propaganda como   agente colaborativo na obtenção da liberdade dos escravos,  
 liberdade esta tolhida pela própria lei do Estado brasileiro,   sob o regime jurídico da 
escravidão. Estas e outras   contradições atravessam as enunciações sobre a escravidão 
e   os negros no Brasil. A alforria é uma prática tão antiga   quanto a escravidão, e 
recebeu várias designações, desde a   Antiguidade, passando pela Idade Média, até 
chegar ao Brasil,   onde se caracterizou também pelas formas de concessão. Nesta  
 apresentação, propomos refletir sobre o funcionamento da   palavra “alforria” nos 
processos sócio-históricos de sua   significação na segunda metade do século XIX no 
Brasil. Na   perspectiva da Semântica do Acontecimento, em que se concebe que 
a língua funciona afetada pela memória do dizível/   interdiscursivo no acontecimento 
enunciativo de linguagem, vamos   observar o que a palavra “alforria” designa na 
relação   entre a propaganda da Caixa e alguns verbetes lexicográficos,   tais como 
alforria, poupança, escravo, liberdade, em   dicionários de língua portuguesa da segunda 
metade do século   XIX e da atualidade.  Entendemos, como Nunes, em “Dicionarização 
no Brasil: Condições e Processos” (2002),   que o saber linguístico do dicionário é um 
produto histórico,   localizado em um tempo e em um espaço. Por isso é possível,   neste 
estudo comparativo do saber lexicográfico sobre as   palavras em duas épocas – a 
atualidade em que a Caixa enuncia   e o passado sobre o qual a Caixa enuncia – 
compreender os   deslocamentos e as repetições de sentido. Buscaremos compor a  
 relação entre alforria, poupança, escravo, liberdade entre os   verbetes lexicográficos 
destes dois tempos e na relação que se   estabelece entre eles na propaganda da Caixa. 
 
 
 



 
 

 

A enunciação de cidadão e cidadania na República brasileira: com a palavra os 
presidentes 
 
 
Sheila Elias de Oliveira (DL-IEL/UNICAMP) 
 
 
A palavra “cidadão”, derivada do latim, sofre uma mudança de sentido fundamental a 
partir da relação com o seu equivalente por tradução no francês – “citoyen”, que muda 
de sentido com a Revolução Francesa, deixando de significar aquele que tinha 
privilégios na cidade, e passando a significar aquele que era parte de uma coletividade 
pela igualdade de direitos e deveres perante o Estado. Em trabalho anterior (Cidadania, 
história e política de uma palavra, 2006) mostramos, em dicionários do português, os 
movimentos na semântica de “cidadão” que resultaram nesta mudança em que cidadão 
passa a significar em relação ao Estado republicano, mudança esta a partir da qual, no 
início do século XX, derivou-se “cidadania”. Mas se estes movimentos de “cidadão” 
que resultam no surgimento de “cidadania” parecem espelhar a mudança em “citoyen” 
que resultou em “citoyenneté”, o que pudemos atestar, nos dicionários brasileiros do 
século XX, é uma diferença fundamental em relação aos dicionários franceses: na 
França, os dicionários significam o político de diferentes modos nos verbetes “citoyen” 
e “citoyenneté”; no Brasil, há uma sobredeterminação do sentido jurídico sobre o 
político em “cidadão”, e a divisão da cena enunciativa com o sentido urbano de 
“habitante da cidade”; já em “cidadania” não há sequer uma definição própria, mas um 
reenvio a “cidadão” por acepções como “estado de cidadão” ou “qualidade de cidadão”. 
Os dicionários indicam, portanto, uma relação complexa entre estas palavras de línguas 
diferentes: se, de um lado, formalmente elas são equivalentes, e seus sentidos se 
aproximam a ponto de a traduzirmos umas pelas outras, por outro lado, suas histórias de 
enunciações fazem com que ideologicamente os sentidos deslizem para direções 
distintas. No trabalho que aqui propomos, buscamos, fundamentados na Semântica do 
Acontecimento, dar uma passo a mais para compreender os sentidos de “cidadão” e 
“cidadania” no português, mais especificamente no português brasileiro no período 
republicano; desta vez, tomamos como corpus os discursos de posse dos presidentes 
republicanos. Neles, observamos o ir-e-vir entre a presença e a ausência dessas duas 
palavras e, lá onde elas aparecem, identificamos seus Domínios Semânticos de 
Determinação (tal como os define Guimarães, 2007, em artigo homônimo), buscando 
identificar os pontos de semelhança e dessemelhança semântica nas falas inaugurais dos 
presidentes da República brasileira e, assim, compreender a designação das palavras no 
percurso de 1889 a 2011.  
 



 
Concordância no Português do Brasil e no Português de Portugal:  

análises contrastivas 
 

 
Coordenação: Silvia Rodrigues Vieira (URFJ) 
Participantes: 
Alexandre Monte (UNESP/Araraquara) 
Silvana Silva de Farias Araujo (UEFS) 
Silvia Figueiredo Brandão (UFRJ/CNPq) 
Silvia Rodrigues Vieira (UFRJ) 
 
 
A simplificação dos paradigmas flexionais verbais e nominais em variedades do 
Português tem sido utilizada no debate acerca das origens do Português do Brasil, 
consoante ao menos duas concepções: uma que pressupõe que os índices da falta de 
concordância brasileiros tiveram origem no Português Europeu transplantado para o 
Brasil, de acordo com as tendências existentes na deriva da língua (Naro; Scherre 2007); 
e outra que propõe ser a falta de concordância uma marca definidora da identidade 
linguística brasileira, resultante do intenso contato entre línguas, que teria dado origem a 
uma transmissão linguística irregular (Lucchesi et al. 2009). Para os que defendem a 
primeira abordagem, figuram, dentre as fontes linguísticas utilizadas, dados do PE que 
atestariam também a não-concordância, embora com variações menos frequentes e com 
maiores limitações sociais. Os que defendem a segunda abordagem propõem que (i) a 
“variação da concordância no PE é na melhor das hipóteses residual e periférica” 
(Lucchesi et al. 2009: 331). A presente sessão pretende contribuir com o debate acerca 
da interpretação da variedade brasileira em relação à europeia por meio da apresentação 
de quatro estudos sociolinguísticos labovianos sobre a concordância, todos de natureza 
contrastiva, que consideram entrevistas sociolinguísticas recentemente recolhidas. 
Acredita-se que o estudo do fenômeno em produções orais contemporâneas seja 
fundamental para a caracterização do PB e do PE e para as interpretações que 
usualmente se fazem dessas variedades. O trabalho intitulado “Concordância nominal 
na fala de comunidades das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de Lisboa” 
focaliza a concordância nominal de número em duas comunidades urbanas, Nova 
Iguaçu e Cacém, situadas, respectivamente, nas regiões metropolitanas do Rio de 
Janeiro e de Lisboa, com base em entrevistas que integram o Corpus do Projeto Estudo 
comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e 
europeias. O estudo intitulado “A concordância verbal com a primeira pessoa do plural 
em duas variedades do Português popular: a brasileira e a lusitana” apresenta análise 
contrastiva de dados referentes à variação em verbos com a primeira pessoa do plural. 
Para tanto, vale-se de amostras dos projetos A língua portuguesa do semiárido baiano - 
fase 3, sediado na UEFS, e Corpus Dialetal Para o Estudo da Sintaxe, sediado no 
Centro de Linguística, da Universidade de Lisboa. A concordância verbal de 3ª pessoa 
do plural na fala de pessoas residentes na cidade de São Carlos, localizada no interior do 
Estado de São Paulo/Brasil, e na fala de pessoas residentes na cidade de Évora, situada 
no Alentejo, sul de Portugal, constitui tema do trabalho intitulado “Estudo contrastivo 
da concordância verbal em duas variedades lusófonas”. Contemplando dados 
produzidos por falantes escolarizados e não escolarizados brasileiros e portugueses, 
discute-se a natureza da regra de concordância em estratos socioeconômicos 
diferenciados. O trabalho intitulado “Concordância verbal de 3ª pessoa plural na fala de 



comunidades metropolitanas do Rio de Janeiro e de Lisboa” também se ocupa da 
expressão das marcas número-pessoais em verbos relacionados a sujeitos de 3ª pessoa 
plural. Diferentemente do trabalho anteriormente descrito, a pesquisa considera a fala de 
residentes em comunidades urbanas – Nova Iguaçu (Rio de Janeiro) e Cacém (Grande 
Lisboa) – que integram o banco de dados do Projeto Estudo comparado dos padrões de 
concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias.Considerando três 
estruturas distintas relacionadas à concordância – no sintagma nominal, na forma verbal 
relacionada à primeira e à terceira pessoas do plural –, os trabalhos inscritos para a 
sessão propiciarão produtivo diálogo, tendo em vista a homogeneidade do aporte 
teórico-metodológico e da análise contrastiva de dados contemporâneos do PB e do PE. 
Sem dúvida, o debate sobre as convergências e/ou divergências entre as duas variedades 
só tem a se enriquecer com os resultados a serem apresentados à comunidade científica. 
 



 
Estudo contrastivo da concordância verbal  em duas variedades lusófonas 

 
Alexandre Monte (UNESP/Araraquara) 

 
O objetivo geral deste trabalho é discutir a variação na   concordância verbal de terceira 
pessoa do plural no português   brasileiro (doravante PB) e no português europeu 
(doravante PE).   É um estudo norteado pelos pressupostos teórico-metodológicos  da 
Teoria da Variação e Mudança Linguística (WEINREICH, LABOV 
& HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994, 2001, 2003). Por meio de um 
estudo empírico e sincrônico, estamos analisando a variação   na concordância verbal de 
3ª pessoa do plural na fala de   pessoas residentes na cidade de São Carlos, localizada 
no   interior do Estado de São Paulo/Brasil, e na fala de pessoas   residentes na cidade 
de Évora, situada no Alentejo, sul de   Portugal. No PE, encontramos um índice muito 
alto de frequência   de concordância na fala informal das pessoas. Os nossos 
resultados com dados do PE revelam uma significativa diferença   quantitativa em 
relação aos nossos resultados com dados do PB.   No entanto, há indícios de que as 
diferenças são mais   quantitativas do que qualitativas. Nas duas variedades, a 
variação da concordância verbo/sujeito na terceira pessoal   gramatical plural é 
controlada por diversas variáveis, entre as   quais destacamos a saliência fônica da 
oposição   singular/plural dos verbos, o traço humano do sujeito, a   posição do sujeito 
em relação ao verbo e a escolaridade. No  PB, tanto para os informantes sem nenhuma 
escolaridade quanto   para os informantes com escolaridade o fenômeno se configura 
como uma regra variável. Já no PE os informantes de nula   escolaridade também 
apresentam uma regra variável, mas aqueles   com escolaridade manifestam uma regra 
semicategórica. Além de   compreender os fatores linguísticos e sociais que 
condicionam /   determinam a variação linguística no âmbito da concordância   verbal 
de terceira pessoa do plural no PB e no PE, o presente   estudo pretende trazer uma 
contribuição para a compreensão de   um fenômeno que está no centro das discussões 
sobre os   processos que levaram à constituição do português brasileiro:   deriva, 
crioulização ou transmissão linguística irregular. 
 



A concordância verbal com a primeira pessoa do plural em duas variedades do 
português popular: a brasileira e a europeia 

 
Silvana Silva de Farias Araujo (UEFS) 

 
A simplificação dos paradigmas flexionais verbais tem sido apontada como uma marca 
definidora da identidade linguísticabrasileira em relação à europeia (MATTOS E 
SILVA, 2002, dentre outros). Nesse sentido, essa característica do português do 
Brasil (PB) não demorou a ser correlacionada à história sociolinguística brasileira, 
marcada pelo intenso contato entre línguas nos seus quatro primeiros séculos de 
existência  (LUCCHESI, 2007). Algumas evidências sustentam essa hipótese, a 
exemplo do fato de, em variedades populares do PB (as mais  diretamente relacionadas 
ao contato entre línguas e, consequentemente, à transmissão linguística irregular do 
português), observar-se uma correlação entre a aplicação da regra de concordância 
verbal padrão e a faixa etária jovem dos informantes (NINA, 1980 e VIEIRA, 1995), 
algo que não se  verifica em variedades cultas e semicultas (SCHERRE e NARO, 
1997), bem como a constatação de índices mais baixos de marcas de plural na 
concordância verbal na fala de informantes de comunidades rurais afro-brasileiras 
(LUCCHESI, BAXTER e SILVA, 2009). Assim, pode-se pensar num processo de 
aquisição de regras de morfologia flexional no que concerne à população com 
baixa ou nenhuma escolarização do PB. Dessa forma, já se investigou bastante a 
variação no uso da concordância verbal (CV) com dados do PB e algumas comparações 
com dados orais do português europeu (PE) vem sendo realizadas. Citam-se, por 
exemplo, as pesquisas de Carrilho (2003), Varejão (2006), Gandra (2009) e 
Monguilhott (2009), em que as autoras focalizam o uso variável da CV com a terceira 
pessoa do plural. Neste trabalho, esperamos trazer algumas contribuições na medida em 
que a análise contrastiva do PB com o PE centra-se na variação com a primeira pessoa 
do plural, por se acreditar que a ausência de marcas de plural com essa pessoa 
gramatical é bem peculiar do vernáculo brasileiro (RODRIGUES, 1987) e é típica de 
línguas que passaram por uma transmissão linguística irregular. O objetivo de se ter 
feito a comparação foi buscar elementos para o debate acerca da importância do contato 
entre línguas na formação do PB. Os resultados apontam para a concordância 
padrão categórica no PE popular e, por outro lado, para um quadro de variação na fala 
popular brasileira, tanto com dados do português popular rural quanto do urbano. Desse 
modo, corrobora-se a hipótese de que a sócio-história do PB, marcada 
pela transmissão linguística irregular (LUCCHESI, 2003), influenciou na constituição 
da identidade linguística brasileira e nega-se a hipótese da deriva natural, segundo a 
qual perdas de marcas de concordância estariam prefiguradas na língua portuguesa 
(NARO e SCHERRE, 2007). Utilizou-se a base teórico-metodológica da 
Sociolinguística Variacionista e foram investigadas amostras dos projetos A língua 
portuguesa do semiárido baiano - Fase 3, sediado na UEFS (http://www.uefs.br/nelp), e 
Corpus Dialetal Para o Estudo da Sintaxe, sediado no Centro de Linguística, da 
Universidade de Lisboa http://www.clul.ul.pt/sectores/variacao/cordialsin/ 
projecto_cordialsin_corpus.php  



 
 

Concordância nominal na fala de comunidades  das áreas metropolitanas  
do Rio de Janeiro e de Lisboa 

 
Silvia Figueiredo Brandão (UFRJ/CNPq) 

 
 
O fenômeno da concordância, tanto a nominal quanto a verbal,   vem servindo de base 
não só para discutir questões relativas a   possíveis gramáticas em coexistência e em 
concorrência nos   diferentes espaços geográficos em que se fala o português, mas 
também para determinar, no que toca ao Português do Brasil   (PB), entre outras 
hipóteses, se a perda de morfologia flexional   e de regras de concordância decorreria de 
um processo de   transmissão linguística irregular ou consistiria no   desenvolvimento 
de tendências existentes na deriva da língua.   Tendo em vista os diversos estudos sobre 
concordância nominal   realizados no âmbito do PB, já se podem apontar, com razoável 
segurança, os fatores estruturais que concorrem para a   implementação ou não da marca 
de número plural em   constituintes do SN. No âmbito do Português Europeu (PE), em  
 que são ainda pouco frequentes as análises de cunho   sociolinguístico, parte-se da 
hipótese de que, na variedade   standard, a regra tenha caráter semicategórico, nos 
termos de   Labov (2003).   Neste trabalho, focaliza-se a concordância nominal de 
número em   duas comunidades urbanas, Nova Iguaçu e Cacém, situadas,  
 respectivamente, nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e   de Lisboa, com base 
em amostras selecionadas de entrevistas que   integram o Corpus do Projeto Estudo 
comparado dos padrões de   concordância em variedades africanas, brasileiras e 
europeias.   Na análise, realizada segundo os pressupostos da Teoria da   Variação e 
Mudança (Weinreich; Labov & Herzog, 1968),   controlam-se, oito variáveis estruturais 
e, além de área  geográfica, três outras de natureza extralinguística – sexo, 
faixa etária (18-35, 36-55 e 56-75 anos) e nível de   escolaridade (fundamental, médio e 
superior).   Busca-se, em síntese, (i) verificar se há convergências e/ou   divergências 
entre as duas variedades no que se refere a   restrições de ordem tanto estrutural quanto 
extralinguística   de modo a (ii) discutir o estatuto (categórico, semicategórico   ou 
variável) da concordância no âmbito de cada uma delas. 
 



Concordância verbal de 3ª pessoa plural na  fala de comunidades metropolitanas 
do Rio de Janeiro e de Lisboa 

 
Silvia Rodrigues Vieira  (URFJ) 

 
    
Com base na análise variacionista (WEINREICH, HERZOG & LABOV,   1968) de 
dados de 3ª pessoa do plural extraídos de 36   entrevistas sociolingüísticas do Corpus do 
Projeto Estudo    comparado dos padrões de concordância em variedades africanas,    
brasileiras e européia, o presente trabalho ocupa-se do debate   acerca da natureza 
variável da concordância verbal de 3ª    pessoa do plural nas variedades brasileira (PB) e 
européia (PE)    do Português. Focaliza-se o referido fenômeno em duas   comunidades 
urbanas, Nova Iguaçu e Cacém, situadas,    respectivamente, nas regiões metropolitanas 
do Rio de Janeiro e   de Lisboa. Além de diversas variáveis estruturais, a pesquisa    
considera os seguintes grupos de fatores de natureza   extralingüística: sexo, faixa etária 
(18-35, 36-55 e 56-75   anos) e nível de escolaridade (fundamental, médio e superior).   
Resultados preliminares (VIEIRA, 2011) referentes ao uso da concordância em 
materiais coletados contemporaneamente, em   Oeiras / Lisboa e Nova Iguaçu / Rio de 
Janeiro, indicam alta   realização da concordância em ambas as variedades. No    
Português do Brasil, manifesta-se uma regra variável com    motivações lingüísticas e 
extralingüísticas, as quais têm   sido descritas nos estudos sobre o fenômeno em 
diferentes   materiais. No Português Europeu, entretanto, chama a atenção    o registro 
do comportamento semicategórico, nos termos de Labov    (2003), da concretização das 
desinências verbais de número e   pessoa, especialmente na fala de comunidades 
urbanas lisboetas.   Confrontando dados contemporâneos das referidas comunidades de 
fala, a pesquisa poderá comparar os resultados obtidos com os   verificados em estudo 
anterior e em outros trabalhos sobre o   fenômeno. Desse modo, espera-se contribuir 
para o debate acerca   das convergências e/ou divergências entre as variedades   
brasileira e europeia do Português. Acredita-se que o tratamento de dados 
contemporâneos seja de fundamental importância para   determinar, entre outras 
hipóteses, se a ausência/presença das    marcas de concordância denunciaria um uso 
particular da regra   variável no caso do PB ou consistiria no desenvolvimento de   
tendências semelhantes que se verificariam na Língua Portuguesa  como um todo. 
 
 
 



Estudos comparativos entre o   Português Brasileiro e o Português de Portugal à 
luz da  Sociolinguística Laboviana 

 
Coordenação: Talita de Cássia Marine (UNIMEP/CNPq) 
Participantes: 
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM) 
Niguelme Cardoso Arruda (UNESP-FCLAr/CNPq/CAPES) 
Talita de Cássia Marine (UNIMEP/CNPq) 
 
 
    
Diversas pesquisas sociolinguísticas, abordando diferentes   níveis da língua 
(fonológico, sintático, morfológico,   lexical, semântico e pragmático), foram e têm sido 
realizadas   no Brasil ao longo, sobretudo, dos últimos trinta anos. Focando   seu olhar 
ora na variedade brasileira, ora na lusitana, ou ainda,   em ambas, por meio de estudos 
comparativos, essas pesquisas têm   mostrado que embora haja muitos pontos de 
convergência entre o   Português do Brasil (PB) e o Português de Portugal (PP), as 
diferenças são muitas.       Afinal, como tão bem destaca Mattos e Silva (2004), o PB 
tomou   a sua forma na complexa interação entre a “língua do   colonizador” (e, 
portanto, do poder e do prestígio), as   numerosas “línguas indígenas brasileiras”, as 
também   numerosas “línguas africanas” chegadas pelo tráfico   negreiro (oficial entre 
1549 e 1830, não oficial antes e depois   desses limites) e, finalmente, as “línguas dos 
que   emigraram” para o Brasil da Europa e da Ásia, sobretudo a   partir de meados do 
século XIX. “Dessa potencial Babel   lingüística, foi se definindo, ao longo de 
quinhentos anos –   pouco tempo para a história de uma língua – o formato brasileiro 
contemporâneo da língua portuguesa” (MATTOS E  SILVA, 2004, p.141). De toda essa 
mistura surgem muitas variações que fazem com que   o PB tenha características 
distintas do PP (cf. MATEUS, 2003,   p.45-51) em vários níveis linguísticos e, é por 
isso que   devemos compreender e interpretar as coincidências e as divergências 
linguísticas existentes entre essas duas  variedades da língua portuguesa. Partindo, 
então, da noção de que a língua varia e pode mudar  ao longo do tempo, visto que sua 
realidade é dinâmica e  multifacetada, em constante “fazimento”, tal como propunha 
 Coseriu (1979), propomos nesta sessão coordenada uma discussão  acerca de estudos 
embasados pelos pressupostos  teórico-metodológicos do modelo laboviano da Variação 
e  Mudança Linguísticas (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006; LABOV, 1994, 
2001, 2008). Para tal, nesta sessão serão apresentados  resultados de diferentes 
pesquisas de caráter morfossintático,  sendo todas pautadas em amostras escritas e 
faladas das duas  variedades do Português (PB/ PP), a saber: (i) a configuração do 
sistema dos pronomes demonstrativos este-isto/ esse-isso/  aquele-aquilo; (ii) os valores 
semânticos atribuídos ao   pretérito perfeito simples e composto e (iii) a realização 
 sintática do objeto direto anafórico.      É importante destacar que, coadunando-nos com 
Sinclair (1991) e  Barbosa e Marine (2007), partimos do princípio de que um estudo 
 baseado em corpus proporciona novas descrições e hipóteses teóricas, fortalecendo e 
tornando mais críveis as pesquisas  linguísticas desenvolvidas. Por isso, é 
inquestionável o fato  de que o uso de corpus favorece as pesquisas linguísticas, 
 sobretudo as de viés sociolinguístico, na medida em que sua utilização proporciona a 
realização de descrições  linguísticas de base empírica, além de permitir a reflexão de 
 questões teóricas fundamentadas em contextos de usos reais da  língua. 

 
 



Os valores semânticos do pretérito perfeito no português brasileiro e no português 
de Portugal Contemporâneo 

 
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM) 

 
Este estudo tem por finalidade comparar os   valores semânticas do pretérito perfeito 
simples e composto do   Português Brasileiro (PB) e do Português de Portugal (PP) do 
século XX. Buscamos uma caracterização que parta de uma   definição semântica 
abstrata para chegar a uma explicação   dos possíveis usos e funções atribuídos às duas 
formas   pretéritas no Português Brasileiro atual e a identificação de   semelhanças e/ou 
diferenças nos usos e funções desses tempos   nessas duas diferentes variedades do 
português atual (Português   Brasileiro e Português de Portugal). Esse estudo mais 
aprofundado do PPC e do PPS justifica-se com base,   principalmente, nos seguintes 
argumentos (i) as características  aspectuais do Pretérito Perfeito Composto (PPC) e do 
Pretérito   Perfeito Simples (PPS), (ii) o contraste do uso do PPC no   português e nas 
demais línguas românicas, (iii) a baixa  freqüência do PPC no Português Brasileiro 
atual. Dessa forma  pretendemos, por um lado, estabelecer com mais clareza as 
diretrizes que norteiam as mudanças no sistema verbal do  Português Brasileiro e, por 
outro lado, na comparação com o  Português de Portugal atual, verificar se lá essas 
formas  possuem o mesmo uso e funções, como parece apontar Silva(1998). Tomamos 
como fundamentação teórica uma análise  reichenbachiana, que utiliza três momentos 
na definição formal  dos tempos verbais - momento da fala (MF), momento do evento 
(ME)  e momento da referência (MR) -, complementada por estudos que  levam em 
conta a utilização dos tempos estudados em textos  escritos do PB, de diferentes 
modalidades e estilos. Tentamos   comprovar que a forma simples e a composta do 
Pretérito Perfeito não se distinguem do ponto de vista temporal, devendo as diferenças 
ser estabelecidas em termos aspectuais. Para  confirmar nossas hipóteses levantadas ao 
longo deste trabalho, montamos um córpus com textos escritos do PB e do PP (século 
XX) e selecionarmos as ocorrências do PPC e do PPS. Esses dados   foram analisados 
segundo alguns grupos de fatores (traços   semânticos, presença e/ou ausência de 
adjunto, telicidade e   grau de formalidade dos textos) - que auxiliam na interpretação 
das formas simples e composta - e a variedade do Português, e   pudemos observar que 
não existe nenhuma diferença significativa  no emprego do Pretérito Perfeito Simples 
(PPS) e Composto (PPC)   no PP e no PB. Sendo assim, podemos concluir que nas duas 
 variedades do português estudadas, o PPC e o PPS possuem  características e funções 
semelhantes. (Apoio CNPq) 
 
 

 



Objeto direto anafórico: fenômeno   variável em PB e PE? 
 

 
 Niguelme Cardoso Arruda (UNESP-FCLAr/CNPQ/CAPES-PDEE) 

 
Partindo de estudos desenvolvidos acerca da realização do   objeto direto (OD) 
anafórico no português brasileiro (PB) (como   os de Duarte (1986 e 1989), Cyrino 
(1997 e 1999), Arruda (2006),   dentre outros), propõe-se, sustentado pelos pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, a    estabelecer uma análise 
comparativa, verificando como se   manifesta o referido fenômeno sintático nas 
variedades   européia (PE) e brasileira do português. A análise se    desenvolverá 
tomando por base a modalidade falada da língua,    estando os corpora organizados a 
partir de entrevistas extraídas    de programas de entretenimento veiculados por 
emissoras de    televisão de rede aberta de circulação nacional nos países    usuários das 
variedades linguísticas em estudo. Tal opção se    justifica pelo fato de os falantes de 
ambas as variedades estarem    sujeitos a situação semelhante de produção de fala, bem 
como    por acretidar que a fala produzida pelos falantes nessa  situação encontra-se em 
um nível intermediário entre o mais   espontâneo e o mais formal. O trabalho com o 
gênero que aqui se   denominará programas de entretenimento possibilitará, ainda, 
verificar o uso linguístico, seguindo os passos de Duarte   (1989), em uma modalidade 
de fala que atinge um país de ponta a   ponta, veiculada por um mecanismo que exerce 
sobre a comunidade   linguística, simultaneamente, uma força inovadora 
e normalizadora. O desenvolvimento da análise considerará, principalmente, a 
realização do fenômeno variável por   pronomes pessoais, o estatuto do objeto nulo e 
sua realização  estando seu referente em posição de tópico na sentença.   Objetiva-se, 
assim, observar como se comportam linguisticamente   – no tocante a esse fenômeno 
sintático – os falantes das   variedades linguísticas em questão, verificando em que grau 
se   diferenciam tais variedades quando observada a realização do OD  anafórico e, caso 
haja, se tal distinção pode ser notada   apenas de forma quantitativa, ou se também é 
possível notar um   reflexo qualitativo. Assume-se, pois, como hipótese central, 
 que, no tocante à realização do OD anafórico, as distinções   entre essas variedades 
linguísticas são observadas, sobretudo,   em uma análise quantitativa. Em uma análise 
qualitativa,  acredita-se que essas diferenças não se acentuarão. 
 
 



A configuração dos pronomes demonstrativos no PB e no PP: binária ou ternária? 
 

 
 Talita de Cássia Marine  (UNIMEP/ CNPq) 

 
Partindo de uma perspectiva sócio-discursiva dos fenômenos da   linguagem, este 
estudo apresenta uma análise   descritivo-comparativa do sistema dos pronomes 
demonstrativos do   Português do Brasil (PB) e de Portugal (PP), a fim de 
caracterizarmos a configuração em que se encontram tais   pronomes no uso 
contemporâneo da língua. Para isso,   consideramos as formas demonstrativas variáveis 
e invariáveis   (“este/isto”; “esse/isso”; “aquele/aquilo”),   analisadas a partir da 
observação dos seguintes fatores  linguísticos: funções adjetiva e substantiva dos 
pronomes,   matização nas referenciações e usos exofóricos e   endofóricos. Cabe 
ressaltar que as referenciações exofóricas   foram tipificados em quatro realizações 
dêiticas: dêixis   espacial, temporal, textual e de memória; já as   referenciações 
endofóricas foram tipificadas a partir de cinco   diferentes usos: anáfora fiel, infiel, por 
nomeação, de   memória e por elipse. É importante destacar que este estudo 
foi parcialmente embasado pelo modelo teórico-metodológico da   sociolinguística 
laboviana (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006;   LABOV, 1994, 2001, 2008) 
visto que, o principal objetivo desta   pesquisa foi verificar se o sistema pronominal do 
Português se   mostra ternário, tal como determina a norma culta, ou se, tal   como já 
apontaram alguns estudos a esse respeito (cf. Nascentes,   1965; Câmara Jr. 1970, 1971, 
1975; Castilho, 1978, 1993; Cid,   Costa e Oliveira, 1986; Pavani, 1987; Roncarati, 
2003; Marine,   2004; Pereira, 2005), mostra-se, na verdade, binário. Para a   realização 
desta análise foi utilizado um corpus constituído   por cartas de leitoras da revista 
brasileira Capricho, e da   portuguesa Ragazza, no período de 1994 a 2005. Esse corpus 
nos   forneceu 1449 ocorrências de pronomes demonstrativos, das quais   667 
compuseram a amostra de dados do PB, e 782, do PP. Procedidas  as análises, 
verificamos que nosso corpus favoreceu uma   ocorrência expressiva do uso endofórico 
– à exceção das   catáforas – e não favoreceu o uso exofórico. Confirmamos a   tese de 
que o sistema pronominal dos pronomes demonstrativo no PB   é, de fato, binário, visto 
que a predominância de   “esse/isso” foi patente nos usos anafóricos, dentro de um 
corpus cujas referenciações se mostraram eminentemente   endofóricas. Para o PP, 
acreditamos que o sistema pronominal   nesta variedade do Português se encontra em 
um processo de   variação, que de ternário tende a se tornar binário, tal como   no PB, 
uma vez que as formas de 2ª pessoa têm assumido uma   frequência de uso maior que as 
de 1ª em situações discursivas   que as colocam como formas concorrentes. 
 
 



Variação/mudança linguística em categorias verbais na escrita catarinense dos 
séculos XIX e XX 

 
Coordenação: Tatiana Schwochow Pimpão (UFSC)  
Participantes: 
Cláudia Andrea Rost Snichelotto (UFFS) 
Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott (UFSC/UFAM) 
Tatiana Schwochow Pimpão  (UFSC) 
 
Objetivamos, nesta sessão coordenada, investigar fenômenos linguísticos em variação a 
partir de amostras do Projeto Para a História do Português Brasileiro de Santa Catarina 
(PHPB-SC). O PHPB-SC está em andamento na Universidade Federal de Santa 
Catarina e tem como propósito (i) levantar e catalogar documentos que constituirão um 
corpus representativo da escrita catarinense dos séculos XIX e XX; (ii) editar e 
disponibilizar os documentos coletados; e (iii) descrever aspectos da realidade sócio-
histórica e fenômenos de variação/mudança linguística do português de quatro 
localidades de Santa Catarina: Florianópolis, Lages, Blumenau e Chapecó, dos últimos 
dois séculos. O PHPB-SC está situado na agência do Projeto VARSUL/UFSC e já conta 
com um acervo de documentos escritos dos séculos XIX e XX. São peças de teatro de 
autores catarinenses, cartas de leitores e editoriais de jornais de Santa Catarina. Os três 
trabalhados que fazem parte desta sessão coordenada investigam fenômenos 
relacionados a categorias verbais em variação/mudança no português brasileiro escrito 
em Santa Catarina nos séculos XIX e XX. 
 



Evidências de decategorização: um estudo   dos marcadores discursivos de base 
verbal no PB de Santa Catarina  dos séculos XIX e XX 

 
Cláudia Andrea Rost Snichelotto (UFFS) 

 
Com algumas diferenças significativas,   pesquisas em diversas línguas românicas 
(VICENT; VOTRE;    LAFOREST, 1993; PONS BORDERIA, 1998;  WALTEREIT,  
2002; ROST, 2002; DOSTIE, 2004; DOMINGUEZ;  ALVAREZ,  2005; ROST 
SNICHELOTTO,   2009) já anunciaram que verbos de percepção visual tendem a 
recrutar Marcadores Discursivos (MDs). Nesta comunicação,   tratamos do princípio 
hopperiano (1991) da decategorização que   rege os estágios incipientes de 
gramaticalização de itens e   construções. Segundo este princípio, formas em processo 
de   gramaticalização, ao assumirem uma nova função, perdem ou   neutralizam traços 
da categoria plena, tendendo a assumir   peculiaridades morfossintáticas da categoria-
alvo. Com base em  corpora diacrônico, decorrente da amostra de documentos do 
projeto em curso Para a História do Português Brasileiro de   Santa Catarina (PHPB-
SC), esta comunicação objetiva apresentar   os resultados do estudo de Rost Snichelotto 
(2009) sobre os MDs   derivados de verbos de percepção visual. Comparativamente, o 
levantamento das ocorrências dos MDs em peças de teatro de  autores catarinenses 
escritas nos séculos XIX e XX revelou que:  (i) há maior diversificação de formas de 
realização do MD   vê (cinco formas) do que de olha (três formas); (ii) as formas de 
segunda pessoa do singular (P2) predominam em ambos os   séculos; (iii) a forma de 
primeira pessoa do plural só se   realiza com o MD vê; (iv) a forma de terceira pessoa 
do plural   é escassa nos dois séculos; (v) enquanto o MD olha já se fixa  em P2 desde o 
século XIX, o MD vê começa a se fixar em P2 no  século XX; (vi) enquanto para olha a 
forma derivada do   subjuntivo para P2 (olhe) vai recuando no século XX em favor 
daforma derivada do indicativo (olha), para vê, é a forma   derivada do subjuntivo (veja) 
que ganha espaço no século XX.   Temos, pois, que as formas dos MDs predominantes 
no século XX   são olha (derivada do indicativo) e veja (derivada do   subjuntivo). 
Postulamos que o MD vê ainda guarda vestígios de   sua categoria plena, ao passo que o 
MD olha se mostra mais   distante. 
 



Diacronia na concordância verbal no PB de  Santa Catarina 
 

Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott  (UFSC/UFAM) 
 
Pretendo, neste trabalho, descrever e   analisar o fenômeno de variação e mudança na 
concordância   verbal de terceira pessoa do plural, numa perspectiva   diacrônica, a 
partir de amostras escritas do português   brasileiro (PB) de Santa Catarina dos séculos 
XIX e XX. A   abordagem teórica deste estudo leva em conta os pressupostos da 
Teoria da Variação e Mudança Linguística (cf. WEINREICH,   LABOV e HERZOG, 
1968; LABOV, 1972, 1994). Em trabalho anterior,   Monguilhott (2009), analisei uma 
amostra de quatorze peças de   teatro escritas por autores catarinenses, sendo cinco 
peças do   século XIX (1859, 1867, 1868, 1880 e 1890) e nove do século XX   (1918, 
1920, 1928, 1939, 1942, 1954, 1970, 1982 e 1993). Os   resultados apontam, para o 
século XIX, um percentual de cem por   cento de marcação da concordância verbal, de 
um total de 197   dados encontrados. Já para o século XX, os resultados indicam 
10 dados sem marcas de plural nos verbos, de um total de 351   dados encontrados. Os 
dados analisados evidenciam, de um lado,   para o século XIX, indícios de um sistema 
com concordância   obrigatória no PB de Santa Catarina tanto com sujeito anteposto 
 quanto com sujeito posposto. Para o século XX, nossa análise   indica indícios de um 
sistema com concordância variável.   Analisando as duas amostras observam-se 
evidências do   enfraquecimento da marcação da concordância verbal de terceira  pessoa 
do plural do século XIX para o século XX. Neste estudo,   com o intuito de confirmar os 
resultados encontrados em   Monguilhott (2009), investigando ainda a 
variação/mudança na   concordância verbal de terceira pessoa na escrita 
catarinense, amplio o corpus analisando também os gêneros do discurso cartas   do 
leitor publicadas em jornais da cidade de Florianópolis e   editoriais publicados em 
jornais de Santa Catarina dos séculos   XIX e XX que fazem parte da amostra do Projeto 
Para a História   do Português Brasileiro de Santa Catarina (PHPB-SC). 
 
 



Variação/mudança linguística em categorias verbais na escrita catarinense dos 
séculos XIX e XX 

    
Tatiana Schwochow Pimpão (UFSC) 

 
Tendo como fonte de coleta de dados o corpus    do PHPB de Santa Catarina, investigo 
a variação entre o   presente do modo subjuntivo e o presente do modo indicativo em   
cinco contextos linguísticos: orações com advérbio talvez;orações substantivas, 
adjetivas e adverbiais; e em    construções parentéticas. Como referencial teórico, a   
presente pesquisa está embasada nos princípios da teoria   funcionalista norte-
americana, principalmente centralizada na   literatura de Givón (1979, 1995, 2001, 
2002, 2009), bem como no  aparato teórico-metodológico da Teoria da Variação e  
Mudança. Para a realização deste estudo, a amostra está   constituída por cartas de leitor 
publicadas em jornais da cidade   de Florianópolis, durante a segunda metade do século 
XIX e   durante o século XX. O principal objetivo é buscar evidências   para a previsão 
de Givón (1993; 1995; 2001) acerca da relação   entre modalidade deôntica, projeção 
futura e o emprego do modo   subjuntivo. Evidência dessa relação pode ser encontrada 
em   algumas gramáticas históricas do português. De acordo com   Barros (1957 
[1540]), existem cinco modos verbais, dentre os   quais ele menciona o ‘outativo’ e o 
‘subjuntivo’: o   primeiro é considerado o modo do desejo, e o segundo, o modo da   
conexão de orações. Para o modo ‘outativo’, Barros (1957   [1540], p. 33) indica alguns 
tempos verbais, como o futuro, cuja   morfologia se confunde com o que conhecemos 
como presente do  subjuntivo. Além disso, de acordo com Barboza (1830, p. 203),  
todos os gramáticos admitem a incorporação do modo  ‘optativo’ ao modo ‘subjuntivo’, 
mais um argumento a  favor da associação entre subjuntivo e modalidade deôntica.   
Como a análise ainda está em andamento, não disponho de   resultados quantitativos. 
Entretanto, a expectativa é de que a   variação observada em dados sincrônicos 
(PIMPÃO, 1999) já   esteja presente a partir da segunda metade do século XIX: a   
previsão é de que a análise dos dados diacrônicos aponte para   a modalidade deôntica, 
inerentemente associada à projeção   futura, como um contexto favorecedor ao emprego 
do presente do   modo subjuntivo. O binômio projeção futura e modalidade deôntica 
tem se mostrado relevante em outras pesquisas como   fatores favoráveis à preservação 
do presente do subjuntivo   (CARVALHO, 2007; ALMEIDA, 2010). 
 
 

 
 



 Galego e Português do Brasil: história, variaçao e mudança 
 

Coordenação: Valéria Gil Condé (USP) e Xoán  Carlos Lagares (UFF) 
Participantes: 
Henrique Monteagudo  (Instituto da Lingua Galega - USC) 
Rosario Alvarez  (Instituto da Lingua Galega - USC) 
Valéria Gil Condé  (USP) 
Xoán  Carlos Lagares (UFF) 
 
Os trabalhos que se apresentam nesta sessao constituem uma primeira tentativa de 
análise comparativa da evolução diacrônica do Galego e do Português do Brasil (PB), 
tendo em vista o Portugués europeo (PE). A princípio, a comparaçao entre o galego e o 
portugués do Brasil podería focar-se como um proxecto comparativo entre dúas linguas 
románicas qualquer, pero nós coidamos que tamén é posíbel abordalo como o cotexo 
entre dois ramos, dous subsistemas dun mesmo diasistema lingüístico. Isto é, partimos 
do postulado de que existe unha liña de filiación genética entre o galego e o PB, que 
non só remonta ao latín / protorromance ‘común’, mas mais particularmente ao romance 
galego (ou galego-portugués) medieval, a través do portugués clásico. Dado que a 
hipótese de tal filiación non é evidente, será preciso xustificala. O primeiro que convirá 
esclarecer é o senso que lle damos ao termo filiación xenética. Empregamos este termo 
comocontraposto ao de continuidade histórica: o primeiro refírese a feitos estritamente 
lingüísticos, o segundo a fenómenos sociais, políticos e culturais. Colocar o asunto 
vertente em termos de filiación xenética, sitúanos no ámbito da evolución diacrónica do 
sistema lingüístico, mentres que formulalo en termos de continuidade histórica 
remítenos ao terreno da historia da(s) comunidade(s) lingüística(s). Pretendemos 
abordar alguns princípios teóricos e metodológicos que justifiquem uma pesquisa 
comparada das variedades modernas do antigo galego-português medieval, e mais 
concretamente, o galego atual e do português do Brasil como dois ramos de um mesmo 
tronco linguístico. Ao mesmo tempo, tentamos oferecer uma perspetiva histórica que 
permita enxergar no estudo do português do Brasil elementos para ampliar os limites da 
comparaçao com as variedades hispânicas ocidentais que influíram na sua formaçao. De 
nosso ponto de vista, esse olhar comparativa poderá propiciar uma melhor compreensao 
de fenômenos divergentes e convergnetes entre o galego, o português europeu e o 
português do Brasil. Xoán Lagares e Henrique Monteagudo pretendem abordar aspectos 
teóricos e metodológicos, bem como oferecer um panorama sintético da evoluçao 
diacrônica comparada das variedades linguísticas em estudo. Rosario Álvarez e Valéria 
Condé focarao, a título de exemplo ilustrativo, dois pontos concretos da morfologia do 
galego e do português do Brasil: a formaçao do diminutivo e a produtividade 
do sufixo –aria / –eria. Em síntese, os trabalhos intitulam-se: Galego, Portugués, 
Portugués Brasileiro: filiaçao genética e continuidade histórica, de Henrique 
Monteagudo (Instituto da Lingua Galega - USC);  Variação e mudança histórica 
namorfologia do diminutivo, de Rosario Alvarez (Instituto da Lingua Galega - USC); 
Galego-portugués: língua(s), comunidade(s) linguística(s) e deriva, de Xoán Carlos 
Lagares (UFF) e  O sufixo -aria/-eria nas línguas galega e portuguesa do Brasil, de 
Valéria Gil Condé (USP). 

 
 



Galego-português: língua(s), comunidade(s) linguística(s) e deriva 

                                                             Xoán Carlos Lagares (UFF)  

 

A nossa comunicação desenvolverá aspectos teóricos para uma pesquisa histórica que 
integre as variedades galegas e brasileiras, de forma comparada. Entre o galego (a 
variedade românica nascida no noroeste da Península Ibérica) e o português brasileiro 
não há uma continuidade histórica evidente. Percursos históricos divergentes já desde a 
Idade Média, mas, sobretudo, desde o século XVI, e rupturas políticas, com a influência 
determinante das fronteiras que delimitaram espaços para a aplicação de processos 
padronizadores, fizeram com que se fossem constituindo comunidades linguísticas 
diferenciadas, com memórias discursivas particulares e características próprias. De 
qualquer modo, formulamos a hipótese de que as continuidades e os paralelismos que a 
relação histórica entre essas variedades permite descobrir, mesmo que, ocasionalmente, 
nas margens dos respectivos espaços linguísticos, poderão iluminar aspectos 
importantes para a compreensão e o estudo do galego e do português brasileiro. Para 
tanto, neste trabalho revisamos a noção de "deriva", quando aplicada a realidades 
linguísticas geneticamente relacionadas, e questionamos alguns critérios que têm sido 
adotados por gramáticas históricas e histórias da língua portuguesa para estabelecer os 
momentos de constituição de comunidades linguísticas no âmbito dessa língua histórica 
que podemos denominar galego-portuguesa. A noção de "deriva", que se fundamenta 
nas abordagens estruturalistas da língua, apresenta o risco de aparecer a olhos do 
pesquisador como uma espécie de “força cega” que atuaria à margem das condições 
históricas concretas, ao modo do que os linguistas histórico-comparativos denominavam 
“o gênio da língua”. O próprio Sapir (1980: 124), que propõe o conceito, se pergunta: 
“não estaremos dando à língua um poder de mudar por si, acima e por cima da 
tendência involuntária que têm os indivíduos para alterar a norma?”, e adverte sobre o 
perigo de atribuirmos à história da língua “certa qualidade mística”. Mas esse conceito 
não por isso deixa de ser, com as ressalvas que estamos comentando, uma noção em 
certa medida necessária para poder explicar tendências de mudança linguística de longo 
prazo. Weinreich, Labov e Herzog (2006: 76-77) definem a deriva como “uma ‘trama’ 
significativa que desempenha bem o mesmo papel de uma tendência introduzida por um 
historiador ao recontar uma sequência de eventos sociopolíticos”. Essa “trama” de que 
falam os autores pode ser ampliada quando se consideram variantes de diversas 
variedades linguísticas relacionadas histórica ou geneticamente. E as tendências 
detectadas podem ser interpretadas como fenômenos de variação em que uma das 
variantes se mantenha ocasionalmente viva na fala de comunidades menos influídas 
pelos centros mais inovadores, donde surgem os novos modelos linguísticos e a partir 
dos quais se elaboram as normas prescritivas. Nesse sentido, uma variante pode ser 
minoritária ou quase testemunhal para uma das variedades contempladas, mas ser a 
hegemônica para outras variedades.  

 



O sufixo –ária/-éria nas línguas galega e portuguesa do Brasil 

                                                          Valéria Gil Condé (USP)  

 

O presente trabalho tem por objetivo fomentar o debate em torno das possibilidades de 
estudos de natureza histórica nos domínios da formação de palavra, priorizando o 
estudo do sufixo. Podemos observar, a partir da análise em gramáticas históricas do 
português de que os estudos da morfologia derivacional ocupam um lugar periférico 
nestas gramáticas. Dessa forma, pretendemos considerar, em uma perspectiva de 
complementariedade, o estudo diacrônico dos sistemas lingüísticos que já estiveram em 
contato, para se depreender os processos de variação ou de continuidade que os sistemas 
apresentaram ou apresentam na atualidade. Para tanto, o estudo morfossemântico do 
sufixo –aria/-eria na língua galega, em comparação à língua portuguesa discutirá como -
eria constituiu-se como tradição nas línguas de origem galego-portuguesa e que têm a 
forma patrimonial o sufixo –ária (derivada do latim –āria). Analisará também as 
condicionantes que propiciaram a incursão desta forma nas tradições culturais da língua 
em estudo. Classificada, a princípio, como uma inovação, fruto de empréstimos, -eria 
passa depois a se configurar como uma forma variante minoritária na língua portuguesa, 
e majoritária, na língua galega. Para este estudo, pretendemos aliar o estágio sincrônico 
às sincronias passadas, com a finalidade de se perceber o processo histórico no qual se 
deu a disseminação de –eria e verificar os fatores que ensejaram a sua incorporação ao 
sistema da língua. Analisaremos, com base em corpora o significado de –aria/-eria no 
contexto e o uso que fazem os seus interlocutores, bem como, depreender se as variantes 
são intercambiáveis em função da proveniência geográfica, da distribuição dialetal ou 
regional. Interessa-nos, também através da visão diacrônica, perceber o processo 
histórico no qual se deu a inserção da forma inovadora –eria, para verificar os fatores 
linguísticos e extra linguísticos que proporcionaram a sua incorporação ao inventário 
das línguas em estudo. 

 
 



Galego, português e brasileiro: uma propsota de periodização  
                                   Henrique Monteagudo (USC) 
 
 

O nosso relatório tem a sua origem no projeto de investigação empreendido por um 
grupo de profesores do ILG da Universidade de Santiago, da Universidade Federal 
Fluminense e da Universidade de São Paulo, denominado “Variação e mudança no 
sistema lingüístico histórico galego-português: primeiros encontros para uma 
comparação entre o galego e o português brasileiro”. O nossos objetivo último é chamar 
a atenção sobre a legitimidade, pertinência e utilidade de colocar o galego no marco do 
discurso sobre a história do diassistema linguístico habitualmente denominado 
português, e que mais propriamente deveria ser chamado galego-luso-brasileiro (GPB).  

Esse empreendimento orienta-se em direção a uma história da língua fundada em 
critérios mais objetivos, com horizontes plurais, menos presa aos preconceitos político-
culturais (eurocentrismo, grafocentrismo, monocentrismo, estatocentrismo) e atenta a 
evitar os riscos da leitura uniforme teleológica e da retroprojeção anacrônica das 
situações históricas presentes  em direção a períodos históricos pretéritos. Um corolário 
do já dito é que o PE não sempre constituiu o centro do diassistema GPB e temos que 
abandonar a perspectiva limitadora segundo a qual o conjunto da história deste deve ser 
contemplado unilateralmente desde o PE atual.  

En concreto, o que pretendemos é apresentar e justificar a seguinte proposta de 
periodização da história do diassistema GPB: 

1   PERÍODO DE EMERGÊNCIA OU GALEGO (séculos XII-XIV) 

� PERÍODO DE TRANSIÇÃO (1): DIVERSIFICAÇÃO GALEGO / 
PORTUGUÊS (s. XV – meados do s. XV)  

2 PERÍODO MODERNO OU PORTUGUÉS (CLÁSICO) (séculos XVI – s. 
XVIII)  

� PERÍODO DE TRANSIção (2): DIVERSIFICAÇÃO PORTUGUÊS / 
BRASILEIRO (s. XIX) 

3 PERÍODO CONTEMPORÂNEO OU POLICÊNTRICO (BRASILEIRO / 
AFRICANO) (s. XX-...:  

 



Variação e mudança histórica namorfologia do diminutivo  

                                                                                           Rosario Alvarez (USC) 

 
Em trabalhos prévios, ocupamo-nos da morfologia do diminutivo em perspectiva 
comparada entre o galego-PE (Álvarez 2002) e o galego-PB (Álvarez 2011), no 
segundo tendo obviamente em vista a descrição do PE. A aproximação que propomos 
por ocasião do Congresso procura complementar os resultados do último destes 
trabalhos, desenvolvido no mesmo âmbito e no seio da mesma equipe que apresenta 
esta sessão coordenada.  
São várias as questões de tipo histórico que reclamam a nossa atenção e que ainda não 
vimos suficientemente tratadas na bibliografia disponível. Em 2011, deixamos aberto o 
campo, sugerindo o estudo em perspectiva combinada, diatópica e diacrônica, dos 
seguintes aspectos: 
a) O status e ascensão de –ito (frente a –inho ~ -iño), no qual um falante galego 
teria dificuldades para admitir como próprio. 
b) A natureza do incremento consonântico port. –z- / gal. –c-, pois há disparidade 
documental no que diz  respeito à sonoridade. 
c) A expansão diacrônica desse incremento consonântico, tendo en conta a 
periodização nos distintos contextos morfofonológicos e nas distintas classes de 
palavras. 
d) As repercussões sobre o vocalismo da base como consequência do deslocamento 
acentual, assim como outros fenômenos fonéticos derivados na nova formação. 
e) O comportamento em palavras que têm um final inabitual entre as do seu grupo 
genérico (p. ex. dia, foto) e naquelas em que o diminutivo pode produzir homofonia (p. 
ex., seda e sede). 
f) A consolidação e difusão da dupla flexão, un fenômeno tipicamente português. 
De acordo com os nossos pressupostos, a evolução diacrônica não estará completa nem 
será suficiente se só levarmos em conta o português —mesmo que seja descrita a partir 
do estudo de toda as suas variedades—, pois é incontornável que contemple também o 
ocorrido em galego, isto é, a evolução sofrida na maior parte do territorio constitutivo 
do bloco linguístico galego-português. Na nossa constribução tentaremos mostrar, 
através dos dados do diminutivo, o fundamento desta posição. 
 

 

 

 



 Abordagem da língua como um  sistema complexo 
 

 
Coordenação:  Verena Kewitz (USP) 
Participantes: 
Celso Massato Kobashi (USP) 
José da Silva Simões (USP)  
Verena Kewitz (USP) 
 
A produção linguística brasileira teve um grande impulso nas    últimas décadas, 
sobretudo nos estudos diacrônicos e nos   estudos de língua falada. Dentre eles, 
destacam-se os trabalhos   de Ataliba T. de Castilho desde a década de 60, passando 
pela   criação de diversos projetos coletivos, que agregaram    diferentes linhas teóricas. 
Fruto de toda essa experiência, a   abordagem multissistêmica da língua aparece com 
grande   evidência, não só por se tratar de uma teoria genuinamente    brasileira, mas 
também por levar em conta duas grandes linhas de   pensamento: as ciências clássicas e 
as ciências dos sistemas   complexos.  Segundo a teoria multissistêmica, a língua pode 
ser vista como  um conjunto de produtos e de processos, governados pelos   princípios 
sociocognitivos de ativação, reativação e  desativação de propriedades gramaticais, 
semânticas, lexicais  e discursivas.   A língua enquanto produto é definida como "um 
conjunto de   categorias agrupadas ao mesmo tempo em quatro sistemas: (1)   Léxico, 
(2) Discurso, (3) Semântica e (4) Gramática" (Castilho   2010: 77). Do ângulo dos 
processos, as propriedades desses  sistemas podem ser articuladas nos domínios da (i) 
lexicalização, (ii) discursivização, (iii) semanticização e  da (iv) gramaticalização. Uma 
das principais características  desse ponto de vista está em considerar os sistemas e os 
processos como autônomos, articulados simultaneamente e  multidirecionalmente. 
Dessa forma, não se elege nenhum sistema  como central, dele derivando os demais, e 
refutam-se, assim, os  princípios clássicos da teoria da Gramaticalização, sobretudo 
o princípio da unidirecionalidade. Os princípios que governam os processos e os 
produtos têm uma   dimensão social, porque baseiam-se nos atos de fala, e uma 
dimensão cognitiva, porque fundamentam-se nas categorias  cognitivas mais básicas do 
ser humano, quais sejam PESSOA,  ESPAÇO, OBJETO, VISÃO etc. 
Alguns estudos vêm sendo realiados a partir desta nova  perspectiva. Nesta seção, serão 
apresentados trabalhos com os   seguintes temas: (a) gramaticalização e semanticização 
de  expressões espaciais; (b) gramaticalização e  pragmaticalização de orações 
complexas; e (c)   sintaticização de contruções com dupla conjunção. Nosso 
objetivo é apresentar análises feitas sobre o Português  Brasileiro na perspectiva 
multissistêmica e discutir alguns   pontos mais críticos, sobretudo para os estudos 
diacrônicos. 
 
 
  



 

 

Abordagem da língua como um  sistema complexo 
 

 
Celso Massato Kobashi (FFLCH - USP) 

   
 
Sintaticização de MAS e PORQUE nas Construções de Dupla Conjunção no Português 
Brasileiro. Em sua abordagem da língua como um multissistema, Castilho  (2007, 2010) 
assinala que a Gramaticalização é o processo de  constituição da gramática. Esse 
processo atua de maneira autônoma e simultânea em três áreas: 1) nas alterações 
da estrutura fonológica das palavras (fonologização), 2) nas   alterações que afetam a 
estrutura da palavra, seu radical e   seus afixos (morfologização) e 3) nas alterações que 
afetam a   estrutura da sentença, sua reanálise e seus arranjos   sintagmáticos e 
funcionais (sintaticização).   Neste texto, trato da Sintaticização de MAS e PORQUE 
que   ocorrem nas construções de dupla conjunção no Português   Brasileiro (PB). 
Nas palavras de Christiano & Silva (no prelo), as construções   de dupla conjunção “são 
formações em que em que há uma   sucessão de elementos conjuncionais, sem qualquer 
intercalação   de itens de natureza diferente, seja relacional, seja   lexical.”. Exemplos:  
 (1) Eu nunca ultrapasso esse limite porque se eu ultrapassá esse   limite, você pode tê 
uma decepção e você vai sofrê né?  [SP, 1986, Português popular falado, inquérito VI, 
In Rodrigues, 1987; p. 99).  (2) Ah! Tbém está p/ sair uma foto comigo no meio da  
 “turma” no “O Estado de SP”, mas o dia eu ñ sei ao   certo, mas qdo sair eu sou a 
primeira a te informar, ta? [SP,  1992, Correspondência Passiva Particular, in Kewitz 
inédito]   Dentre as diversas possibilidades de combinações de   conjunções, escolhemos 
as que envolvem MAS e PORQUE (na maioria   das vezes, combinadas com outras 
conjunções), que parecem ser   as mais produtivas nessas construções. 
O corpus sob análise é formado por ocorrências pertencentes a   documentos que 
abrangem quatro momentos: a) final do século XIX,   b) início do século XX, c) final do 
século XX e d) início do   século XX. Os documentos analisados são de natureza 
diversa:   cartas particulares e inquéritos orais, que têm em comum o   traço de 
espontaneidade e da oralidade conceptual, nos termos de   Koch & Oesterreicher (1985, 
apud Simões, 2007).  A discussão das propriedades sintáticas que caracterizam as 
construções de dupla conjunção nos remete às seguintes   questões:   1) Qual a natureza 
das construções de dupla conjunção?  2) Os dois constituintes do par  conjuncional 
possuem sempre o   mesmo status? Em outras palavras, atuam como conectores  
 sentenciais, função prototípica das conjunções?   3) Há uma coesão sintática entre os 
elementos do par   conjuncional, ou seja eles formam um “bloco sintático”? Ou   essas 
conjunções podem ser deslocadas e ocupar outras   posições dentro da construção 
complexa?  São esses questionamentos que procuro discutir neste trabalho. 
 



 



 
Índices de pragmaticalização no   Português Brasileiro 

 
 José da Silva Simões (USP) 

 
Nesta comunicação, discorrerei sobre os desdobramentos das   teorias de 
gramaticalização que entendem os fenômenos de   mudança linguí¬stica das línguas 
como processos de variada   motivação cognitiva que geram modificações de ordem 
morfossintática, semântica ou discursiva, assim como Castilho   (2007, 2010) em sua 
abordagem multissistêmica da lí¬ngua. Com   base em evidências do Português 
Brasileiro (PB), ao analisar   usos pragmáticos de orações de gerúndio e de elementos 
tradicionalmente descritos como conjunções (porque) usados como   marcadores 
discursivos, agregarei subsí-dios para a definição  do conceito de 
discursivização/pragmaticalização (Erman &   Kotsinas 1993, Dostie 2004, Buchi 
2004). Assim como outros   estudiosos da teoria de gramaticalização (Heine et al. 1991, 
Traugott 2007 e 2008), Günthner (1999) defende em seu trabalho    que nas lí¬nguas a 
mudança nem sempre se dá de forma linear.   Ela observa que na língua falada não se 
verifica a tendência   estabelecida para a ligação intersentencial que vai do pólo de 
agregação para o pólo de integração. O conceito de    pragmaticalização foi elaborado 
originalmente por Erman &   Kotsinas (1993) que distinguiam entre a) gramaticalização 
e b)    pragmaticalização/pragmaticalization como processos distintos   pelos quais os 
itens lexicais da lí¬ngua podem evoluir. A    gramaticalização é o resultado da evolução 
de um item   lexical a uma nova categoria gramatical. Em contrapartida, a   
 pragmaticalização refere-se ao processo que promove a   evolução de um item lexical 
diretamente como elemento que   organiza o discurso. No que se refere às orações de 
gerúndio,   apresentarei o papel do gerúndio na articulação do tópico 
discursivo, funcionando como instanciador prospectivo do texto,   ora articulando a 
estruturação inter- e intratópica, ora   introduzindo (re)formulações alternativas sobre 
um tópico, ou  mudando a orientação de tópicos discursivos. Além disso, 
serão apresentados dados estatísticos a respeito da  textualização das orações de 
gerúndio por tradições   discursivas. As mesmas propriedades serão apontadas para itens 
gramaticais como porque, a partir de seu uso como marcadores   discursivos no 
português brasileiro, no espanhol e no alemão.  Esse estudo contribui para o debate que 
será levantado nesta   seção coordenada a respeito da abordagem multissistêmica da 
língua. 
 
 
 



Semanticização e Gramaticalização de   expressões espaciais 
 

Verena Kewitz (USP) 
 
Vários estudos linguísticos em torno da categoria cognitiva de   ESPAÇO vem sendo 
realizados em diversas línguas, tais como  inglês, alemão, francês, espanhol etc. Sobre o 
português,   destacam-se os trabalhos de Batoréo (1998), Castilho (2004,  2005, 2009), 
Ilari et al. (2008), Kewitz (2007, 2010), entre  outros. Grande parte desses estudos adota 
uma perspectiva  semasiológica, ou seja, toma por base determinados itens   linguísticos 
para examinar sua rede de sentidos. Os estudos de  Pontes (1992) e de Kewitz (2011) 
partem de uma análise  onomasiológica do espaço na língua portuguesa e revelam que 
as  preposições simples e complexas e os advérbios (e locuções)  são as categorias 
espaciais por excelência. No entanto, outras  classes de palavras contem também 
propriedades dessa categoria  cognitiva de base, quais sejam, nomes, verbos e adjetivos. 
A presente pesquisa procurará dar continuidade aos estudos das  expressões espaciais no 
Português Paulista a partir da  perspectiva multissistêmica da língua (Castilho 2010). O 
 recorte serão os processos de gramaticalização e  semanticização das expressões 
espaciais, com o objetivo de  discutir pontos dessa abordagem e possíveis passos para 
seu  refinamento.   A pesquisa será feita com base em dados de diferentes corpora 
dos séculos XVIII, XIX e XX da variedade paulista do português.  Para esta 
apresentação, serão coletados dados de verbos e  preposições simples e complexas, de 
modo que componham uma cena   espacial de localização e de deslocamento no espaço 
físico.  Para o processo de gramaticalização, serão analisadas as   expressões espaciais 
quanto a sua função sintática e sua  posição na sentença. No que diz respeito ao 
processo de  semanticização, serão examinadas as expressões espaciais quanto às 
propriedades semânticas organizadas pela categoria   cognitiva de espaço, incluindo 
aqui as expressões estáticas e  as expressões de deslocamento (Verbo + Preposição + 
Nome).  Nesse sentido, será verificado de que maneira a cena espacial é 
configurada, quais são seus participantes, sua hierarquização, quais elementos 
linguísticos são ativados, dentre outros   fatores. 


