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Apresentação 

É com grande satisfação que apresentamos os Anais de Resumos do II Congresso Inter-
nacional de Linguística Histórica, em homenagem ao Prof. Dr. Ataliba Teixeira de Castilho, 
realizado no período de 7 a 10 de fevereiro de 2012, na Universidade de São Paulo. 

Tratou-se de um evento acadêmico-científico que congregou pesquisadores de várias partes 
do mundo, professores visitantes vindos dos Estados Unidos e de Portugal para ministrar cursos 
avançados sobre mudança linguística e professores de universidades públicas e particulares 
de várias cidades brasileiras. Pesquisadores que estão em treinamento em nível de graduação 
demonstraram também grande adesão ao evento.

As mesas-redondas foram organizadas para atender a temas de relevância nas áreas 
diversas representativas do Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, 
programa acolhedor do evento: gramáticas na diacronia do português, gramática e gramaticali-
zação, discutindo a lusofonia, léxico, estudos de história social, fonologia, variação e mudança 
do/no português do Brasil, estudos de história social, difusão da língua portuguesa no mundo, 
contato linguístico e línguas crioulas, geolinguística, diacronia do texto – tradições discursivas, 
o papel da língua falada como contributo ao estudo linguístico nos séculos XX e XXI, vertentes 
do trabalho filológico, aspectos morfossintáticos do português brasileiro.

Os três minicursos oferecidos demonstraram em cada encontro matutino o altíssimo 
nível dos pesquisadores que o frequentaram, dadas as participações em forma de discussões e 
de debates sobre aspectos teóricos e analíticos surgidos. Esse resultado já era esperado, daí o 
convite a três pesquisadores cujos trabalhos demonstram relevância e impacto nas pesquisas de 
linguística histórica: Ana Maria Martins, David Lightfoot e Joseph Clancy Clements.

A Profa. Dra. Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa) foi convidada a ministrar 
o curso intitulado The Portuguese answering system: affirmation, negation and denial, cujo 
programa pode ser assim descrito:
1.  Conceptual tools: the dichotomies ‘positive/negative’, ‘agreement/disagreement’.
2.  Minimal answers to yes/no questions: bare verb answers, bare sim answers, ser-answers 

and adverbial answers.
3.  Extended answers to yes/no questions: agreement, disagreement and word order
4.  Emphatic positive disagreement

4.1.  Syntactic patterns of emphatic affirmation
4.2.  Main features of the EP emphatic verb reduplication construction

5.  Emphatic negative disagreement
5.1.  Patterns of emphatic negation (discontinouos negation)
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5.2.  There is no reduplicative pattern for negation
6. Metalinguistic negation (Horn 1989)

6.1. Sentence-internal vs. sentence-peripheral metalinguistic negation markers
6.2. Is post-verbal negation in BP ordinary negation or metalinguistic negation?
6.3. Metalinguistic negation and the left periphery

7.  Brazilian Portuguese and European Portuguese: a comparative overview

O Prof. Dr. David Lightfoot (Georgetown University) foi convidado a ministrar o curso 
intitulado The Development of Language, cujo programa foi o seguinte:
1. The development of language in children Arguments from the poverty of stimulus and the 
limitation of relevant experience (i.e. Primary Linguistic Data – PLD) that triggers the develo-
pment of a mature grammar in language acquisition by young children.
2. The development of a language over generations How small changes in external language 
(PLD) sometimes trigger new grammars (I-languages) that generate significantly different struc-
tures and account for the punctuated equilibrium of language change, where there are major 
structural shifts or “catastrophes” in the history of languages, many phenomena changing in 
parallel. We will discuss some well-understood case studies and some areas where solutions 
are not yet clear.
3. The development of the language faculty in the species How thinking about language acqui-
sition and change provides a way of thinking about the evolution of the language faculty in the 
species and how it might be explained in part by elements of natural selection and in part by 
other, internal factors, where natural selection alone is unlikely to provide solutions.

O Prof. Dr. Joseph Clancy Clements (Indiana University) foi convidado a ministrar o 
curso intitulado The development of key features in the Romance-Language Sprachraum: an 
evolutionary approach, cujo conteúdo foi assim no seguinte programa:
1. Overview of an evolutionary approach to the history of the Romance languages and its pre-
dictions regarding the development of the major Romance languages (Portuguese, Spanish, 
Catalan, French, Italian, Rumanian)
 2. The expansion of the Roman Empire and the pre-Roman communities in Iberia, Gallia, Italia, 
Dalmatia, and Dacia
3. The establishment of Latin and subsequent migrations and conquests in the Romance-Language 
Sprachraum. The center vs. the periphery of the Romance-Language Sprachraum
4. Proto-Romance: key traits (7 vowel system, nominal agreement patterns, verb conjugations, 
adpositions, word orders)
5. The development of major characteristics of Portuguese (European and Brazilian), Spanish, 
Catalan, French, Italian, and Rumanian
6. An evaluation of the predictions generated by the evolutionary approach to the development 
of the Romance languages.
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Além dessas atividades, contamos, na seção de abertura, com momentos de revisão his-
tórica da trajetória de pesquisadores da Linguística Histórica que, com o Prof. Ataliba Castilho, 
levaram adiante projetos grandiosos de descrição linguística, dentre os quais citamos aqui Maria 
Helena de Moura Neves, Rodolfo Ilari, Mary Kato, Renato Venancio.

A publicação destes Anais reflete o peso da participação da comunidade científica, de 
docentes e de discentes bem como o interesse de profissionais diversos ligados às áreas de 
Letras e de Linguística, os quais interagiram durante os quatro dias de congresso em debates 
e trocas acadêmico-científicas contínuos. Esse quadro de envolvimento científico traduziu-se 
num número expressivo de comunicações individuais, comunicações coordenadas e painéis 
apresentados, trabalhos que nos permitiram preencher integralmente a agenda durante os três 
dias de intensas atividades.

Participaram desse grande evento pesquisadores e estudantes das subáreas de Linguística 
Histórica, Filologia, Fonética/Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica, Sociolinguística/
Dialetologia, Psicolinguística, Pragmática, Análise do Discurso, Linguística Textual, Aquisição 
da Linguagem e Linguística Aplicada. Esta é a razão por que trazemos à luz este volume: ele 
representa essa intensa atividade dos dias de Congresso e, por isso, assume seu valor e riqueza 
como material de consulta, inclusive àqueles que estudam a efervescente produção brasileira e 
a confluência de interesses acadêmico-científicos. 

Embora já tivéssemos conosco os resumos de todos os trabalhos apresentados durante o 
Castilho e os tivéssemos divulgado on line no próprio site do evento, ao tomarmos a decisão de 
publicarmos os Anais de Resumos, decidimos voltar a consultar os autores sobre sua intenção 
de reformular, expandir ou mesmo substituir o resumo. Essa nova consulta deveu-se ao desejo 
que guardávamos de que este material pudesse ser representativo das discussões que ocorreram 
durante o evento. Certamente muitos dos trabalhos foram enriquecidos com as discussões dos 
três dias do Congresso. 

Assim, durante a nova “recolha” de resumos, consultamos os autores sobre a intenção de 
expandir seus textos incorporando, se julgassem pertinentes, os resultados das discussões rea-
lizadas durante suas exposições. Alguns autores responderam afirmativamente a essa consulta, 
daí ser possível encontrar, nestes Anais, textos diferenciados em dois padrões quanto à extensão. 

No geral, esta comissão organizadora não impôs normas atinentes à exposição dos con-
teúdos. Cada autor decidiu apresentá-lo no formato comum à sua área de especialidade. Exem-
plificações, explicitação de quadros e tabelas bem como utilização de símbolos e itemização de 
tópicos textuais ficaram condicionados a esse critério. Restringimos nossa atuação à padronização 
de elementos de estética e de uniformização das informações bibliográficas.

Como forma de facilitar o acesso às informações e a localização de autores, optamos pelo 
critério alfabético de ordenação de resumos pelo primeiro nome do pesquisador.

Esperamos que o Castilho tenha podido cumprir sua meta de aproximar interesses, campos 
de reflexão e subáreas diversas de especialidade e também esperamos que este volume possa 
ser útil e, efetivamente, represente um panorama do conhecimento científico das variadas áreas 
que tiveram representação nas atividades realizadas durante o evento, de forma a tornar-se um 
referencial para os leitores.

Como último gesto, manifestamos, em nome de toda a Comissão Organizadora, os agra-
decimentos aos órgãos de fomento, FAPESP, CAPES e CNPq, e às Unidades, Departamentos, 
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Seções e setores diversos que nos apoiaram nos vários momentos em que a eles recorremos. 
Expressamos nossos agradecimentos pelo suporte logístico e financeiro da Diretoria da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH (Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini), 
do Chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas (Prof. Dr. José Roberto Gomes de 
Faria), do Lapel (Laboratório que atende à FFLCH em suas necessidades tecnológicas), dos 
Setores de Informática da FFLCH-USP e POLI-USP, e dos variados setores da FFLCH que 
atuaram de forma decisiva nas diversas tarefas pertinentes à realização do CASTILHO, tais 
como: Gráfica, Tesouraria, Convênios, Pós-Graduação, Secretaria de Graduação, Assessoria 
Acadêmica, Compras, Protocolo, Publicações, Comunicações, Transportes e Serviços Gerais. 

Por último, agradecemos aos apoios recebidos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, dos 
Serviços de Cerimoniais da Reitoria da USP, do Coseas, da Poli-Civil, Poli-Elétrica, Poli-
-Administração, Poli-Biênio, do Clube dos Professores da USP. Os seguintes apoiadores externos 
nos foram também fundamentais em variadas atividades: TAM, Editora Contexto, Mercado das 
Letras, Pontes Editores, Parábola, Editora Segmento, Humanitas e Prefeitura de São Paulo. Sem 
esses apoios e recursos fundamentais, não teríamos condições de realizar o evento, tampouco 
de publicar estes Anais.

Com os cumprimentos da Comissão Organizadora do evento.
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Cartas amigas: uma documentação baiana da segunda 
metade do século XX

 ADILSON SILVA DE JESUS (I.C. UEFS)  
MAIANY SOARES DE OLIVEIRA (I.C. UEFS) 

MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA (ORIENTADORA) 

O estudo da história do Português Brasileiro (PB), popular e culto, depende da cons-
tituição de corpus, a partir da edição de textos segundo critérios filológicos. Nisso se têm 
empenhado muitos pesquisadores, fazendo linguística de corpus, contribuindo com o Projeto 
para a História do Português Brasileiro (PHPB), que, na década de 1990, criou as condições de 
pesquisa e conhecimento para elaborar uma história do PB. O presente trabalho está vinculado 
ao projeto Vozes do Sertão e ao projeto Documentos Históricos do Sertão (DOHS), do Núcleo 
de Estudos da Língua Portuguesa (NELP), do Departamento de Letras e Artes da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (DLA/UEFS), na Bahia, abordando documentos históricos do 
semi-árido baiano escritos em língua portuguesa, com o objetivo de editá-los, constituindo 
corpus de pesquisa para estudos linguísticos temáticos. A documentação editada trata-se de 
uma documentação pessoal, de Valente, no Semi-Árido baiano, constituída de 86 cartas, a mais 
antiga datada de 1967 e a mais recente, de 2009, cujos remetentes são brasileiros – a maioria, 
mulheres –, falantes de um português semi-culto ou de um português semi-popular. A maior 
parte das 86 cartas são manuscritas em papel com pautas, havendo poucas cartas impressas e 
uma minoria sem envelope. As cartas amigas, em sua maior parte, falam do mundo de jovens 
amigos, ou que acabaram de conhecer-se, por carta, muitos deles estudantes; cartas que falam 
sobre os estudos e as paqueras, e, também, cartas por meio das quais se namora; um namoro 
por correspondência. A edição apresentada neste trabalho é uma edição facsimilada, feita com 
base nos critérios filológicos do PHPB e PHPB-BA, por meio de parceria com o Projeto para 
a História da Língua Portuguesa (PROHPOR), do Instituto de Letras da Universidade Federal 
da Bahia (IL/UFBA). Estas cartas serão depois editadas em XML, passando a compor o corpus 
eletrônico do Vozes, o Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (CE-DOHS), 
que está ainda sendo elaborado e que possibilitará a busca automática de dados. 
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Geolinguística e linguística histórica

ADOLFO ELIZAINCÍN (UDELAR Y ACADEMIA NACIONAL DE LETRAS, MONTEVIDEO)

Ya no es posible pensar la geolingüística como una disciplina independiente. Inevitable-
mente está unida, por lo menos, a otras dos grandes disciplinas de gran relieve en la actualidad: 
la sociolingüística y la lingüística histórica. Como de todos modos sostengo que la sociolin-
güística es una variante de la lingüística histórica, he resumido el título de mi presentación en 
estos dos nombres que aglutinan y compendian una larga tradición de estudios lingüísticos. Con 
ejemplos del Atlas diatópico y diastrático del Uruguay (ADDU) y otras atlas hispanos intentaré 
mostrar cómo 1) el planteamiento del cuestionario que debe usarse para recoger datos debe tener 
en cuenta estas circunstancias; 2) el análisis de los datos proporcionados por la geolingüística 
se favorece de una visión interdisciplinaria en la que intervienen también no solo la lingüística 
histórica sino también otras disciplinas como la pragmalingüística, por ejemplo; 3) el carácter 
bilingüe de un atlas como el ADDU profundiza aun más el conocimiento del comportamiento 
de las diferentes fenómenos estudiados (cartografiados)
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Estudo linguístico em um diário da primeira  
metade do século XX

ADRIANA BATISTA LINS BENEVIDES (UFBA/PROHPOR)

O presente trabalho integra a dissertação de mestrado a ser defendida no segundo semestre 
de 2012 junto ao programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da 
Bahia e se insere na linha dos estudos Históricos e Linguísticos da Escrita de caráter íntimo/
particular, em língua portuguesa, de mulheres, com vistas, sobretudo, a aferir o nível ou grau de 
escolarização e letramento desse público. No artigo em questão, são apresentados os resultados 
advindos da análise de 156 fólios que compõem um dos três diários íntimos de uma mulher 
baiana da São Salvador da última década da primeira metade do século XX, importante momento 
na conjuntura histórica, política, econômica e social do Brasil com o encerramento do regime 
do Estado Novo, a deposição de Getúlio Vargas e a subida ao poder do general Eurico Gaspar 
Dutra, um governo marcado pela recessão, aumento da dívida externa do país e pelo desfa-
vorecimento da classe trabalhadora. A partir da análise da escritura dessa mulher, pretende-se 
colaborar para o aprimoramento sobre o valor e a importância que esse gênero textual pode 
dar às pesquisas na linha da História da Leitura e da Escrita. Também pretende-se apontar e 
descrever as características linguísticas, especificamente aquelas que dizem respeito a alguns 
fenômenos fônicos, que se apresentam no documento sob análise, gênero textual confessional, 
bem como identificar que tal texto pode ser visto como uma fonte proveitosa para se aferir 
indícios do português popular em uso e funcionamento nos fins da primeira metade do século 
XX, colaborando diretamente com o Programa para a História do Português – PROHPOR, no 
que tange à constituição histórica e às manifestações da Língua Portuguesa, notadamente em 
sua vertente popular, lançando pistas para o delineamento do próprio Português Brasileiro. Os 
resultados parciais demonstram a produtividade no texto quanto às manifestações linguísticas 
recorrentes em outros corpora do português popular. Como resultados parciais, apresentamos os 
seguintes casos acompanhados do quantitativo de ocorrências: a) Abaixamento de vogal alta 
postônica: perdoae-me (perdoai-me, 1); b) Abaixamento de vogal alta pretônica: encomodo 
(incômodo, 1), defenitiva (definitiva, 1), enchadíssimos (inchadíssimos, 1), logar (lugar, 2); c) 
Anteriorização de vogais: telero (tolero, 1); d) Apócope: vei (veio, 1), assistí (assistir, 13), 
sentí (sentir, 2), só (sou, 1), qualque (qualquer, 1), resistí (resistir, 1), subí (subir, 1), está (estar, 
1); e) Desnasalização: briquei (brinquei, 1), sentido (sentindo, 1), mecionei (mencionei, 1), 
mecionar (mencionar, 1), bricamos (brincamos, 1), profudamente (profundamente, 1), nei (nem, 
1); f) Ditongação: lavandeiria (lavanderia, 1), poude (pôde, 3), aveixadíssima (avexadíssima, 
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1), receiei (receei, 1), seitei (sentei, 1); g) Elevação de vogal média postônica: quasi (quase, 
11); h) Elevação de vogal média pretônica: cotuvelo (cotovelo, 1), indireitar (endireitar, 1), 
puder (poder, 2), pudemos (podemos, 1), inerva (enerva, 1), chuveu (choveu, 2), chuvendo 
(chovendo, 1), opurtunidade (oportunidade, 1), maguada (magoada, 1), maguado (magoado, 1), 
oliado (oleado, 1); i) Elevação de vogal média tônica: cambaliei (cambaleei, 1); j) Epêntese: 
mortorneiro (motorneiro, 1), discursão (discussão, 1), carmurça (camurça, 1), tererá (terá, 1), 
aparerelho (aparelho, 1), prois (pois, 1); k) Metátese: igauis (iguais, 1); l) Monotongação: facha 
(faixa, 1), cabelereira (cabeleireira, 1), relembro (relembrou, 1); m) Nasalização: pendindo-me 
(pedindo-me); n) Palatalização: Elho (Élio/Hélio, 1); o) Paragoge: subindos (subindo, 1); p) 
Síncope: Gidete (Gildete, 1), penada (pernada, 1), igais (iguais, 1).
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Reflexões sobre a variável faixa etária em pesquisas 
sociogeolinguísticas realizadas no estado de São Paulo

ADRIANA CRISTINA CRISTIANINI (UFU/GPDG/USP)

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 con-
junto 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 ideia 
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 per-
tinente. 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. 

As disciplinas separam os conhecimentos. Aprendemos a analisar, a separar, mas não 
aprendemos a fazer com que esses conhecimentos se comuniquem, se relacionem.

No século XVII, René Descartes – principal representante do Racionalismo – propõe as 
seguintes bases para o estudo científico:

1) não aceitar nada que não seja evidente e evitar a prevenção e a precipitação – só 
vale o que for provado cientifico e racionalmente; 

2) dividir um problema em tantas partes quantas forem possíveis e necessárias, a 
chamada regra da análise;

3) conduzir o pensamento por ordem, partindo dos objetos mais simples para os 
mais complexos, a chamada regra da síntese; 

4) efetuar enumerações tão completas de modo a ter certeza de nenhum elemento 
ter sido esquecido.

No século XX, contudo, Edgar Morin – hoje considerado um dos maiores expoentes do 
pensamento mundial – propõe uma mudança de ótica diante do conhecimento.

Morin (2000) propõe o “pensamento sistêmico”, que pode ser entendido como uma nova 
forma de abordagem a qual defende que todos os elementos influenciam e são influenciados 
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reciprocamente. Nessa abordagem, o homem é visto não apenas como um indivíduo isolada-
mente, mas também são considerados seu contexto e as relações nele estabelecidas.

A união das partes, a soma das partes, para Morin (2000), não resulta necessariamente no 
todo. Aliás, é importante que se tenha uma visão do todo para compreender as partes.

Segundo Moraes (2001, p. 73), 

Essa visão nos leva a compreender o mundo físico como uma rede de relações, de conexões, 
e não mais como uma entidade fragmentada, uma coleção de coisas separadas. Se separarmos 
as partes, se as isolarmos do todo, estaremos eliminando algumas delas na tentativa de 
delinear cada uma. Portanto, não existem partes isoladas.

O Grupo de Pesquisa em Dialetologia e Geolinguística, da Universidade de São Pau-
lo – GPDG/USP, há alguns anos, tem nomeado Sociogeolinguística os estudos dialetais que 
consideram tanto a variável diatópica quanto as variáveis sociais e, diante disso, as variáveis 
culturais, variáveis psicológicas, variáveis espirituais etc.

O termo Sociogeolinguística foi cunhado tomando-se a mesma regra de formação de 
palavras que ocorre em Geolinguística, em que o elemento antepositivo acrescentado ao subs-
tantivo “linguística” amplia/modifica o significado do nome. Ao acrescentarmos o antepositivo 
determinador soci(o)- ao substantivo, já cristalizado, Geolinguística, ampliamos/modificamos 
o significado deste, pois, para o estudo sociogeolinguístico, mantemos os preceitos da Geolin-
guística, mas analisamos também as relações socioculturais que influenciam o comportamento 
geolinguístico dos sujeitos. 

Conforme afirmam Cristianini e Encarnação (2009,p.91):

O termo Sociogeolinguística surge, no florescer do século XXI (em 2004), empregado 
inicialmente pelo Grupo de Pesquisa em Dialetologia e Geolinguística da Universidade de 
São Paulo – GPDG/USP – para designar os estudos geolinguísticos que consideram fatores 
tanto geográficos quanto sociais para coleta, registro e análise de dados linguísticos.

Para a Sociogeolinguística, é essencial ressaltar que os resultados, coletados por meio 
da aplicação do questionário para a elaboração do atlas, são registros da interação que ocorre 
no momento da pesquisa. Os sentidos se dão nessa interação entre sujeitos que estão situados 
num determinado tempo, num dado espaço, e pertencem a um grupo. Esses sujeitos carregam 
a ideologia da comunidade na qual estão inseridos e trazem consigo crenças, costumes, valores 
culturais, sociais.

De acordo com Santos (2009),

Um atlas linguístico deve prever, pelo menos, dois interlocutores. De um lado, um 
sujeito/autor produz um texto que se propõe a revelar a complexidade da variação 
linguística de cunho diatópico de grupos sociais, em papel e/ou em meio eletrônico. De 
outro, um sujeito/leitor o examina, buscando interpretar os elementos que o sujeito/autor  
tencionou mostrar. Como se pode observar, o binômio produção/interpretação embasa o 
movimento que leva os dois sujeitos – autor e leitor – à (re)construção dos vários sentidos 
de um fenômeno linguístico, qual seja, a variação linguística subjacente ao saber/fazer 
geolinguístico. Dito em outras palavras, um atlas linguístico é um texto que dá origem a 
vários outros textos.
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Para esta comunicação tomaremos como base 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 so-
ciais numa determinada época; (ii) verificar os itens lexicais em que se pode observar mudança 
em curso por meio de evidência de variação diageracional.

Considerando sujeitos de diferentes faixas etárias, percebe-se que há itens lexicais que 
aparecem predominantemente entre sujeitos da primeira faixa etária e outros, entre sujeitos da 
segunda. Podemos inferir, portanto, que há uma mudança em curso do item onomático relacio-
nado à designação em questão. 

Nas interações verbais do dia-a-dia, os interlocutores, numa conversa, se baseiam em 
conhecimentos e estereótipos relativos a diferentes maneiras de falar.

Para Blom e Gumperz (2002, p. 83-4),

A simples observação naturalista do comportamento verbal não basta. A fim de interpretar 
o que ouve, o investigador deve possuir algum conhecimento prévio da cultura local e dos 
processos que geram o significado social. Sem isso, é impossível fazer generalizações sobre 
as implicações sociais das diferenças dialetais.

Não só linguisticamente, mas qualquer forma de comportamento, verbal ou não-verbal, 
deve ser apropriada nos diversos contextos sociais. Diante disso, a maneira como o sujeito se vê 
socialmente e a maneira como vê o seu interlocutor são preponderante para as escolhas, tanto 
lexicais quanto estruturais, que ele faz no momento da interação. As relações sociais atuam 
como uma variável que intervém entre as possibilidades linguísticas e suas realizações na fala.
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Onde está nos manuscritos paranaenses? Reflexões 
sobre a gramaticalização de advérbios

ADRIANA DOS SANTOS SOUZA (PG-UEL/CAPES)

Encontramos muitas pesquisas concernentes ao advérbio ONDE, tanto em visão sincrônica, 
diacrônica como pancrônica, quando estudamos as mudanças linguísticas no Português Brasileiro, 
à luz da abordagem funcionalista. Nesse contexto, a presente pesquisa objetiva compreender o 
processo de gramaticalização do advérbio em questão, no que se diz respeito aos valores não 
preconizados pela gramática tradicional, mas que são já registrados em sincronias anteriores. 
Também visa a observar como essa mudança acontece.

O corpus da pesquisa é constituído por documentos que compõem o projeto Para a 
História do Português Paranaense: estudos diacrônicos em manuscritos dos séculos XVII 
a XIX – PHPP. São cartas oficiais pertencentes à antiga 5ª comarca de São Paulo (atual 
estado do Paraná), guardados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, e atualmente 
transcritos e editados pela equipe do projeto acima mencionado, na Universidade Estadual 
de Londrina. Diante da riqueza linguística que esse corpus apresenta, ainda é reduzido o número 
de pesquisas de caráter diacrônico realizadas tendo-o como base. Isso evidencia que há muito a 
ser pesquisado a partir desses documentos, no tocante a aspectos fonológicos, morfossintáticos, 
lexicais e semânticos, a fim de compreender peculiaridades de nossa língua, como as mudanças 
linguísticas e o léxico, reconstruindo, assim, linguisticamente, a história da Língua no Paraná 
e, consequentemente, do Brasil.

Diante do exposto, apresentamos um histórico sobre os advérbios, classe a que etimologi-
camente pertence o elemento pesquisado e discorremos brevemente sobre a história do Estado 
do Paraná, elementos que podem auxiliar na compreensão do corpus e das possíveis mudanças 
de sentido que o elemento teria apresentado no período estudado.

Foi realizada a limpeza dos dados para aplicação do programa NOTEPAD+++, adquirido 
por meio do convênio CAPES/COFECUB, que proporcionou à doutoranda um estágio de cinco 
meses na Université Paris 13. Procedeu-se ao desmembramento e/junção de palavras, à locali-
zação de fragmentos com o item e uma pré-análise dos sentidos apresentados em cada trecho, a 
fim de confirmar ou refutar a ideia de mudança de sentido. Foi observado, até o momento, que 
a maioria das ocorrências é de valor locativo do ONDE, enquanto os valores nocionais ocorrem 
em menor escala. Cogita-se que o baixo índice de variação deva-se ao fato de que a produção 
dos documentos analisados foi realizada no período pombalino, quando a obrigatoriedade da 
língua portuguesa foi instituída. Os sentidos empregados indicariam a gramaticalização.
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A aquisição da gramática não nativa do espanhol e a 
mudança linguística no português brasileiro

 ADRIANA MARTINS SIMÕES (USP)

Apresentaremos neste trabalho parte dos resultados de nossa pesquisa de mestrado (SIMÕES, 
2010) a respeito da aquisição/aprendizagem da gramática não nativa do espanhol e o reflexo da 
mudança linguística do português brasileiro nesse processo. O espanhol e o português brasileiro 
são línguas que apresentam diferenças sintáticas na realização do objeto pronominal acusativo 
de 3ª pessoa, denominadas por González (1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2008) de inversa 
assimetria. Essas diferenças teriam se originado da mudança linguística processada no português 
brasileiro no século XIX (CYRINO, 1996; GALVES, 1993, 2001; KATO, 1993; TARALLO, 
1993; entre outros), que ocasionou a perda do clítico acusativo, a ampliação da possibilidade do 
objeto nulo e o surgimento do pronome lexical em função acusativa. Como fundamentação teórica, 
partimos da concepção biológica de língua e gramática (CHOMSKY, 1981) aliada à concepção 
social de língua (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 2006), do modelo teórico gerativista de 
aquisição/aprendizagem de língua estrangeira (GONZÁLEZ, 1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005; 
LICERAS, 1996, 1997, 2002, 2003) e da teoria gerativista de mudança linguística (LIGHTFOOT, 
1991, 1999, 2006). Lidamos com duas gerações de aprendizes de espanhol falantes do portu-
guês brasileiro e analisamos a intuição desses aprendizes tanto em sua língua materna quanto 
na gramática não nativa, a fim de que pudéssemos obter indícios acerca desta, considerando-se 
os fenômenos decorrentes de aprendizagem como uma espécie de intuição (LICERAS, 1996). 
Analisamos também livros de português utilizados no processo de escolarização na década de 
60 (CELSO CUNHA, 1962) e na última década (CEREJA & MAGALHÃES, 2003; SOARES, 
2002), que evidenciam diferenças no ensino dessa área da gramática para as duas gerações. A 
partir da análise da intuição sobre o português brasileiro, observamos que a geração cuja escola-
rização ocorreu nos anos 60 apresentou menor aceitação do objeto nulo e do pronome lexical e 
uma maior consolidação do clítico, enquanto a geração mais nova apresentou uma maior aceitação 
das formas correspondentes à gramática adquirida do português brasileiro e uma menor aceitação 
do clítico. Essa assimetria na gramática dessas duas gerações revela o processo gradual de mudança 
linguística (LIGHTFOOT, 1999, 2006) no português brasileiro no âmbito da língua-E enquanto 
manifestação social, apesar de as mudanças na língua-I já terem se processado. No que concerne 
à aquisição/aprendizagem do espanhol como língua estrangeira, ao analisar a intuição na gramá-
tica não nativa do espanhol, verificamos que essa assimetria se mantém, de modo que parte do 
que parece ser um reflexo da gramática do espanhol na gramática não nativa, seria, na realidade, 
o reflexo da gramática aprendida da língua materna na intuição dos aprendizes da geração que 
apresenta o clítico mais consolidado.
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Um olhar para o Cenário indigenista do século XIX 
deslocando-se ao século XXI: Mitos e Lendas Tupi

ÁGUIDA GAVA (UNESP)

A análise do discurso, através de procedimentos metodológicos, relaciona o linguístico ao 
histórico e ao ideológico. Para ela, a língua é um sistema aberto, compreendido pela formulação 
e circulação dos sentidos, onde o ideal da língua é inatingível em sua plenitude, pois considera 
a ocorrência do movimento dos sentidos e não sentidos prontos, exatos ou imutáveis (HORTA, 
2006). Em busca do movimento nos sentidos, numa reflexão sobre os deslocamentos e esque-
cimentos ocorridos no cenário indigenista do século XIX, recorremos às narrativas do General 
Couto de Magalhães (1876), em O selvagem, para analisar o papel da língua e o discurso do 
militar frente às questões indígenas, no processo da colonização, com o propósito de encontrar 
os efeitos de sentidos capazes de contribuir para a instituição do dito como verdade. Assim, 
perpassamos por suas narrativas para identificar o cenário da época, o homem conquistador e o 
indígena tupi ante ao século XIX. Outrossim, as lendas são utilizadas como importante recurso 
para transmissão de ensinamentos entre os indígenas. E nelas, o Jabuti, um animal pequeno 
e de pouca velocidade consegue vencer os maiores desafios através de sua esperteza. E, para 
traçar um paralelo do deslocamento no discurso das lendas indígenas, desde o século XIX até o 
presente, recortamos do compêndio de lendas de O Selvagem, duas lendas do Jabuti e as con-
frontamos com a lenda do Jabuti contada pelo povo Amondawa em 2001. E nos questionamos, 
será que as histórias indígenas, ainda hoje, assim são contadas? E, como se dá a influencia dos 
interpretes e de suas narrativas no contexto histórico das lendas e mitos indígenas? Nosso tra-
balho está estruturado da seguinte forma: inicialmente, falaremos sobre os deslocamentos e a 
memória do dizer, o papel do mito. Após, apresentaremos as narrativas de Couto de Magalhães 
para o panorama indígena de 1876 e seu pensamento estratégico sobre o aprendizado da língua 
indígena. Ulteriormente, apresentaremos as lendas do Jabuti e da Anta do século XIX e século 
XXI, a fim de compará-las e buscarmos características que apontem a ocorrência de desloca-
mento no discurso. Encerramos com nossas considerações finais e as referências bibliográficas. 
O presente trabalho foi realizado sob a orientação e co-autoria do Prof. Dr. José Horta Nunes, 
na Universidade de São Paulo – São José do Rio Preto, onde sou aluna regular de doutorado.
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O desenvolvimento da representação aspectual e 
temporal num dialeto produto do contato linguísistico: 

o afro-português dos tongas de São Tomé

ALAN BAXTER (UFBA)

Este trabalho investiga a representação temporal e aspectual (T-A) no português de des-
cendentes de trabalhadores africanos da roça Monte Café, na ilha de São Tomé. A partir do final 
do século XIX, e durante a primeira metade do século XX, os antepassados desta comunidade, 
falantes de umbundo, transmitiram para sucessivas gerações diversos aspectos do seu portu-
guês L2 de contato. Num corpus recolhido em 1998 e 2000, que inclui falantes de português 
L1 da primeira geração nascida em São Tomé, estuda-se a variação no uso da flexão T-A, que 
apontam para desenvolvimentos divergentes nesse sistema relativamente ao português europeu. 
Os exemplos seguintes apresentam uma das tendências mais notáveis na fala das primeiras gera-
ções: um evento passado representado em parte por formas parcialmente derivadas do presente 
de indicativo e subjuntivo do português:

(1) Saiu ãla mesimo. (…).. Nosso aqui nõ sabe; nosso tendeu só brango dise “Anda 
fechare porta…!”

(2) ‘(a revolta de 1953) saiu de lá mesmo …(…).. nós aqui não sabíamos; só 
entendemos quando o branco disse “Anda a fechar as portas…!”.’

(3) Tempo zente coma cumida, cuzinha ni carudero grande. Cuzinha, pese ponha 
azete, ponha ni fogo.

‘Antigamente quando a gente comía, cozinhava-se na caldeira grande. Cozinhava-se, peixe 
punha-se azeite, punha-se no fogo’

Por meio de uma análise quantitativa, investiga-se o condicionamento da variação T-A 
por variáveis linguísticas tipicamente envolvidas nos processos de aquisição L1 e L2. São 
centrais a avaliação dos efeitos do aspecto lexical e a saliência morfofonológica das flexões 
de T-A e número. A discussão teórica é orientada fundamentalmente pela Hipótese do Aspecto 
(Andersen 1990, 2002; Housen 2002; Rohde 2002), a Hipótese do Prototipo (Li et al., 2000; 
Shirai & Andersen 1995; Shirai 2002) e as perspectivas de Croft (2009) e Clements (2008) 
sobre a capacidade das frequências de determinadas formas no input para orientar a aquisição 
e desenvolvimento sistémico. Os resultados da análise são relevantes para a compreensão das 
dimensões dos sistemas T-A configurados em situações de contato, incluíndo a crioulização do 
português e a formação de variedades como o dialeto de Helvécia (Bahia, Brasil).
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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.
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São Luís e Imperatriz: a representação do sujeito 
indeterminado na língua oral

 ALANA BRITO BARBOSA (UFMA)

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

Caderno de Resumos – São Luís e Imperatriz: a representação do sujeito indeterminado na língua oral



48

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

ALANE LUMA SANTANA SIQUEIRA (PIBIC/FACEPE/UFRPE/UAST)  
ADEILSON PINHEIRO SEDRINS (UFRPE/UAST – ORIENTADOR)

Na Língua Inglesa, existe apenas a possibilidade de o adjetivo aparecer em posição pré-
-nominal. No entanto, no Português Brasileiro, podemos utilizá-lo tanto antes como depois do 
nome, porém, não são todos os tipos de adjetivos que podem ser utilizados em qualquer uma 
das duas posições. Determinados adjetivos colocados à esquerda do nome, causariam certa 
estranheza, como por exemplo, “laranja sofá”, “elétrico forno” entre outros. Partindo disto, 
pretendemos mostrar os resultados obtidos da análise feita por nós sobre a variação do adjetivo 
no sintagma nominal, mais especificamente procuramos verificar o que determinaria o uso de 
adjetivos antepostos (Caríssimos sacerdotes) ou adjetivos pospostos (Economia teológica), 
assim como, mostrar qual a posição mais utilizada pelos falantes. Vale dizer que o corpus produto 
desta pesquisa é composto por doze textos extraídos do livro de Tombo, da primeira metade do 
século XX entre 1911 a 1950, disponibilizado pela Casa Paroquial de Afogados da Ingazeira, 
produzidos por esse município que pertence ao sertão de Pernambuco. Para tanto, adotamos 
a Teoria da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972) que pressupõe que as variações da 
língua são condicionadas por fatores de ordem linguística e extralinguística. Assim, nos limita-
mos a considerar como fator influenciador o tipo de adjetivo (se avaliativo ou descritivo) para 
análise do aparente “caos” linguístico da posição em que o adjetivo se encontra. Pelos dados 
obtidos, sendo um total de 138 sintagmas nominais, constatamos que dos adjetivos avaliativos, 
80% deles são utilizados em posição anteposta ao nome. Entretanto, na posição pós-nominal 
a porcentagem de ocorrências é de 20%. No que se refere aos adjetivos descritivos, o índice 
de frequência em posição pré-nominal foi de 13%, já na posposição o índice foi de 87%. Ou 
seja, a tendência é a de que quando o adjetivo é avaliativo ele tende a aparecer mais em posição 
anteposta, contudo, quando o adjetivo é descritivo ele aparece mais em posição pós-nominal. 
Assim, através desses resultados, podemos reafirmar que não é qualquer tipo de adjetivo que 
pode aparecer em qualquer uma das duas posições, existe uma sistematização nessa variação. 
Percebemos também que a tendência nos dados analisados do século XX foi em aplicar o adjetivo 
após o nome. Apesar da possibilidade de alguns adjetivos poderem aparecer tanto antes como 
depois, houve uma maior percentagem de adjetivos em posição à direita do nome, com 63% de 
ocorrências em confronto com 37% de adjetivos antepostos. Corroborando com as afirmações 
de Cohen (1979 apud SILVA & PRIA, 2001) que no português arcaico/ médio os adjetivos eram 
mais utilizados em posição anterior ao nome, entretanto, a partir da metade do século XVIII, 
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passaram a usar o adjetivo mais em posição pós-nominal. Com os resultados quantitativos apre-
sentados, podemos dizer que apesar de os dados mostrarem que houve a preferência de adjetivos 
pospostos ao nome, tanto esta como a anteposição estavam presentes na escrita. Ainda é possível 
dizer que a posição do adjetivo será influenciada pelo fator que levamos em consideração: o 
tipo de adjetivo. Vale ressaltar que posteriormente pretendemos fazer um estudo de tempo real, 
fazendo uma comparação entre resultados atuais com os que encontramos nesta pesquisa. Ainda 
pretendemos levar em consideração outros fatores que podem ser condicionadores no uso de 
determinada forma. Assim, esperamos que esta e as próximas etapas do nosso estudo possam 
contribuir com pesquisas realizadas sobre a língua escrita, permitindo construir a história e um 
melhor entendimento de nosso idioma.
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Estruturas variantes de ordem marcada no 
licenciamento de sujeito pós-verbal em sentenças 
transitivas com efeitos-V2 no português clássico.

ALBA VERÔNA BRITO GIBRAIL (UNICAMP)

As pesquisas desenvolvidas junto ao Corpus Tycho Brahe mostram que o português 
clássico licencia a inversão sujeito-verbo em sentenças declarativas finitas de ordem V1/V2/
V3, com verbos transitivos e/ou intransitivos/inacusativos (GALVES & PAIXÃO DE SOUSA 
2005, PAIXÃO DE SOUSA 2004, GIBRAIL 2010, entre outros): 

(1)  a. Governava estes Reinos a Raínha Dona Caterina, por seu neto el-Rei Dom Sebastião, 
que era minino. (L de Sousa, séc. 16).

 b.  A gloria do desenho e perfil ou traço concederão os antigos a Parrhasio, (F. de Holanda, 
séc. 16)

 c. Andavam à sua caça dois lascivos amantes, ( M. Bernardes, séc. 17)
 d. esta pois perfeyçaõ sobre todas amou a Madre Elena como quem conhecia o seu valor. (M. do 

Céu, 1658).

O sujeito pode ser expresso imediatamente após o verbo, projetando a inversão germâ-
nica, conforme os dados em (1 b,d) registram, e/ou o sujeito pode ser realizado em posição 
mais baixa na estrutura da frase, sendo precedido por outro constituinte, como é indicado nos 
exemplos em (1 a,c). Nos dados levantados dos textos de autores nascidos entre os séc. 16-17, 
formadores dos corpora em uso nessas pesquisas, o sujeito em posição pós-verbal ocorre com 
frequência maior na forma de inversão germânica. Em ambas as ordens, o sujeito posposto ao 
verbo pode ser expresso sem carregar necessariamente o acento de Foco. Em gramáticas do 
romance moderno, como o espanhol e o italiano, o sujeito em posição pós-verbal precisa ser 
focalizado (ZUBIZARRETA 1994, BELLETTI 1999). 

De acordo com a análise oferecida nos trabalhos referidos, o licenciamento da ordem VS 
no português clássico resulta do deslocamento do verbo finito para um núcleo funcional mais 
alto, projetado acima do sistema de flexão. Na argumentação de Paixão de Sousa (2004), nas 
orações de ordem V2, o movimento de um elemento XP e do verbo para posições mais altas na 
estrutura da frase, leva-os a se posicionarem acima do sujeito expresso no sistema de IP. 
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A propriedade dessa gramática de deslocar o verbo para um núcleo projetado acima do 
sistema de flexão é confirmada nas ocorrências que dispõem de sintagmas adverbiais e/ou pre-
posicionais fronteados em contextos V2 com verbos transitivos. Nessas produções, o sujeito 
posposto ao verbo pode preceder o objeto direto, projetando a ordem XPVSO: 

(2)  a. Com arte repara huma mulher as ruinas, que lhe causou a idade, (M. da Costa, séc. 17)
 b. Com um leve vento dissipa o Rei dos Reis máquinas humanas. (A. de Barros, séc. 17)

E/ou o sujeito pode ser realizado em posição mais baixa, sendo precedido pelo objeto 
direto, configurando a ordem XPVOS: 

(3)  a. Em outras Repúblicas pagavam certo direito os homens livres, que os casados recebiam. 
(M. de Melo, séc. 17; Cartas)

 b. De Pernambuco trouxe ordens do Padre Provincial o Padre Ricardo Careu, (A. Vieira, 
séc. 17; Cartas)

A frequência consideravelmente maior, nos textos investigados, de uso de tais construções 
projetando a ordem XPVSO (76%) confirma a tendência do português dos séc. 16-17 de licenciar 
o sujeito pós-verbal em configuração de inversão germânica. Por outro lado, o uso mais restrito de 
sua realização na ordem XPVOS revela que essas produções se caracterizam como estruturas de 
ordem marcada. Seguindo a proposta de Antonelli (2008), defendo que o português em uso nos 
séc. 16-17 reflete no uso da ordem XPVS propriedades de língua V2, com o deslocamento do 
verbo finito para o núcleo Fin em Comp. 

De acordo com a formulação de Belletti (1999), nas ocorrências de ordem VS do italiano, 
o sujeito pós-verbal ocupa o Spec de um núcleo Foco interno, projetado em posição mais alta na 
periferia de VP. Nessas ocorrências, o sujeito se move para o Spec de FocusP e o verbo se desloca 
para algum núcleo funcional mais alto. Em sua argumentação, o Foco interno não tem nenhum 
estatuto especial, sendo apenas um traço que desencadeia a configuração regular de checagem. Para 
autora, a má formação de sentenças transitivas projetando ordem VSO no italiano fica por conta 
das próprias restrições das condições de minimalidade e/ou de checagem do Caso acusativo. 
Nesta ordem, o objeto não pode checar o Caso acusativo passando sobre o sujeito posicionado no 
Spec de FocusP.

Assim considerando, o licenciamento de sentenças de ordem XPVSO no português clássico 
é fator empírico robusto de realização do sujeito e do objeto, assim ordenados, em configuração 
regular de checagem de Caso. Dentro da análise que proponho (GIBRAIL, 2010), o sujeito 
ocupa, nessas sentenças, a posição canônica de checagem do Caso nominativo no sistema de 
flexão e o objeto ocupa a posição de checagem do Caso acusativo no VP. 

A questão deixada em aberto naquele trabalho é a formação, no contexto de uma gramática 
com propriedades V2, das ocorrências de ordem marcada XPVOS, com o objeto em posição 
mais alta que o sujeito no sistema de IP, 

Nesta comunicação, proponho como hipótese de trabalho que o sujeito pós-verbal nas 
ocorrências de ordem XPVOS também ocupa o Spec de IP. A ordenação deste constituinte em 
posição mais baixa que o objeto pode ser explicitada assumindo-se que, nessas produções, a 
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ordem VO é projetada com o deslocamento do objeto associado ao verbo para uma posição mais 
alta que o Spec de IP. Em condições diferentes da formação das ocorrências de ordem XPVSO, 
nas quais o verbo se desloca para o núcleo Fin, as construções de ordem XPVOS são formadas 
por movimento remanescente (Remnant Movement), conforme propõe Galves (comunicação 
pessoal). Após a subida do sujeito para o Spec de IP, o restante do VP (verbo + objeto) se desloca 
para o Spec de FinP, projetado nessas estruturas variantes. 
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Códice 132 – [história de] Portugal: manuscrito do 
século XVIII sob o olhar descritivo

ALDACELIS DOS SANTOS LIMA BARBOSA (UFBA/PIBIC/FAPESB/ 
MOSTEIRO DE S. BENTO DA BAHIA) 

 ALÍCIA DUHÁ LOSE (FAC. S. DA BAHIA/MOSTEIRO DE SÃO  
BENTO DA BAHIA/UFBA)

O Códice 132 – [História de] Portugal é um documento biográfico em único volume, datado 
do século XVIII, que conta a história de Portugal desde o final do século XVII até meados do 
século XVIII, além de narrar a trajetória de vida de Sebastião José de Carvalho – o Marquês 
de Pombal, retratando o nascimento, os casamentos e os cargos ocupados e às ações inerentes 
a estes cargos (nomeação, demissão, entre outras). De acordo com uma pesquisa preliminar, 
constatou-se que o códice 132 foi adquirido em um sebo em Portugal e doado ao Arquivo do 
Mosteiro por um grande especialista na história pombalina. Tal códice compõe o rico acervo 
bibliográfico e documental do Mosteiro de São Bento da Bahia e está acondicionado na Biblio-
teca do Arquivo, onde se encontram apenas livros impressos entre os séculos XVI-XVIII. Vale 
mencionar que o acervo bibliográfico e documental do Mosteiro é composto por livros raros e 
especiais e uma diversidade de documentos em papel trazidos para o Brasil ou produzidos no país 
desde o período colonial. Assim sendo, o Mosteiro de São Bento da Bahia – primeiro mosteiro 
beneditino das Américas –, fundado em 1582, destaca-se como instituição guardiã do tempo e 
da memória através da promoção e preservação das artes, da cultura e do saber. Objetiva-se, com 
esta comunicação, apresentar a descrição das características extrínsecas e intrínsecas do códice 
132, como o material que o compõem, detalhes do suporte e do traçado das letras, estado de 
conservação, entre outras informações que constituem a primeira etapa do trabalho de edição do 
documento. A partir daí, pretende-se apontar os possíveis estudos que serão realizados a partir da 
transcrição, leitura e análise dos documentos contidos em tal códice. Ressalta-se ainda que este 
e os demais trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa do Mosteiro de São Bento, sob a 
orientação da Profa Dra Alícia Duhá Lose, visam tornar acessível a pesquisadores e ao público 
interessado os documentos do Arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, bem como promover 
a sua conservação e a preservação da memória baiana e brasileira nele contida, contribuindo-se 
de forma relevante para a manutenção de um patrimônio documental de incontestável valor.
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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 enun-
ciador não escolhe nem se utiliza livremente das formas lingüísticas, recorrendo a modelos 

Caderno de Resumos – Entre liberdade e formulário textual: tradições da carta pessoal a exemplo da correspondência...



55

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.
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O discurso dos livros didáticos de português e a 
constituição do sujeito/discente

 ALEXANDRA SOARES DOS SANTOS (UEFS) 
 CARLA LUZIA CARNEIRO BORGES (UEFS) 

Este trabalho pretende verificar o tratamento dado às representações identitárias nos dis-
cursos veiculados em livros didáticos de língua portuguesa (LDP) do Ensino Fundamental II 
(6º ao 9º anos), utilizados na Rede Pública de Ensino do Estado da Bahia. A pesquisa proposta 
tem caráter qualitativo, sendo realizada a partir da revisão bibliográfica de obras fundamentais 
para a análise discursiva (FAIRCLOUGH, VAN DIJK) e para o embasamento teórico sobre o 
processo de ensino-aprendizagem (MOITA-LOPES, FREIRE). O exame centra-se na lingua-
gem usada pelos autores dos LDP para representar identidades sociais, como as mulheres, os 
negros e os homossexuais. Partindo do pressuposto de que os LDP, em geral, desconsideram 
suposições quanto às futuras funções sociais e ocupacionais dos sujeitos/discentes, apesar de 
os textos por eles veiculados trazerem subjacentes valores relacionados a diversas culturas, 
propõe-se uma investigação dos discursos veiculados nos textos dos LDP, a fim de observar se 
são (re)produzidos estereótipos sociais. Acredita-se que o livro didático, por sua relevância no 
contexto escolar, tenha entre outras funções a de proporcionar ao estudante o conhecimento e a 
valorização dos aspectos socioculturais de outros povos e nações, evitando qualquer discrimi-
nação, seja de natureza cultural, individual ou social. A concepção de língua que está na base 
dessa pesquisa inclui sua relação com a cultura e a sociedade (BAKHTIN, BOURDIEU), além 
das implicações complexas que ela mantém com a ideologia, funcionando como instrumento de 
poder. E também a compreensão de língua como prática social, modo de agir do sujeito sobre o 
mundo e sobre os outros, possibilitando mudança social e cultural (FAIRCLOUGH, FREIRE). 
A análise dos textos fundamenta-se nas reflexões da Análise Crítica do Discurso, de Norman 
Fairclough, que enxerga o discurso como uma prática ideológica e política. Texto é aqui com-
preendido como manifestação linguística do discurso, o produto da atividade discursiva oral ou 
escrita que forma um todo significativo, qualquer que seja sua extensão. Representa a realidade, 
ordena as relações sociais e estabelece identidades. Estas, por sua vez, estão sujeitadas ao plano 
da história, da política, da representação e da diferença, como apontado por Hall (2003). Nesse 
contexto, o discente – consumidor dos textos dos LDP – é o sujeito, o ser social, situado no 
próprio enunciado e constituído pelo discurso. A discussão é sustentada também pelos conceitos 
de poder, abuso de poder, dominação e estereótipo, concepções que perpassam a análise dos 
discursos em questão.
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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 con-
cordância 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. Nas duas variedades, a variação da concordância verbo/sujeito na terceira pessoal gra-
matical 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 escolari-
dade 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.
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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 dis-
tribucionais 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 deli-
mitação 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 expres-
sões 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 
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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.
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Do predicado ao praticado: padrões ortográficos 
oitocentistas em folhetins (crônicas) de França Junior

 ALEXANDRE XAVIER LIMA (UFRJ) 

Nossa intenção é realizar um estudo da ortografia portuguesa do século XIX praticada por 
redatores vinculados aos periódicos cariocas que funcionaram como modelo de erudição escrita 
para o Brasil oitocentista. A partir da década de 70 do século XIX, localizamos um efervescente 
debate sobre a ortografia portuguesa (GONÇALVES, 2003, p. 17). De um lado, encontram-se os 
sônicos, defensores de uma ortografia baseada na pronúncia; do outro, os seguidores da doutrina 
etimológica, baseada na tradição latina. Dessa disputa metaortográfica, surge nosso interesse em 
descrever o que era praticado em termos de ortografia nos impressos, cotejando com a descrição 
da norma subjetiva registrada em manual. Tomaremos como objeto a inserção da grafia latini-
zada na norma objetiva dos impressos. Assim, demonstramos como a fase pseudo-etimológica 
funciona, para o século XIX, como índice de erudição, bem como os veículos pelos quais os 
textos estão vinculados e a intervenção do autor determinam perfis gráficos que resultaram em 
padrões para a época. Nossa hipótese é que a grafia latinizada ilustra, no plano epilinguístico, a 
tensão entre oralidade e literacidade, que, por sua vez, ilustra um maior ou menor contato com os 
modelos de escrita da época. Paralelo a essa tarefa, damos notícias da edição crítica dos folhetins 
(crônicas), por nós reestabelecidos (LIMA, 2010), escritos e publicados no periódico Gazeta 
de Notícias entre 1877 e 1878 por Joaquim José da França Junior, um personagem fluminense 
reconhecido, em seu tempo, como erudito. A escolha desse escrevente e o levantamento de sua 
fortuna crítica, por meio de fontes diretas e indiretas são expedientes fundamentais que enrique-
cem a construção e a fidedignidade de nossos corpora. Cotejamos as crônicas de França Junior 
publicados em jornais (textos modelares de maior difusão nos oitocentos) com suas versões 
posteriores em livro (1878 e 1894) a fim de justamente observar as semelhanças e diferenças de 
tais perfis gráficos presentes nesses veículos. O termo folhetim é avaliado como uma estratégia 
de convergência de gêneros e maneira de cativar o público leitor. Com acepção específica de 
crônica, os folhetins de França Junior além de servir de fonte para investigações epilinguísticas, 
linguística e literárias, também são importantes testemunhos culturais da sociedade carioca do 
século XIX. Assim, este trabalho deixa sua contribuição na desafiante tarefa de reconstrução 
do passado da língua portuguesa, fazendo emergir aspectos linguísticos e aspectos da história 
social da escrita ao redor da figura de um erudito do final dos oitocentos.
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Expressões de estranheza e de assombro no português 
paulistano: a hipótese do peso

ALEXANDRE YURI RIBEIRO GUERRA (PRG/FFLCH/USP)

Este projeto tem como objetivo investigar as formas e expressões de estranheza e de 
assombro na língua falada do Brasil, utilizando como recorte o dialeto paulistano. As expressões 
referidas prestam-se à codificação sintática de expressões pragmáticas, mas são normatizadas 
na classe de interjeições, o que coloca um problema científico relevante como questionamento: 
seria a interjeição de fato uma classe morfológica de palavras? Haveria distinção entre assombro 
e estranheza em termos de codificação linguística e de propriedades funcionais? Essas questões 
sinalizam os objetivos do projeto de pesquisa que se apresenta. 

Distinguir entre assombro e estranheza não é uma tarefa fácil em dicionários nem em 
gramáticas. Os dados em correlação com a intuição do falante nativo foram o porto seguro 
para essa tarefa. Foram pesquisadas as definições de assombro e estranheza em dicionários 
conceituados como BLUTEAU (1712) e HOUAISS (2007) e as classes gramaticais mais 
comumente associadas nas gramáticas de ALMEIDA (1978), CUNHA e CINTRA (1985) 
e BECHARA (2009). Em seguida, foram comparados os dados recolhidos com a aplicação 
funcional do uso dos léxicos em língua escrita, pesquisando os seus diversos usos em livros, 
artigos acadêmicos de diversas áreas do conhecimento e sites de busca na Internet.

Por considerar inicialmente que existiria uma relação muito próxima entre as interjeições 
e a linguagem não verbal de comunicação, pesquisou-se também obras que remetem ao assunto 
para que fossem verificadas as características de expressões não verbais para estranheza e 
assombro. Os dados foram então associados com as abordagens dos aspectos cognitivos e 
evolutivos da língua, tanto a nível filogenético quanto a nível ontogenético, buscando obter 
respostas e hipóteses sobre a origem destas expressões.

Após toda a pesquisa, foi então analisado o corpus do projeto, o qual é constituído a partir 
de extratos de diálogos falados em cenas de filmes paulistanos da metade do século XX até a 
primeira década do século XXI. Dada a diversidade linguística brasileira, optou-se pelo recorte 
estratégico para minimizar as interferências socioculturais da seguinte forma: (i) um filme 
por década, (ii) roteiro legitimamente nacional, para evitar uma deturpação das características 
linguísticas e sociais dos falantes por diretores e roteiristas estrangeiros, (iii) roteiro que 
retratasse a vida cotidiana paulistana, (iv) gênero drama, que, por abarcar vários subgêneros, 
possibilitaria a um paralelo com o cotidiano da cidade em suas multiplicidades comunicativas, 
e (V) variedade de tipos sociais em interação, o que permitiria representar a realidade urbana 
paulistana em sua dinâmica. 
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Por intermédio dos dados coletados e analisados, obteve-se o resultado de que em pesqui-
sas de cunho científico, não podemos relacionar de modo preciso as emoções e expressões com 
as suas representações na linguagem oral e escrita, pois as primeiras são muito mais diversas e 
complexas do que as definições estabelecidas por estas últimas. Do mesmo modo que as inter-
jeições, há poucos estudos e avanços científicos nas pesquisas referentes a certas expressões 
e emoções humanas. Estudos sobre o assombro, por exemplo, são praticamente inexistentes, 
conforme dito por EKMAN (2003). Além disso, estranheza difere de assombro em sua raiz e 
isso se reflete de modo tênue nos dicionários, mas a confusão entre os dois é categórica nas gra-
máticas, que congrega o tema na classe das interjeições. Expressões de estranheza associam-se a 
um conhecimento prévio de mundo, a partir de critérios de valor do indivíduo conformado num 
enraizamento social e cultural polarizado em analogias entre “comum x incomum”. Notam-
-se peculiaridades sobre a estranheza de fato empregadas nas situações interativas. Uma das 
relevantes observações seria atinente ao peso da forma da expressão. Mas, mais do que isso, 
reconhece-se a necessidade de se deslocarem as interjeições de classe morfológica para uma 
classe pragmática.

Interjeições são preponderantemente de ordem pragmática, pois os seus significados 
derivam quase que exclusivamente da entonação do falante e do contexto em que se inserem. 
Ligadas à classe discursivo-pragmática, são formadas a partir da estrutura específica de cada 
língua e orientadas por situações interativas. Assim sendo, não podemos distinguir expressões de 
estranheza e de assombro em termos de codificação lingüística justamente por se relacionarem 
intrinsecamente com essa ordem. 

Apesar de pouco estudadas, expressões de assombro e de estranheza são uma rica fonte 
de investigação. Uma hipótese constituída a partir dos resultados alcançados diz respeito a 
uma correlação frequentemente observada: palavras pesadas relacionam-se às expressões de 
estranheza e as leves, às de assombro.
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Derivados de UBI e UNDE e gramaticalização

ALÉXIA TELES DUCHOWNY (UFMG)

Os derivados de ubi e unde latinos apresentam, nas línguas românicas, uma multicategori-
zação 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 pro-
cesso 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 apresenta-
riam 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 apresen-
tam, 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.  
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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 voca-
bulares 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 meca-
nismos 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, conside-
rando a classe gramatical da palavra-base, bem como as informações semântico-conceptuais.
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Do latim ao português: origens das fricativas palatais à 
luz de teoria fonológica

ALINE NEUSCHRANK (PPGL/UCPEL) 
CARMEN LÚCIA BARRETO MATZENAUER (PPGL/UCPEL)

Conhecer e estudar a língua latina torna-se requisito fundamental quando se pretende 
uma melhor compreensão de determinados fenômenos da fonologia do português. Por meio de 
estudos diacrônicos, é possível evidenciar-se a presença do latim no funcionamento da língua, 
além de tornar-se mais claro o entendimento de sua gramática, nos diferentes componentes que 
a integram. Dessa forma, é incoerente considerar o latim uma língua morta, já que o português, 
assim como as demais línguas neolatinas, se revela como a sobrevivência do latim vulgar, o que 
mostra estar a língua latina mais do que viva (REZENDE, 2003). Nesse contexto, o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar um recorte possível de um estudo maior que dá conta 
da análise e descrição de fenômenos fonológicos ocorridos na evolução do sistema consonan-
tal do latim ao português do Brasil (PB), revisitando a mudança à luz de teorias fonológicas 
não lineares. Com o suporte da Teoria Autossegmental, considerando os traços formadores da 
estrutura interna das consoantes, além da escala de sonoridade na organização dos constituintes 
silábicos como determinantes dos fenômenos ocorridos na evolução da língua, o trabalho tem 
como foco o processo de palatalização na constituição do sistema consonantal do PB, mais espe-
cificamente no que se refere à origem das fricativas palatais, inexistentes no sistema consonantal 
latino. A apresentação desse fenômeno justifica-se por sua grande recorrência na constituição 
do sistema consonantal do português brasileiro, verificada através de pesquisa realizada com 
vistas à identificação do comportamento dos traços hierarquicamente dispostos, constituintes 
do sistema de consoantes do latim e ainda mantidos no PB, além da verificação das regras que 
estiveram presentes na composição do sistema consonantal do português. Pela dificuldade de 
encontrar-se material que exponha, através de uma teoria fonológica, o processamento estrutural 
de mudanças fonológicas, entende-se que este estudo vem contribuir para a explicitação das 
etapas envolvidas nos processos fonológicos que motivaram mudanças, como o apagamento 
e a inserção de segmentos no sistema consonantal, trazendo novos subsídios para um melhor 
conhecimento da história da língua portuguesa.
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O preenchimento do sujeito na diacronia do  
PB e do PE em textos jornalísticos

ALINE PEIXOTO GRAVINA (UFFS)

 Na discussão existente na literatura gerativista, a correlação entre o aumento do preen-
chimento do sujeito e a diminuição da ordem VS no Português Brasileiro (PB) tem sido tomada 
como uma evidência suplementar da perda do parâmetro pro-drop. Em trabalhos sincrônicos, o 
PB é caracterizado como uma língua de sujeito nulo, mas com restrições de contextos (Figueiredo 
Silva 2000; Barra 2000 e Rodrigues 2004). Ou seja, o sujeito nulo só é utilizado em contextos 
específicos. Em relação à ordem, estudos, como os de Berlink (1989), Pilati (2002) e Kato 
(2003), têm discutido que o PB apresenta restrições para o uso da inversão do sujeito (VS e 
VOS). A inversão ocorreria apenas com determinados verbos em contextos específicos. Nesse 
trabalho, pretendemos apresentar as análises parciais de um corpus diacrônico composto por 
jornais brasileiros e portugueses que circularam nos séculos 19 e início do 20, a respeito do 
preenchimento do sujeito lexical as ordens possíveis do sujeito nesse período. Contraporemos 
os contextos de sujeito nulo/preenchido com as restrições de realização de sujeito nulo e com os 
contextos específicos de ordens VS e VOS estipulados pela literatura. Além do preenchimento 
pronominal, apresentaremos as outras estratégias utilizadas para preencher o sujeito, já que no 
PB, o uso de sujeito nulo se torna restrito com o passar do tempo. No trabalho de Gravina (2008) 
evidenciou-se o uso da estratégia de preenchimento lexical anafórico do sujeito como forma de 
não deixá-lo nulo, uma vez que o preenchimento pronominal para o gênero jornalístico não se 
adéqua à modalidade da língua utilizada nesses textos. Logo, essas estratégias de preenchimento 
de sujeito foram peças chaves em nossas análises, pois uma vez que o português europeu (PE), 
segundo a literatura, manteve a omissão do sujeito em sua configuração gramatical, pretendemos 
demonstrar que o uso das estratégias lexicais de preenchimento do sujeito na diacronia do PE 
não teve a mesma evolução que nos textos brasileiros. Portanto, as estratégias evidenciadas não 
seriam apenas por um questão de gênero, mas

sim por uma questão de diferenças de gramáticas. Este trabalho ainda se encontra em 
andamento pelo programa de pós-graduação em linguística – IEL/Unicamp, portanto os resul-
tados apresentados serão parciais.
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A síncope das proparoxítonas no atlas 
linguístico do Brasil

ALUIZA ALVES DE ARAÚJO (UECE)

Esta investigação trata da realização variável das proparoxítonas nos dados do Projeto Atlas 
Lingüístico do Brasil (ALiB), sob o prisma da sociolingüística variacionista, com o objetivo de 
identificar os fatores sociais (gênero, faixa etária, escolaridade e localidade) que favorecem a 
síncope. Deixou-se, para um trabalho posterior, o estudo das variáveis lingüísticas. 

A amostra é constituída por duzentos informantes, provenientes das seguintes capitais: 
Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Salvador, Aracaju, Maceió, 
Recife, João Pessoa, Teresina, São Luís, Natal, Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, 
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. De 
cada cidade mencionada, foram ouvidos oito informantes e cada um apresenta as seguintes 
características: faixa etária: I – 18 a 30 anos e II – 45 a 60 anos; gênero: masculino e feminino; 
escolaridade: até a 8ª série do fundamental e ensino superior; origem: nascidos na localidade, 
de pais também nascidos na localidade. 

Foram selecionados, do Questionário Fonético-Fonológico do ALiB, onze itens lexicais: 
lâmpada, elétrico, fósforo, pólvora, abóbora, árvore, sábado, número, fígado, vômito e hóspede. 

Na análise apresentada, obtiveram-se 2.026 (94%) casos de não redução da proparoxítona 
e 130 ocorrências (6%) da síncope, totalizando, assim, 2.156 dados.

Por ordem de importância, foram selecionados os fatores: 
– escolaridade, 
– faixa etária e 
– localidade. 

ESCOLARIDADE

Os informantes menos escolarizados (0.71) utilizam, esmagadoramente, a variante sin-
copada, considerada a forma desprestigiada, ao contrário dos mais escolarizados (0.28) que 
desfavorecem o seu emprego. Este resultado revela que somente a criação de condições favorá-
veis à permanência das pessoas nas instituições de ensino possibilita-lhes a apropriação de bens 
simbólicos, como as formas lingüísticas de prestígio, o que não significa a exclusão das outras 
variantes, pois o falante pode conviver com as que ele já conhecia e com as formas prestigiadas 
apresentadas na educação formal. 
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FAIXA ETÁRIA

Os jovens (0.38) favorecem a manutenção das proparoxítonas, ao passo que os adultos e 
idosos (0.60) beneficiam a variante desprestigiada. Assim, pode-se dizer que a faixa etária I (18 
a 30 anos), inibindo o emprego da forma não-padrão, a síncope, assume um papel conservador, 
ao contrário da faixa II (45 a 60 anos) que, favorecendo o apagamento, utiliza, acentuadamente, 
a forma inovadora e desprestigiada. Uma explicação para o uso menos freqüente da variante 
padrão pelos jovens está relacionada ao fato de que o mercado de trabalho atual parece exigir mais 
desta faixa etária quanto à aparência e escolarização do que em outras épocas. Some-se a isso 
à provável interferência dos meios de comunicação de massa que atuam no sentido de difundir 
a norma-padrão. Além disso, as pessoas, quando se afastam ou estão próximas de se afastarem 
das atividades profissionais, tornam-se menos sensíveis às formas privilegiadas pela escola.

LOCALIDADE

Constata-se que o favorecimento da síncope, ocorre, obedecendo à ordem decrescente 
de hierarquia, nas seguintes capitais brasileiras: Florianópolis (.77), Boa Vista (.76), Teresina 
(.70), Porto Alegre (.64), Cuiabá (.64), Vitória (.64), Aracaju (.61), Goiânia (.58), Rio Branco 
(.57) e Maceió (.56) e Campo Grande (.52). Esta última capital, embora tenha sido selecionada 
pelo programa, apresentou um peso relativo muito próximo do ponto neutro, significando que 
a sua influência sobre o apagamento é pouco significativa. As demais cidades não beneficiam 
o apagamento.

Acredita-se que as capitais aliadas do apagamento apresentem tal comportamento por 
possuírem traços de ruralidade, já que a síncope ocorre mais fortemente em áreas rurais. 

Conclui-se que a pouca escolaridade é o que mais favorece o uso da síncope. O único 
fator excluído pela análise estatística foi o gênero.
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A utilização de prefixos no  
português mineiro escrito de Uberaba/MG

AMANDA MODOLÃO NÓBREGA (UFTM)  
JULIANA BERTUCCI BARBOSA (UFTM )

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

ANA CAROLINA MRAD DE MOURA VALENTE (UFRJ)

Pretendemos, neste trabalho, fazer uma análise morfossemântica do sufixo nominalizador 
-ura em português, verificável em palavras como ternura, loucura, assinatura, fartura e lonjura. 
Para tanto, temos por objetivo revisitar desde a tradição gramatical à literatura morfológica de 
cunho derivacional, visando verificar como o afixo em questão é tratado pelos diversos autores 
desses estudos linguísticos.

Com base em um corpus constituído de setenta e nove vocábulos coletadas nos dicionários 
eletrônicos Houaiss e Aurélio, observaremos a distribuição dos dados em grupos de afinidade 
e aplicaremos regras de formação de palavras ou regras de análise estrutural (BASÍLIO, 1980) 
às palavras com o fim de descrever a regularidade morfológica. Já no que diz respeito à análise 
semântica proposta, usaremos a Linguística de base Cognitiva como aporte teórico, propondo 
redes radiais para a análise do espraiamento semântico, assim como proposto por Lakoff (1987). 
Segundo o autor, haveria um sentido mais prototípico que se espraiaria metafórica ou metoni-
micamente para sentidos menos prototípicos, sendo essa teoria facilmente aplicável à descrição 
morfológica, como vem sendo feito por alguns estudiosos (GONÇALVES E ALMEIDA, 2008; 
CASTRO DA SILVA et alii & VALENTE, 2009). No que diz respeito à metodologia adotada 
para recolha de dados, buscamos ocorrências nos dicionário eletrônicos Houaiss (2001) e 
Aurélio (2004), verificando a data de entrada do vocábulo registrada. Além disso, foi feita a 
recolha de dados em textos antigos a fim de verificar a produtividade do mesmo ao longo do 
tempo. Foram feitas algumas restrições quanto à entrada dos vocábulos no corpus deste ensaio, 
visto que um de nossos objetivos é examinar a produtividade do afixo como nominalizador. 
Para isso, foram considerados somente os vocábulos facilmente reconhecidos pelos falantes do 
português brasileiro, tomando por base recorrência em sites de Internet. Apresentaremos ainda 
testes de aceitabilidade e resultados de recolha de dados em textos antigos do português com o 
intuito de corroborar a hipótese de que as formações com base participiais estão fossilizados, 
sendo produtivo apenas a formação a partir de adjetivos. No mais, buscaremos demonstrar que 
a morfologia e a semântica não são partes estanques da gramática, já que atu am conjuntamente 
nos processos de formação de palavras.
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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 insti-
tuição 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?
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Manuscritos da margem direita do rio São Francisco: 
prática de escrita privada no final do século XIX

ANA CRISTINA SANTOS FARIAS (UFBA) 
TÂNIA CONCEIÇÃO FREIRE LOBO (UFBA – ORIENTADORA)

Conforme Chartier (1991), as sociedades ocidentais têm na Idade Moderna um marco 
no acesso à cultura escrita, cuja disseminação se desenvolveu progressivamente a partir do 
século XVI, graças a três pontos importantes, que são: os progressos da alfabetização, a maior 
circulação do texto escrito e a difusão da leitura silenciosa. A partir do século XIX, a prática 
de escrita se disseminou e conquistou destaque na vida cotidiana, originando textos dos mais 
diversos gêneros que ora se encontram dispersos e que é tarefa do pesquisador investigar. No 
Brasil do século XIX, ainda imerso na luta pela Abolição e pela República, eram raros os que 
tinham acesso à escolarização – período em que, conforme dados do IBGE, havia 81,9% de 
analfabetos. Contudo, apesar do grande número de iletrados, a prática de escrita privada de 
alguns sujeitos deixou um legado de manuscritos cuja natureza permite que se façam recortes 
historiográficos que seriam impensáveis tendo como objetos fontes oficiais e, conforme Gómez 
(2003), as fontes determinam a amplitude de possibilidades para a elaboração da história. 
Estudos dessa natureza, vale frisar, são permitidos em virtude das transformações ocorridas no 
mundo ocidental nas décadas de sessenta e setenta do século passado com a expansão ocorrida 
no universo da pesquisa histórica. A partir desse período (BURKE, 1992), houve uma abertura 
da história decorrente da quebra de paradigma do esquema tradicional de se fazer pesquisa e 
pela adoção de um olhar que passou a se voltar para grupos particulares na tentativa de recu-
perar uma história que até então não era escrita. Os estudos em perspectiva histórica carecem 
de corpora de fontes não oficias – sobretudo manuscritos autógrafos produzidos por pessoas 
comuns no âmbito privado – que possam contribuir para as investigações em torno da história 
do português brasileiro e das práticas de leitura e escrita cotidianas, pois há dificuldade em se 
conseguir materiais com informações suficientes que permitam a identificação dos perfis dos 
autores. Assim, o estudo que se pretende desenvolver tem como objetivo apresentar um volume 
contendo material autógrafo composto dos gêneros memórias e diário, manuscritos produzi-
dos no âmbito privado, nos quais se relatam fatos históricos do final do século XIX. O diário 
refere-se a uma viagem realizada pelo Rio São Francisco no ano de 1909. O conjunto faz parte 
de acervo pessoal pertencente à família do autor que cedeu o material para a pesquisa em torno 
do português brasileiro.
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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 (UNESP/FCLAR)

Este trabalho investiga o modo como a descrição sintático-semântica baseada em va-
lência (BORBA, 1996) e em relações temáticas pode auxiliar a identificação e a especificação 
dos sentidos metafóricos convencionais, isto é, os sentidos que codificam a relação entre dois 
conceitos, em que um é compreendido em termos do outro.

Na semântica cognitiva, a relação entre conceitos é especificada em termos da relação 
entre domínios conceituais. Um domínio conceitual é um conjunto de conhecimentos que 
organiza ideias e experiências relacionadas e que é usado para a compreensão de um conceito. 
Enquanto no uso linguístico literal os domínios conceituais são diretamente instanciados, no 
uso linguístico metafórico, os domínios conceituais menos concretos são instanciados em ter-
mos de domínios conceituais mais concretos. Enquanto os primeiros constituem representações 
do conhecimento “semanticamente dependentes”, os segundos constituem representações do 
conhecimento “semanticamente autônomas” (LAKOFF; JOHNSON, 1980; LAKOFF; TUR-
NER, 1989; LAKOFF, 1993).

A instanciação metafórica do domínio semanticamente dependente em termos do domínio 
semanticamente autônomo difere-se da instanciação literal de um conceito de modo significativo. 

Compare, por exemplo, as construções C1 e C2-C6: 
(C1)  Maria esquentou demais a sopa.
(C2)  A festa começou a esquentar às duas da manhã. 
(C3) O debate esquentou de repente. 
(C4)  A novela está esquentando.
(C5)  O namoro dos dois está esquentando cada vez mais.
(C6)  Não esquente, vamos dar um jeito.

Em C1, o verbo esquentar é literalmente usado no domínio da temperatura para indicar 
um tipo de aquecimento. Em C2-C6, as relações codificadas pelo conceito AQUECIMENTO 
no domínio da temperatura são metaforicamente usadas em outros domínios conceituais para a 
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compreensão de experiências distintas. Enquanto em C2-C5, esquentar é metaforicamente usado 
para indicar um tipo de intensidade, em C6, esquentar é metaforicamente usado para indicar 
um tipo emoção. De modo específico, em C2-C5, o conceito AQUECIMENTO, que é parte do 
domínio da temperatura, é metaforicamente usado no domínio da intensidade para indicar o 
auge, isto é, o nível mais alto, mais intenso ou a melhor parte de um evento, no caso, da festa, 
do debate, da novela e do namoro, respectivamente, e, em C6, o conceito AQUECIMENTO é 
metaforicamente usado no domínio das emoções para indicar um tipo de preocupação.

Para realizar a investigação sintático-semântica dos sentidos metafóricos convencionais, 
analisam-se as acepções de um conjunto específico de verbos, compiladas do “Grande Dicionário 
do Português do Brasil” (BORBA, forthcoming), em termos da estrutura de argumentos, que 
representa as relações sintático-semânticas dos itens de uma construção em termos de predicados 
(P) e argumentos (A), na forma P(A). 

O objetivo da 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.

Enquanto as relações de dependência semântica são especificadas em termos de traços 
semânticos (p.ex., [+humano], [+contável], etc.) e de papéis temáticos (p.ex., Agente, Causa-
tivo, Beneficiário, etc.), as relações de dependência sintática são especificadas em termos de 
restrições de seleção (i.e., regras que selecionam as (sub)classes de itens que podem co-ocorrer 
em uma sentença para que seja gramatical).

No âmbito da estrutura de argumentos, observa-se que as relações semânticas funda-
mentais, isto é, as relações entre os argumentos internos codificadas nas predicações literais, 
são alteradas quando o predicado da proposição literal é usado metaforicamente. No caso das 
predicações bivalentes, isto é, dos predicados que possuem dois argumentos internos, a mu-
dança das relações semânticas (literais) é realizada pela alteração dos papéis argumentais. No 
caso das predicações monovalentes, isto é, dos predicados que possuem um único argumento, 
a mudança das relações semânticas (literais) é realizada pela alteração dos papéis argumentais 
ou pela ampliação do escopo argumental das predicações literais. 

Considere, por exemplo, as construções (C7)-(C11) que ilustram seis acepções distintas 
do verbo comer: 

(C7)  Eu comi um churrasco insosso.
(C8)  Noé falava com dificuldade, comia sílabas.
(C9)  As dívidas comeram a herança
(C10)  O câncer lhe comeu os rins.
(C11)  Consultas comem tempo.

Enquanto o argumento (A2) CHURRASCO, instanciado em C7, não altera o valor semântico 
de comer, à medida que se inclui na categoria dos “objetos comestíveis”, os argumentos SÍLABA, 
HERANÇA, RIM e TEMPO alteram o valor semântico de comer, à medida que não pertencem à 
categoria dos alimentos, ou seja, não possuem o traço semântico [+substância] selecionado pelo 
predicado COMER. De modo análogo, os argumentos (A1) DÍVIDA, CÂNCER e SÍLABA, por 
não possuírem o traço [+animado] também violam a restrição selecionada por comer.



Caderno de Resumos - Modelagem das restrições e das inferências que delineiam os sentidos metafóricos convencionais... 77

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 predicações literais, o que auxilia 
o processo de identificação do uso metafórico da linguagem. 

Nas predicações monovalentes, as alterações das relações semânticas (literais) são, em 
geral, linguisticamente expressas em termos de um sintagma preposicionado.

Compare, por exemplo, os pares de construções: 
(C12)  Maria chegou cedo. / (C12’) Maria chegou no limite. 
(C13)  Maria quase morreu. / (C13’) Maria quase morreu de rir.

Nas construções exemplificadas, os predicados monovalentes CHEGAR e MORRER, 
literalmente instanciados em C12 e C13, tornam-se bivalentes ao serem usados metaforicamente, 
conforme ilustram os sintagmas preposicionados ilustrados em C12’e C13’, respectivamente. 

Tendo em vista que os itens léxicos da língua 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 generaliza-
ções 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 a estrutura 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, analisa-se a estrutura de 
argumentos das predicações metafóricas em termos da estrutura do frame semântico (FILL-
MORE, 1985; FILLMORE & ATKINS, 1992). 

O frame semântico é uma estrutura conceitual que descreve um objeto, um evento ou 
uma cena e os participantes neles envolvidos. O objeto, a cena ou o evento descrito, que cor-
responde ao predicado da estrutura de argumentos, evoca o frame semântico e os participantes 
envolvidos, que correspondem aos argumentos da proposição, elaboram elementos do frame. 
Apesar de os elementos do frame emergirem da valência lexical das expressões evocadoras do 
frame, os elementos do frame são específicos à situação descrita (FILLMORE & BAKER, 2009; 
RUPPENHOFER et al., 2006).

Considere, por exemplo, os argumentos internos JOÃO, CARRO e MARIA instanciados 
em C14.

(C14)  João vendeu um carro à Maria.

Em C14, o predicado VENDER, instancia o frame semântico <evento_comercial>, que 
representa a cena de compra e venda de mercadorias. Nessa cena, o Comprador, o Vendedor, 
a Mercadoria, o Dinheiro etc., correspondem a elementos do frame. No exemplo, os elemen-
tos Comprador, Vendedor e Mercadoria são naturalmente preenchidos por JOÃO, MARIA e 
CARRO, respectivamente. Esses elementos, apesar de corresponderem, respectivamente, aos 
papeis argumentais [Agente], [Paciente] e [Tema], são específicos à cena descrita. 
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Considere novamente a construção C7, previamente exemplificada. 
(C7)  Eu comi um churrasco insosso.

Enquanto os argumentos A1 (EU) e A2 (CHURRASCO) constituem, respectivamente, 
o Agente e o Tema da proposição bivalente COMI (EU, CHURRASCO), no frame semântico 
<ingerir>, evocado pelo predicado COMER, esses argumentos preenchem os elementos Come-
dor, isto é, a entidade que consome o alimento, e Comida, isto é, a entidade que é consumida 
pelo Comedor, respectivamente. Os elementos Comedor e Comida são específicos do frames 
semântico <ingerir>.

Com relação à instanciação dos elementos do frame semântico, observa-se que apenas 
os argumentos da proposição literal preenchem naturalmente os elementos do frame semântico 
evocado pelo predicado da proposição. Em C7, os elementos Comedor e Comida são natural-
mente preenchidos pelos argumentos instanciados por eu e churrasco, respectivamente. 

Na proposição metafórica, contrariamente, os argumentos da proposição não instanciam 
naturalmente elementos do frame semântico evocado pelo predicado da proposição. 

Considere novamente as construções C8-C11, previamente exemplificadas. 
(C8)  Noé falava com dificuldade, comia sílabas.
(C9)  As dívidas comeram a herança
(C10)  O câncer lhe comeu os rins.
(C11)  Consultas comem tempo.

Nas construções exemplificadas, os argumentos (A1) NOÉ, DÍVIDA, CÂNCER e CON-
SULTA, e os argumentos (A2) SÍLABA, HERANÇA, RIM e TEMPO, respectivamente, instan-
ciados em C8, C9, C10 e C11, não preenchem naturalmente os elementos Comedor e Comida 
do frame semântico da ingestão, à medida que violam as restrições linguísticas e conceituais 
selecionadas por comer. 

Em C8, os argumentos expressos por Noé e sílabas instanciam, respectivamente, os ele-
mentos Falante (i.e., a entidade que produz a sequência escrita ou falada) e a Realização_Formal 
(i.e., a sequência escrita ou falada que o Falante produz) do frame semântico <expressar>, no 
domínio da linguagem. 

Em C9, os argumentos expressos por dívidas e heranças instanciam, respectivamente, os 
elementos Agente (i.e., a entidade que usa um recurso) e Recurso (i.e., a entidade que é usada 
e exaurida com o tempo) do frame semântico <exaurir_recurso>, no domínio das despesas. 

Em C10, os argumentos expressos por câncer, lhe e rins instanciam, respectivamente, os 
elementos Causa (i.e., o evento que causa dano ao paciente), Paciente (i.e., a entidade que é 
afetada pelo agente ou causa) e Sub-região (i.e., a região do Paciente que é diretamente afetada) 
do frame semântico <danificar>, no domínio do corpo.

Por fim, em C11, os argumentos expressos por consultas e tempo instanciam, respecti-
vamente, os elementos Agente (i.e., a pessoa que usa um recurso com certo intuito) e Recurso 
(i.e., a entidade que é exaurível) do frame semântico <usar_recurso>, no domínio do tempo.

 É por meio da instanciação metafórica dos frames semânticos <expressar>, <exaurir_re-
curso>, <danificar> e <usar_recurso> que o verbo comer pode ser usado nos domínios da lin-
guagem, da despesa, do corpo e do tempo para exprimir um tipo de omissão, um tipo de gasto, 
um tipo dano e um tipo consumo, respectivamente.
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Por meio do frame semântico, as restrições linguísticas, instanciadas na estrutura sintática, 
são conectadas às restrições conceituais que delineiam os sentidos metafóricos convencionais 
na estrutura semântica. (SULLIVAN, 2007; CROFT 2009; OLIVEIRA, 2010). 

No âmbito do Grande Dicionário do Português do Brasil, considerando-se que: 

(i) a organização gramatical é uma manifestação linguística da organização conceitual, e 
(ii) a estrutura de argumentos instancia linguisticamente a estrutura do frame semântico 

argumenta-se que a informação codificada no frame semântico é, de certo modo, representada no 
dicionário em termos da complementação sintática e da especificação semântica nele registradas.

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 especi-
ficam os usos metafóricos convencionais e, assim, impor certa sistematicidade na análise das 
predicações metafóricas.
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Um instrumento linguístico para a língua crioula 
principense: aspectos da gramática pedagógica

 ANA LÍVIA DOS SANTOS AGOSTINHO (USP/FAPESP)

Nesta comunicação apresentarei uma gramática pedagógica da língua Principense, língua 
crioula de base portuguesa falada na Ilha do Príncipe. A gramática contém vinte e três capítulos 
com textos (diálogos, letras de música, folclore etc.) em principense, seguidos de tradução para 
o português, vocabulário da lição, vocabulário tem tópicos gramaticais e tópicos de cultura, vo-
cabulário temático, além de exercícios focando os tópicos gramaticais. Cada ponto gramatical é 
explicado de forma simplificada visando sua assimilação. A língua principense tem sido ensinada 
nas escolas da Ilha do Príncipe desde 2009, porém não há material didático, método pedagógico 
nem ortografia unificados. Dessa maneira, será possível disponibilizar instrumentos linguísticos 
tanto para a comunidade cientifica como para os habitantes da ilha do Príncipe, servindo, sobre-
tudo, de auxílio aos falantes da língua, pois preenche, assim, a lacuna em relação à inexistência 
de material bilíngue principense/português. Esta gramática pedagógica faz parte de um projeto 
em andamento na Universidade de São Paulo que conta também, desde 2008, com a elaboração 
de um dicionário principense/português. Dessa maneira, será possível disponibilizar instrumentos 
linguísticos tanto para a comunidade cientifica como para os habitantes da ilha do Príncipe, servin-
do, sobretudo, de auxílio aos falantes da língua, pois preenche, assim, a lacuna em relação à ine-
xistência de material bilíngue principense/português. Por fim, a gramática também poderá ser útil 
para o público que tiver interesse em aprender a língua ou se familiarizar com a estrutura de uma 
língua crioula Desde 2009 a língua está sendo ensinada nas escolas. No entanto não há professores 
qualificados nem material didático unificado. Nas aulas as crianças aprendem praticamente só 
vocabulário. Uma vez a cada quinzena os professores se reúnem para programar as aulas, 
mas a discussão sempre cai na ortografia, já que o principense ainda não tem uma ortografia 
padrão e a discussão sobre a escolha entre uma escrita fonética ou etimológica ainda não foi 
resolvida. As aulas são predominantemente apenas listas de vocabulário. A realidade é que 
cada professor ensina o que quer do maneira que quer, ou seja, não há padronização do ensi-
no da língua. Outro problema é a falta de instrumentos lingüísticos em português. A primeira 
descrição da língua foi feita em 1888 por Manuel Ferreiro Ribeiro, que serviu de base para 
a publicação de Schuchardt em 1889 (Maurer 2009). Outro trabalho foi feito em 1966 por 
Valkhoff. Em 1973 Gunther publicou uma gramática com uma descrição mais ampla da lín-
gua. Alguns outros artigos foram publicados posteriormente, mas o trabalho mais completo é 
a gramática de Maurer publicada em 2009. Mas o principal problema para o ensino da língua 
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é que não há uma gramática pedagógica, já que não adiantaria ter uma gramática descritiva 
voltada para um público especializado, mesmo se fosse em português. Ao lado disso, Holm 
(2000: 64) aponta que o desafio mais básico para os crioulistas do século XXI é escrever 
descrições linguísticas e socioculturais de todas as línguas pidgin e crioulas conhecidas, bem 
como de seus dialetos. Ademais, a língua principense está em processo de extinção e, calcula-
-se que haja, atualmente, menos de 100 falantes nativos. Valkhoff (1966:85) atestava que teve 
grande dificuldade em achar informantes já em 1958. Em sua gramática, Günther (1973: 50) 
aponta que o CPP estaria em processo de extinção, sendo substituído pelo crioulo são-tomense 
e pelo português, já que a mídia e a escolarização (fenômenos pós-independência) dão ao por-
tuguês um prestígio que não pode ser rivalizado.

Caderno de Resumos – Ana Lívia dos Santos Agostinho
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Léxico rural no conto “A Enxada” de Bernardo Élis

 ANA PAULA CORRÊA PIMENTA DOS SANTOS (UFG-CATALÃO)

Há muito tempo que a nossa sociedade privilegia a língua culta em detrimento da língua 
popular. Tal postura contribui de certa forma, para que muitas variedades linguísticas sejam, 
invariavelmente, ignoradas como verdadeiras manifestações linguísticas. Nessa perspectiva, 
propõe-se uma discussão acerca do léxico rural presente na obra Seleta de Bernardo Élis, preci-
samente o conto A Enxada, com o propósito de conhecer e analisar as lexias que caracterizam o 
dialeto rural nesse conto. Cabe salientar, que a pujante estratégia de Bernardo Élis em estruturar 
aspectos importantes referentes à organização social do universo rural através de uma lingua-
gem peculiar notabilizou sua obra não apenas pelo seu caráter estético, como também pela sua 
percepção histórica e intuição linguística. Utilizando-se do dialeto rural, o autor soube com 
toda sutileza dar voz ao homem do campo que, por muitas vezes, tem sido retratado de forma 
pejorativa, sendo mantido à margem da sociedade. Desse modo, um estudo atento dessa variante, 
permiti-nos refletir a respeito de certas posições conservadoras que consideram a linguagem 
rural como uma deturpação linguística, negando-lhe o direito de existir como uma variedade, ou 
simplesmente imputando-lhe a condição de variedade linguística inferior. Sabe-se que a língua 
é uma estrutura maleável, que apresenta inúmeras variações, que podem manifestar-se tanto na 
fala quanto na escrita, gerando diferenças fonéticas, sintáticas, morfológicas, lexicais, semânticas 
e pragmáticas. Logo, as variedades linguísticas configuram-se como um conjunto de elementos 
diferentes um do outro, conjunto de outro grupo, de outra localidade ou de outro contexto e 
ilustram o caráter adaptativo da língua como código de comunicação. Entre os elementos que 
constituem a língua, o léxico é o que mais reflete as mudanças e as variações linguísticas, devido 
ao seu papel dar nomes, identificar, caracterizar pessoas, locais, sentimentos, sensações. Todos 
esses fatores tornam o acervo lexical um reflexo das transformações socioculturais de uma 
população e também fazem parte de uma categoria aberta a criações e inovações do vocabulá-
rio, nos mais diferentes registros linguísticos. Assim, pretende-se refletir sobre a importância 
do estudo lexical do dialeto rural, visto que é um elemento representativo da cultura goiana e, 
desse modo, se configura como um valioso instrumento para pesquisas linguísticas.
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Modificadores temporais não-oracionais no português 
brasileiro: uma análise discursivo-funcional

 ANA PAULA DE OLIVEIRA

Tendo em vista a grande importância atribuída pela tipologia linguística aos estudos da 
relação adverbial, este trabalho, ainda em caráter inicial, tem como objetivo investigar sintag-
mas temporais (adverbiais e preposicionados) nas variedades lusófonas, a fim de descobrir as 
motivações funcionais subjacentes à relação entre as estruturas morfossintáticas usadas para 
codificar as relações temporais e as situações conceituais que elas expressam. A análise que aqui 
se propõe baseia-se nos princípios teórico-metodológicos postulados pela Gramática Discursivo-
-Funcional holandesa de Hengeveld & Mackenzie (2008). Como universo de investigação, 
serão utilizadas ocorrências reais de uso extraídas do corpus oral organizado pelo Centro de 
Lingüística da Universidade de Lisboa, em parceria com a Universidade de Toulouse-le-Mirail 
e a Universidade de Provença-Aix-Marselha. Tal amostragem recebe o nome de “Português 
oral”, e foi desenvolvida no âmbito do Projeto “Português Falado: Variedades Geográficas e 
Sociais”, do qual resultou um corpus de amostragens de variedades do português falado em 
Portugal, no Brasil, nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Macau. Os materiais 
publicados contêm ainda amostragens do português falado em Goa e em Timor-Leste, recolhidas 
posteriormente. Estas amostragens de discurso oral, gravadas em lugares, datas e situações 
diversificadas, são acompanhadas das correspondentes transcrições ortográficas alinhadas. A 
análise que aqui se propões limitar-se-á a observar dados da relação temporal encontrados nas 
vinte gravações do português brasileiro. A fim de relacionar dados empíricos a bases teóricas 
de natureza funcional, cada uma das ocorrências selecionada do corpus será então analisada de 
acordo com os seguintes fatores: 

Nível Representacional: 1. Camada modificada: episódio ou estado de coisas.
Nível Morfossintático: 2. Camada envolvida no encaixamento: Expressão Linguística 

(E) ou Oração (O).
3. Tipo de operador que introduz o modificador: preposição ou zero
4. Posição do sintagma em relação ao verbo: inicial ou final.
Nível Fonológico: Marca Prosódica entre as orações envolvidas: ausente; presente. Sen-

do assim, justificamos esse trabalho considerando, por um lado, a necessidade empírica de se 
descrever e explicar as línguas a partir da definição de um fenômeno particular da estrutura 
delas, e, por outro, a necessidade teórica de testar os fundamentos metodológicos da Gramática 
Funcional e, mais recentemente, da Gramática Discursivo-Funcional, na generalização dos 
fenômenos descritivos em direção de generalizações implicacionais teoricamente produtivas. 
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Vamos estar descrevendo o gerundismo:  
a composição entre aspecto e tempo

ANA PAULA QUADROS GOMES (UFRJ) 

É forte a reações contra o “gerundismo”. Comumente, atribuem esse desvirtuamento 
do bom português” à influência do inglês. Segundo a lenda, essa “moda” (de mau gosto) teria 
tido origem no telemarketing. Não obstante, mesmo os críticos dessa construção reconhe-
cem (e muito lamentam) que ela tem amplo emprego no Brasil: o “erro” está generalizado. 
Esse tipo de construção não é tão recente quanto crêem aqueles que a imputam à influência 
de práticas mercadológicas atuais, originárias de falantes de inglês: Câmara Jr., em 1985, já 
associava o auxiliar ‘ir’ a um valor modal (“assinala a intenção de fazer alguma coisa”) e a um 
aspectual (remete a um evento que “ ainda vai acontecer”). No campo da ciência linguística, 
vem-se discutindo muito o valor de ato de fala comissivo de construções como ‘vou estar 
fazendo’, e, também, se o gerundismo é marca de aspecto pontual no tempo futuro. Nossa 
proposta é a de examinar os componentes do valor aspectual e do temporal associados a tal 
construção, decompondo-a nos valores contribuídos por ir (conjugado), por estar (no infinitivo) e 
pelo gerúndio. O infinitivo constroi o futuro imediato (‘vou sair’) e o gerúndio, tanto o presente 
contínuo (‘estou comendo’) quanto o futuro próximo (‘estou chegando’ anuncia uma chegada 
futura). Verbos de movimento flexionados no presente estão associados a futuro próximo em 
português (‘vou viajar’ por ‘viajarei’); já o progressivo ganha interpretações distintas se o verbo 
principal é dinâmico ou se é estático (‘eu estou indo aí’ é futuro próximo, mas ‘eu estou ouvindo 
música’ é presente contínuo). O ato comissivo só ocorre na primeira pessoa (‘vou estar seu 
cartão’ ou ‘vamos estar enviando seu cartão’ é uma promessa, mas ‘o filho que eu amamento 
hoje vai estar comendo daqui a dois anos e então eu vou poder voltar a trabalhar’ é apenas uma 
previsão: é a descrição de uma situação futura, não uma promessa). Propomo-nosa fazer uma 
descrição linguística sincrônica, na linha da gramática gerativa, da semântica formal e de teorias 
discursivas como a de Fiorin (1996) e de Searle (1969).
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Predicados ditransitivos no português brasileiro:  
a história das preposições a e para

ANA REGINA VAZ CALINDRO (USP)

O estudo das construções ditransitivas vem sendo realizado por diversos autores com base 
em várias línguas (cf. Larson, 1988 e 2010; Barker (1988); Marantz, 1988,1993; Pesetsky, 1995; 
Ormazabal, 2010; Ormazabal & Romero (2010); Cuervo, 2003, 2010; e Pujalte, 2009). Estas 
construções apresentam intrigantes propriedades de natureza semântica e morfossintática que 
não passaram despercebidas aos pesquisadores que tratam de fenômenos de variação e mudança 
no português europeu (PE) e português brasileiro (PB), como exemplificado em vários estudos 
(cf. Gomes, 2003; Brito 2008, 2008b, 2009;Torres Morais, 2007; Torres Morais & Berlinck, 
2006, 2007;Torres Morais & Salles, 2010; Armelin, 2010; Moretti, 2010. 

Neste estudo, pretendo tratar a mudança na expressão do objeto indireto preposicionado 
em textos históricos do PB, no contexto dos verbos ditransitivos de transferência e movimento 
– dar, comprar, declarar, dizer, emprestar, ensinar, entregar, mostrar,narrar, recomendar, vender, 
arremessar, chutar, colocar, enviar, transmitir, trazer,extrair, roubar, entre outros – seguindo a 
tipologia de Berlinck (1996). Incluirei ainda verbos dinâmicos como comprar, desenhar, etc., 
embora não expressem eventos de transferência e movimento. Em particular, partirei do fato 
de que o PB perdeu a propriedade de expressar morfologicamente o objeto indireto, tanto na 
sua realização pronominal (lhe/lhes de 3ª pessoa), quanto preposicional (a-DP). Vou me res-
tringir, como acima mencionado, à mudança ocorrida nos sintagmas preposicionados, em que 
a preposição a, introdutora do OI-DP é substituída pela preposição para. Para tanto, adorei 
metodologia quantitativa que me permitirá fazer o levantamento da difusão da mudança em 
relação às preposições a e para. Meu corpus será composto por um conjunto de peças teatrais 
de autores brasileiros, dos séculos XIX e XX. Como se sabe, os trabalhos linguísticos que se 
dedicaram ao estudo das construções ditransitivas aventaram hipóteses diversas para explicar 
suas propriedades. Uma delas, por exemplo, leva em consideração aspectos semânticos (cf. 
Krifta 2004; Harley 2002); outras abordagens apresentam análises derivacionais, como a que foi 
proposta por Larson (1988) e assumida posteriormente por vários autores, entre eles, Demonte 
(1995) e Jeong (2006). Uma outra proposta de grande relevância na literatura linguística é a 
da incorporação, tal como proposta por Baker (1988), e retomada por Ormazabal (2010); e 
Ormazabal & Romero (2010), entre outros. Finalmente, trabalhos que partiram de Marantz 
(1988,1993), seguido por Pylkkänen (2002), Anagnostopoulou (2002 e 2003), Cuervo (2003, 
2010) propõem projeções aplicativas para a estrutura argumental das construções ditransitivas. 
Dentro dessa última proposta, existem duas direções: uma delas considera que, nas construções 
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ditransitivas, independentemente do tipo de verbo, há a projeção de um núcleo aplicativo intro-
dutor do OI dativo (cf. Cuervo, 2003, 2010; Torres Morais, 2007;Torres Morais & Berlinck, 
2006, 2007;Torres Morais & Salles, 2010); a outra apresenta uma separação das estruturas 
ditransitivas, considerando que o OI ora se comporta como um argumento selecionado pela raiz 
verbal, ora como um elemento adicional introduzido por um núcleo aplicativo (Pujalte, 2009; 
Brito 2008, 2008b, 2009; Armelin, 2010). Minha investigação acerca das preposições a e para 
na história do PB poderá trazer novas evidências para testar empiricamente essas análises. Em 
particular, busco averiguar qual dessas hipóteses sintáticas é a mais adequada para explicar as 
mudanças na realização do argumento dativo no PB em comparação ao PE. Por fim, busco dar 
uma contribuição no sentido de sanar lacunas ainda presentes nos estudos que exploraram a 
expansão da preposição para nos contextos de verbos ditransitivos. 

Caderno de Resumos – Ana Regina Vaz Calindro
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Variação e mudança no português dos sécs. XVII-XVIII: 
tradição manuscrita barroca vs. Fénix renascida

ANABELA LEAL DE BARROS (UNIVERSIDADE DO MINHO)

Quando a obra completa de um poeta barroco só pode ser identificada e editada a partir de 
versões apógrafas em número muito elevado, e que se vão paulatinamente afastando do tempo 
de vida dos autores, a variação linguística com que o editor se depara é notável, multifacetada, 
revelando tendências epocais e pessoais de âmbito diacrónico, diatópico, diastrático e diafásico. 
É ainda mais informativo o facto de, paralelamente à via de transmissão manuscrita da poesia 
barroca, que se prolongou pelos séculos XVII e XVIII, ter havido manifestações impressas 
como as que surgem na Fénix Renascida, já à distância do fenómeno vivo dessa produção 
poética e da língua em que se produzia, em duas edições por sua vez distanciadas entre si três 
décadas, e, avançando mais no século XVIII, no Postilhão de Apolo. Reunidas, pois, todas as 
fontes manuscritas e impressas de uma poesia com uma riquíssima tradição de cópia, o linguista 
achar-se-á diante de um importante e representativo corpus linguístico, com possibilidades de 
datação periódica ao longo de dois séculos, e oferecendo algumas hipóteses de ubiquação de 
cada mão interveniente em pontos distintos do território continental e de terras de além-mar, 
com destaque para o Brasil.

Um desses corpora é o constituído para a edição crítica da poesia completa de D. Tomás 
de Noronha, a partir de mais de três milhares de cópias manuscritas (várias dezenas para cada 
texto, em média), de centenas de mãos diferentes, e com possibilidades de comparação com a 
ínfima parte da sua obra já publicada nas duas edições da Fénix Renascida (que se espelha de-
pois muito parcialmente no Postilhão de Apolo). O estudo comparativo das vias de transmissão 
manuscrita e impressa, em cada um dos testemunhos que elas nos oferecem, permite reunir e 
sistematizar dados linguísticos relevantes para o conhecimento da variação e mudança da língua 
portuguesa nos séculos XVI e XVIII. Essa investigação estatística contrastiva faz desde logo 
avultar na Fénix Renascida uma língua relativamente normalizada e modernizada em comparação 
com a que surge na tradição manuscrita, por acção directa do editor, Matias Pereira da Silva. Se 
habitualmente as formas registadas na obra impressa do séc. XVIII coincidem com as realiza-
ções mais consensuais nas fontes manuscritas, em muitos casos o editor preferiu a opção mais 
moderna de entre as que, ao longo dos sécs. XVII e XVIII, foram começando a surgir em algum 
manuscrito, mas ainda com pouca expressão, ou apenas em fontes menos antigas. O confronto 
filológico dos distintos testemunhos, manuscritos e impressos, de cada poesia deixa evidente 
que o editor da Fénix regularizou e modernizou alguns aspectos da língua dos testemunhos 
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manuscritos que transcreveu na 1ª edição (sobretudo em termos fonológicos, morfológicos e 
lexicais), e que avançou um pouco mais nesse caminho na 2ª edição, por sua conta e contando 
com o conselho de amigos, num processo que afastou os textos da mão do seu autor, não só em 
questões linguísticas de pormenor, mas também em aspectos textuais e estilísticos eloquentes 
no que toca ao conhecimento dos processos de transmissão textual manuscrita e impressa, e ao 
tratamento da poesia barroca pelos seus editores ao longo dos tempos. O artigo centrar-se-á na 
apresentação e discussão da variação linguística observada, essencialmente a nível fonológico, 
morfológico e lexical, aventurando-se quando possível entre descrição e explicação, no âmbito 
da gramática histórica e da história da língua portuguesa, e observando o contraste ou a coin-
cidência com o que se acha codificado nas gramáticas mais relevantes dos séculos em análise.

Caderno de Resumos – Anabela Leal de Barros
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Aspectos semântico-discursivos do léxico Midiático

ANDRÉ CRIM VALENT (UERJ)

O trabalho aqui apresentado parte da integração das disciplinas Língua Portuguesa e Lin-
guística 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.
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Contato de línguas na Península Ibérica e a perda do 
efeito v2 na história do espanhol e do português

ANDRÉ LUIS ANTONELLI (UNICAMP) 
CARLOS FELIPE DA CONCEIÇÃO PINTO (UNIVERSIDADE TIRADENTES)

As línguas germânicas atuais são conhecidas por apresentarem uma restrição estrutural 
chamada de “efeito V2”, na qual o verbo finito aparece na segunda posição da sentença prece-
dido por somente um constituinte, independentemente de sua função sintática e de sua função 
discursiva. Tal restrição pode ser representada através da seguinte fórmula: [XP-V...], como se 
pode ver empiricamente através dos exemplos em (1):

(1)  a. André het gister die storie geskryf “André tem ontem a história escrito”
 b. Gister het André die storie geskryf “Ontem tem André a história escrito” 
 c. Die storie het André gister geskyrf “A história tem André ontem escrito” 
 d. Nêrens praat mense meer Latyn nie “Em nenhum lugar falam as pessoas mais 

latim” 
 e. Wat lees jy vandag? “O que lê você hoje” (Biberauer, 2002, p. 19)

Durante a década de 1990, vários trabalhos foram elaborados no sentido de mostrar que 
as línguas românicas antigas apresentam uma restrição estrutural semelhante à restrição V2 das 
línguas germânicas modernas, como se pode ver a partir dos exemplos em (2) e (3) a seguir do 
espanhol e do português antigos: (2) Este logar mostro dios a abraam. (Fontana, 1993, p. 64) 
(3) E todo o contrairo faz a Escritura. (Ribeiro, 1995, 114) Considerando a proximidade entre o 
português e o espanhol, o objetivo do nosso trabalho é analisar a perda do efeito V2 na história 
das duas línguas. Em particular, investigaremos como a diacronia do espanhol e do português 
se inter-relacionam no que diz respeito ao efeito V2. Nossa hipótese inicial é a de que, consi-
derando os intensos contatos que a sociedade espanhola e a sociedade portuguesa mantiveram 
na idade média e a forte influência do espanhol sobre o português, a mudança gramatical do 
espanhol, que aconteceu por razões independentes de questões sócio-históricas, é a causadora 
da mudança gramatical no português. O trabalho está dividido da seguinte maneira: Na primeira 
parte discutimos questões referentes à análise formal do efeito V2. Na segunda parte, discuti-
mos a perda do efeito V2 na história do espanhol propondo que uma questão quantitativa – de 
freqüência de dados – desencadeou a mudança. Na terceira parte, discutimos a perda do efeito 
V2 na história do português. Na quarta parte, relacionamos a perda do efeito V2 aos aspectos 
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socio-históricos das duas línguas propondo que, devido ao prestigio do espanhol na sociedade 
portuguesa, a mudança do português é desencadeada pela mudança do espanhol. Por fim, tece-
mos nossas considerações finais.
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O que quer e o que pode uma devassa: mensuração de 
níveis de alfabetismo na história do Brasil

ANDRÉ MORENO (UFBA/PPLINC/CAPES) 
KLEBSON OLIVEIRA (UFBA)

Em busca de fontes que possam fornecer subsídios para delinear quantativamente os 
níveis de alfabetismo em tempos pretéritos, deparamo-nos com as devassas, gênero documen-
tal genuinamente brasileiro, que surge com um propósito essencialmente político-econômico 
de controlar os feitos das parcelas populacionais que englobam tantos os magistrados como os 
subalternos da composição populacional colonial e imperial brasileira. Ela, enquanto mais um 
elemento judiciário, imprime em seu conteúdo aspectos relevantes da constituição sociológica 
do contexto em que está sendo implantada. E é isso que a elege como uma fonte documental 
privilegiada para a história da alfabetização no Brasil, pois, para além das características dos 
perfis sociais dos depoentes, nela se fazem presentes os seus registros de assinatura, demarcando 
aqueles que assinaram, a partir de firmas autógrafas e/ou idiógrafas, ou aqueles que não assina-
ram, a partir de sinais indicativos que denunciam sua inabilidade de execução. Valendo-nos de 
dois trechos dos depoimentos, de um vasto número, dos depoentes envolvidos no processo de 
devassagem das acareações testemunhais dos Autos de Devassa da Conspiração dos Alfaiates, 
podemos demonstrar o que se diz quando se aborda esse tipo de fonte. Vejam-se:

Mariana Joaquina mulher parda solteira morador na rua da Piedade, de idade que disse ser 
de vinte dous annos testemunha jurada aos Santos Evangelhos em hum Livro delles em que 
poz sua mão direita prometeo dizer a verdade (APEB, 1998, p. 46); 

João Gomez da Sylva, homem branco cazado morador na baxa dos sapateiros que vive 
de sua Botica, de idade que disse ser de vinte e oito annos testemunha jurada aos Santos 
Evangelhos em hum Livro delles em que poz a mão direita prometeo dizer a verdade 
(APEB, 1998, p. 50). 

Quando delimitado o perfil sociológico e cedido o testemunho propriamente dito, o depoente 
registra sua assinatura a partir da execução autógrafa e/ou idiógrafa de sua firma ou, ainda, 
a partir de um sinal indicativo que expõe a inabilidade na escrita, geralmente estampada 
na expressão por não saber escrever. Nos trechos subseqüentes, ao final dos testemunhos 
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de Mariana Joaquina e de João Gomez da Sylva, retratados a pouco, podemos apreender 
claramente essa informação: 

Em relação a Mariana Joaquina:

[...] de sorte que sua Senhora que então era, o expulçara de sua caza para mais não tornar, 
e que nada mais sabe dos ditos papeis e por não saber escrever assinou tam somente o dito 
Menistro E eu Verissimo de Souza Botelho Escrivão que o escrevy (APEB, 1998, p. 46). 
[grifos nossos]

Em relação a João Gomez da Sylva: 

[...], e unicamente tem ouvido falar que fora hum soldado pardo do primeiro Regimento 
que se acha preso, e mais nam disse, e assinou com o dito Menistro o seu juramento E eu 
Verissimo de Souza Botelho Escrivão que o escrevy (APEB, 1998, p. 51). [grifos nossos]

Buscando demonstrar que são um tipo de fonte ideal para a mensuração de níveis de alfa-
betismo, este trabalho pretende elucidar “o que quer” e o que pode” uma devassa. 

Caderno de Resumos – André Moreno; Klebson Oliveira
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Graus de gramaticalidade no processamento textual da 
informação: uma análise das construções sendo que, faz 

com que e fato que

 ANDRÉ LUIZ RAUBER (UFMT/PG-USP)

O processamento textual da informação, em sua fase medial, e a interface com pressupostos 
da gramaticalização constituem o foco desta comunicação, que objetiva analisar o nível de maior 
ou menor gramaticalidade em construções de valor referencial produzidas em textos escritos. 
Esse estudo está embasado teoricamente nos trabalhos sobre gramaticalização apresentados por 
Lehmann (2002) e sobre contextos de gramaticalização de construções propostos por Diewald 
(2006); em estudos sobre cognição e gramaticalização vistos em Bybee (2003); e na dinâmica 
entre texto e sistema linguístico, veiculados nos estudos de Halliday (2004) e Coulthard (1994). 
Para Halliday (2004), o conceito de sistema é organizado em torno da gramaticalização, uma 
vez que o significado é construído em redes de contrastes inter-relacionadas. Assim, o sistema 
gramatical é instanciado pela dimensão textual. O texto é o produto da seleção contínua em uma 
grande rede de sistemas, e o sistema da língua é instanciado pelo texto (Halliday, 2004). Esse é 
o princípio aplicado para a definição dos mecanismos de Processamento Textual Medial (PTM) 
selecionados do corpus. Como este estudo segue pressupostos da Linguística Funcional, que 
considera a língua em uso, para análise, foram selecionadas 200 redações de vestibulandos da 
Fuvest/2010 (Fundação Universitária para o Vestibular). Essas redações encontram-se divididas, 
pela própria Fuvest, em dois grupos: as 100 melhores e as 100 piores. Diante desses dois gru-
pos de textos, observou-se a frequência geral de usos de PTMs, a fim de analisar seu emprego 
nos grupos distintos e, a partir disso, elaborar algumas inferências e hipóteses. Numa análise 
preliminar, chamaram atenção as construções sendo que, faz com que e fato que, que revelam 
valores semânticos variados, como de causalidade, delimitação, resultatividade e factualidade 
ou veracidade sobre os argumentos textuais apresentados. Soma-se a isso a observação de um 
processo cognitivo que sugere a marcação de instâncias de progressão e referenciação das 
informações veiculadas via mecanismos metonímicos e metafóricos. 
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Os sermões sacros de Padre Antonio Vieira e de Frei 
Domingos da Transfiguração Machado: um estudo do 

latim na obra sermonária desses dois religiosos

ANDRÉIA BATISTA LINS (UESB) 
ALEX BATISTA LINS (UFBA)

Abordagem acerca das características e das funções que os excertos latinos exercem 
ao longo dos textos do Sermão Sexagésima, Sermão de Quarta-feira de Cinza e Sermão do 
Nascimento da Virgem Maria, escritos e proferidos pelo Pe. Antônio Vieira do século XVII, 
comparando com o emprego e o papel dos fragmentos latinos dispostos no Sermão de Cinzas 1, 
Sermão de Cinzas 2 e no Sermão de Nossa Senhora de Montsserat, escritos e proferidos nos anos 
finais da primeira metade do século XIX pelo Frei Domingos da Transfiguração Machado. As 
obras sermonárias desses religiosos, o primeiro pertencente à Companhia de Jesus e o segundo 
a Ordem de São Bento, constituem exemplares autênticos do português moderno. Os enunciados 
latinos que figuram nesses sermões apresentam particularidade bem distintas. Os respectivos 
autores eram movidos por intenções bastante particulares quanto à aplicação e à recorrência 
ao latim em seus textos. Fundamentando-se nos pressupostos funcionalistas e com base meto-
dológica voltada para uma análise quantitativa e qualitativa dos dados, procura-se demonstrar 
que as citações latinas nesses textos não se configuram somente como passagens/fragmentos 
do Evangelho ou de outros textos bíblicos previstos pelo calendário litúrgico católico anual, ou 
como instrumento teológico para a realização da homilia, ou ainda, como recurso estilístico, 
mas, sobretudo, desempenham papel importante no estabelecimento da coerência e da coesão 
textual, funcionando, muitas vezes sobretudo em Vieira, como elementos encapsuladores. Essas 
citações respondem diretamente pelo encadeamento de idéias, pela progressão textual e pela 
manutenção da teia retórica traçada pelos referidos autores. Objetiva-se: (a) refletir sobre as 
estratégias linguístico-discursivas de que Vieira e Machado se valem na construção e exposição 
argumentativa dos sermões selecionados; (b) analisar os usos funcionais das citações latinas 
nesses textos e a relevância destas no plano da construção da coerência e da coesão, no enceta-
mento e manutenção do tópico discursivo, assinalando ainda que a escolha de tais enunciados 
obedece a estratégias linguísticas, retóricas e discursivas. Tem-se por norte as postulações de 
Neves (2003; 2006), Apothéloz e Chanet (2003), Perini (2003), Koch (2003; 2007), Conte 
(2003) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). Os resultados sinalizam que a escolha das cita-
ções latinas por Vieira e Machado não é aleatória. Esses autores extraem trechos em latim que 
contêm apenas os fragmentos-chave para sustentação da tessitura retórico-argumentativa que 
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conseguem imprimir nos referidos textos. Os enunciados latinos tomados como corpus para este 
trabalho, em sua grande maioria, ligam ou relacionam argumentos, mas também os iniciam/
abrem e atuam de modo pleno/direto em sua manutenção.
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A variação na perspectiva da linguística histórica

 ANGELA MARIA TORRES SANTOS (UFPE)

Embasando-nos na perspectiva da Linguística Histórica, procuramos enfocar algumas 
variações do falar do português brasileiro, entendendo-lhe as razões históricas. Na evolução 
de uma língua, as transformações fonéticas surgidas são inconscientes, graduais e constantes, 
constituindo os metaplasmos, presentes na evolução da língua latina para os diversos dialetos 
românicos, como recursos empregados na formação de formas variantes no português brasilei-
ro, preocupamo-nos em analisar algumas das variações disseminadas entre os falantes nativos, 
apegando-nos ao fato de serem tais variações fundadas em critérios científicos já determinados, 
segundo os quais, sob o prisma da Linguística Histórica, as variações linguísticas atuais não 
podem ser esclarecidas considerando aspectos puramente socioculturais para sua explicação. 
Teoricamente, buscaram-se subsídios em Mattoso Câmara Jr.,Tarallo, Perini e Poza, com o 
objetivo de atermo-nos aos aspectos fonéticos da língua, não chegando a constituir um corpus 
de análise, mas apenas uma amostra de alterações fonéticas reiteradas em palavras usadas por 
falantes pernambucanos, no momento atual da nossa língua, fazendo um corte sincrônico. 
Tentou-se mostrar que as alterações fonéticas, responsáveis pelo surgimento de formas variantes, 
são comuns à língua, ocorrendo em sua evolução de forma gradual e incontrolável, havendo 
regularidade nas oscilações que apresentam. Quando se fala em coibir o preconceito linguístico 
surgido diante da fala com formas variantes implica não apenas afirmar a óbvia ocorrência de 
metaplasmos, o surgimento dessas formas diferenciadas, mas, acima de tudo, reconhecer que 
tais ocorrências fazem parte da própria natureza da língua, cujo sistema se adapta a novas ocor-
rências internas e permite que as alterações se concretizem. Temer a variação linguística, por 
enxergá-la como um retrocesso da língua, é admitir que se condiciona a integridade do sistema 
linguístico a uma invariabilidade miraculosa que o pouparia de perder-se, fragmentar-se em 
dialetos, encarando-se esse fato como desabonador ao status de língua. Pensar a língua brasi-
leira como única é desconhecer a real mudança a que toda língua falada está indubitavelmente 
sujeita, sendo é uma realidade da qual não nos podemos esquivar, cabendo aos educadores 
apresentá-la como variação que é, ao lado das outras formas lexicais. Uma língua sem variação 
é uma língua sem uso, sem vida; essas alterações não devem ser vistas como um atentado às 
prescrições da gramática normativa, mas sim, como uma demonstração de que essa gramática 
não se sobrepõe a uma análise empírica da língua. Buscou-se a compreensão da ocorrência de 
tais fenômenos, vendo-os, na sua adequada análise, como movimentos naturais da comunidade 
falante, necessitando, no entanto, não de um olhar preconceituoso, mas de uma análise quanto 
à sua maior ou menor adequação ao nível da linguagem que se quer usar, em consonância com 
a intencionalidade dos sujeitos sociais que deles fazem uso.
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Aspectos da história social do Português Popular em 
São Paulo na primeira década do século XXI

ANGELA RODRIGUES (USP) 

No âmbito do subprojeto RETRATO SOCIOLINGUÍSTICO DA CIDADE DE SÃO PAU-
LO NO FINAL DO SÉCULO XX E INÍCIO DO XXI: A VARIEDADE POPULAR, um dos 
subprojetos do projeto maior PARA A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS PAULISTA (PROJETO 
CAIPIRA), coordenado na sua primeira fase pelo Prof. Dr. Ataliba de Castilho, além de editar 
material de português popular falado em São Paulo, foi também nosso objetivo levantar informa-
ções sobre a história recente da capital paulista,com atenção especial aos aspectos demográficos. 
Assim, buscamos levantar bibliografia que respaldasse nossas reflexões sobre a realidade demo-
gráfica paulistana, com atenção especial às alterações na constituição da população da capital, 
principalmente do contingente usuário dessa variedade popular urbana do Português Brasileiro 
(PBPop), com vistas à reconstituição da história social do Português Popular em São Paulo nas 
últimas décadas do século XX e começo do XXI. Partimos do pressuposto de que o Português 
Popular constitui objeto de estudo imprescindível para que se dê conta da história do Português 
Brasileiro por inteiro, acreditando que a variedade popular realizada na capital paulistana nos 
fornece elementos, indícios decisivos para a reconstituição do português geral do Brasil, que aqui 
se formou e que pode ser considerado o antecedente histórico do Português Popular Brasileiro. 
Para se alcançar tal objetivo, levamos em conta a teoria da Variação e Mudança, que sugere o 
uso do presente para explicar o passado (LABOV, 1975, 1994) e que se baseia no Princípio da 
Uniformidade (WHITNEY,1867, APUD labov, 1994:22), segundo o qual as forças que atuam no 
momento sincrônico presente são ou deveriam ser) as mesmas que atuaram no passado e vice-
-versa. Mais que isso, Labov sugere uma Sociolinguístia Histórica, que tem como um dos seus 
princípios básicos a idéia de que não é possível o desenvolvimento de uma mudança linguística 
fora da estrutura social da comunidade em que ocorre, ou seja, é fundamental que sejam levadas 
em conta as pressões sociais que continuamente operam sobre a língua. Num primeiro momento 
buscamos entender as razões pelas quais cidade de São Paulo apresenta esta enorme estrutura 
de urbananização na atualidade, resultando disso observações sobre o processo de urbanização 
de São Paulo, mais especificamente sobre o processo de formação da população usuária do 
PBPop em São Paulo, do início do século XX até fins da década de 1980. Associamos a esse 
processo o da VELHA EXCLUSÃO SOCIAL, entendida como uma forma de marginalização 
de parte da população expressa pelos baixos níveis de renda e escolaridade, incidindo mais fre-
quentemente sobre os migrantes, analfabetos, mulheres, famílias numerosas e população negra. 

Caderno de Resumos – Aspectos da história social do Português Popular em São Paulo na primeira década do século XXI
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Neste trabalho, continuamos a discussão iniciada em trabalho anterior sobre a NOVA EXCLU-
SÃO SOCIAL, que vem contaminando rapidamente todas as classes sociais de todas as regiões 
desenvolvidas do Brasil, por intermédio do desemprego generalizado e de longa duração, do 
isolamento juvenil, da pobreza no interior das famílias mono parentais, da ausência de perspec-
tiva para parcela da população com maior escolaridade e da explosão da violência (CAMPOS 
et alii, 2003:35), Centralizaremos nossa atenção nas classes menos favorecidas na medida em 
que trataremos de aspectos como redistribuição da população favelada por regiões não corres-
pondentes exclusivamente à periferia paulistana, a diminuição do fluxo migratório, a violência 
associada ao comércio das drogas.
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O estatuto do falado e do escrito para a pesquisa em 
mudança linguística

ANGÉLICA RODRIGUES (UNESP-AR) 
SANDERLÉIA R. LONGHIN-THOMAZI (UNESP/SJRP)

A partir das primeiras pesquisas sociolinguísticas (WEINREICH, LABOV & HERZOG, 
1968) que, entre outras contribuições, apontavam a fala espontânea como o locus da mudança, 
dados de língua falada passaram a representar um campo de investigação inédito para o estudo 
da mudança linguística, que até então estava restrito às análises diacrônicas, a partir de textos 
de sincronias pretéritas. A possibilidade de estudar a mudança em progresso, principalmente 
a partir do confronto da fala de indivíduos de faixas etárias diferentes serviu, de certa forma, 
para dicotomizar a relação fala/escrita, na medida em que, para a sociolinguística, a mudança se 
inicia na fala e atinge a escrita só num estágio mais avançado de implementação. Dessa forma, 
a conclusão lógica para a presença de dada construção apenas na modalidade falada da língua 
podia ser indicativo de seu caráter inovador. Contudo, a percepção de que as diferenças entre 
fala e escrita precisam ser analisadas à luz das circunstâncias comunicativas levou a discussão 
para o domínio dos gêneros ou tradições discursivas, do que resultaram propostas de análise 
fundadas na gradiência, e não mais na dicotomia, como em Koch e Oesterreicher (2007), que 
sustentam uma distinção escalar, de fronteiras pouco claras, entre o falado e o escrito. Para 
eles, as atividades sociais por meio da linguagem circulam por diferentes tradições de textos, 
numa escala cognitiva fundada na fala e na escrita ou, mais propriamente, numa oralidade e 
numa escrita concepcionais. Nosso objeto de discussão está, deste modo, no estatuto teórico-
-metodológico dos dados de fala e escrita enquanto fontes para a investigação de fenômenos de 
mudança linguística, particularmente de fenômenos relacionados à emergência de construções 
complexas em português. Nossa perspectiva distancia-se de uma concepção compartimentada 
de fala e escrita, e aproxima-se de uma concepção fortemente relacionada com a circulação 
dos escreventes pelas práticas sociais. Dessa forma, reconhecemos uma indissociabilidade 
entre essas duas modalidades de enunciação, fato que licencia a apreensão no registro escrito 
de características da oralidade e, portanto, de características do tão pretendido vernáculo, o que 
permitiria flagrar aspectos mudança linguística. 
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Léxico lusitano para britânicos: guerra e  
comércio no século XVIII

ANIELLE SOUZA DE OLIVEIRA (UFBA)

Dentro do panorama histórico, assumindo-se perspectivas voltadas à lexicografia, engen-
dra-se um estudo a partir da obra A dictionary of the Portuguese and English languages, in two 
parts: Portuguese and English, and English and Portuguese produzido e elaborado por Antônio 
Vieira Transtagano, cuja publicação se deu em 1773, com edições posteriores, encontrando-se o 
original atualmente depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL). Neste trabalho, relacio-
nado à dissertação apresentada como resultado da pesquisa de Mestrado, busca-se exibir e analisar 
os itens lexicais referentes aos campos léxico-semânticos guerra e comércio da obra do século 
XVIII, presentes no volume português-inglês. Após uma breve introdução, contextualizando 
a obra, o autor e a relação estabelecida entre as nações portuguesa e inglesa, caracteriza-se o 
corpus dentro da perspectiva lexicográfica, lexical e semântica. Sendo impossível, pelo caráter 
do trabalho aqui proposto, elencar todos os itens dispostos na dissertação, foram selecionadas 
amostras a fim de se caracterizar os dois campos selecionados, enquadrando-os numa análise da 
macro e microestrutura presentes no dicionário, além das abordagens semântica e lexical, inter-
ligadas na perspectiva aqui adotada. O dicionário analisado, sendo uma obra do século XVIII, 
localiza-se historicamente num período de florescimento da identidade linguística lusitana, o 
que o torna imprescindível ao entendimento da formação da língua portuguesa. Tratando-se um 
compêndio bilíngue português-inglês, favorece o entendimento da relação existente entre os dois 
países e do reflexo desse intercâmbio na língua. Por ser um instrumento voltado ao aprendizado 
de falantes estrangeiros, o léxico elaborado por Transtagano é, sem dúvida, uma importante 
ferramenta para a constituição histórica do português, uma vez que as obras bilíngues fornecem 
preciosos indícios no estudo de contatos culturais, políticos e linguísticos entre países. Dessa 
forma, após contextualização e caracterização do corpus, apresenta-se a subdivisão de campos 
realizada para que seja possível observar o método adotado pelo autor português na elaboração 
dos verbetes e na conexão estabelecida entre os itens, o que é relevante para que se entenda o 
ponto de vista do consulente. Enfim, conclui-se que a importância deste trabalho reside no fato 
de ampliar as fronteiras do estudo histórico acerca do português do século XVIII, também como 
língua estrangeira, sintetizado na obra de Vieira Transtagano. 
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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 Pro-
jeto 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 tex-
tos». (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).
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De ‘idólatra’ a ‘chocólatra’: uma análise 
morfossemântica das construções x-latra

ANNE KARENINE GUIMARÃES NASCIMENTO

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

tentativa de análise

 ANTONIO AUGUSTO DOMÍNGUEZ CARREGAL (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)

Na última década, vários pesquisadores no âmbito da linguística histórica desenvolve-
ram um novo enfoque para o estudo das mudanças desde um ponto de vista macrotextual e 
contextual analisando as tradições discursivas, ou seja, como as características específicas ou 
fórmulas empregadas num modelo ou tipo textual determinado (textos jurídicos, cartas, etc.) 
podem influir ou conduzir o processo de transformação da língua. São vários os autores que 
trabalham neste âmbito, como podemos observar nos volumes coletivos coordenados por Jacok 
e Kabatek (2001) ou Kabatek (2008).Visto isso, poderíamos aplicar os mesmos postulados para 
estudar os textos literários como subsistema? A lírica profana galego-portuguesa constitui um 
microssistema literário em si mesma, bem delimitada no tempo (1200-1350), e por outro lado 
tem limites muito claros frente aos textos literários narrativos ou frente as Cantigas de Santa 
Maria, seja pela organização textual, seja pelos eixos temáticos. Assim pois, constitui um corpus 
fechado de características especiais, já que a linguagem poética muitas vezes não coincide em 
usos com a língua corrente, tanto pelo seu preciosismo léxico (seleção de vocábulos específicos 
para a sua composição) como pelos significados específicos que os termos empregados podem 
adquirir. A comunicação pretende unir, por uma parte, os estudos existentes sobre tradição dis-
cursiva e, por outra parte, os inúmeros estudos já existentes sobre a língua das cantigas galego-
-portuguesas (como os vários artigos publicados por Giuseppe Tavani, entre outros), com o 
fim de estabelecer uma possível análise deste corpus linguístico tão particular utilizando novos 
enfoques teóricos, com um especial interesse na análise do léxico do sofrimento amoroso que 
aparece na lírica profana galego-portuguesa, já que este campo semântico (e com especial des-
taque o seu lexema mais relevante, a coita) é um dos mais importantes e mais caracterizadores 
de dita tradição poética.
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O Museu da Língua Portuguesa e sua contribuição 
para a difusão da língua portuguesa Antonio Carlos de 

Moraes Sartini, Museu da Língua Portuguesa

ANTONIO CARLOS DE MORAES SARTINI

Esta apresentação toma como objetivo específico a explanação da história do Museu 
da Língua Portuguesa de sua fundação até os processos de mudança que tem sofrido ao 
longo dos anos, decorrentes principalmente da demanda por exposição de novos projetos. 
Servirão como pano de fundo para a exposição a apresentação do espaço escolhido para acolher 
essa instituição bem como o projeto de integração com a vida urbana paulistana nos trilhos 
e plataforma da Estação da Luz, uma importante parada da linha da CPTM, na verdade um 
importante elemento arquitetônico do país, daí seu tombamento pelos órgãos de preservação 
do município, do Estado e da União. A ideia é apresentar o Museu de um ponto de vista total-
mente diferente daquele apreciado pelo visitante, pois tratará também do que é administrar um 
Museu dessa natureza e das personagens que se envolvem cotidianamente para fazer com que 
esse espaço transpire vida social, história e cultura na cidade de São Paulo.
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Além do particípio: estudo diacrônico  
da derivação do sufixo -ado

ANTÔNIO FERNANDES GÓES NETO (USP/FAPESP-IC)

O seguinte projeto, vinculado ao Grupo de Morfologia Histórica da Universidade de São 
Paulo (www.usp.br/gmhp), sob coordenação do Professor Dr. Mário Eduardo Viaro (FFLCH/
DCLV/USP), visa ao estudo da relação entre o sufixo -ado e suas derivações denominais, tendo 
em vista seu percurso diacrônico. Tal objeto de estudo recebeu muitas abordagens sintático-
-semânticas, que o compreendem como fenômeno flexional. Além desse fenômeno, há evidên-
cias da polissemia do sufixo, oriundo da forma latina -tus, cujos valores semânticos também 
ultrapassam a concepção corrente de particípio, a saber, de elemento deverbal. Esta categoria 
foi protagonista de importantes debates na Antiguidade acerca das partes do discurso (Swiggers 
& Wouters, 2005). Embora alguns dos dados relavantes pareçam tratar-se de uma herança latina 
ou arcaísmos (senado, papado etc) há formação de palavras em sincronias mais recentes que 
seguem critério parecido como, por exemplo, voluntariado, mesmo após o surgimento do sufixo 
culto -ato. Portanto, o tratamento de -ado não será suficiente numa concepção sequencialista da 
diacronia (Rio-Torto, 2008), tampouco num estudo que se encerre na língua portuguesa, haja 
vista sua ocorrência já atestada no espanhol e no italiano. O corpus deste trabalho será constituído 
de verbetes extraídos do Dicionário Eletrônico Houaiss, nos quais -ado exerce função de sufixo 
derivacional e também nos quais o mesmo elemento de formação se tornou parte do radical de 
palavras derivadas denominais. Vale ressaltar que os verbetes passarão por um critério de análise 
da autonomia da palavra em relação à forma participial, tendo em vista o elevado número de 
dados somente flexionais. As palavras coletadas serão parafraseadas, com intuito de descrever a 
diversidade de valores semânticos do sufixo em questão. Vale salientar que serão considerados 
os valores semânticos descritos pelo Dicionário Houaiss e outros autores como, por exemplo, 
Rio-Torto (2004). Alguns corpora online sincrônicos e diacrônicos serão consultados a fim de 
analisar o uso das palavras estudadas, como o Corpus do Português e o site Google Books. A 
coleta dos verbetes passará por uma classificação de acordo com os diferentes valores semânticos 
encontrados no sufixo, bem como em seus vestígios presentes nas derivações. Uma vez utilizada 
a abordagem diacrônica em conjunção com a sincrônica, buscar-se-á uma genealogia do sufixo 
-ado que evidencie as mudanças semânticas que sofreu dentro das diferentes sincronias (Viaro, 
2009), consideradas como constituintes do português contemporâneo.

Caderno de Resumos – Além do particípio: estudo diacrônico da derivação do sufixo -ado



107

A indeterminação do sujeito nas gramáticas de Língua 
Portuguesa: uma abordagem diacrônica e Além-Mar

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR (UERJ)

No presente trabalho, cuidamos em levantar a abordagem que se há dado à chamada 
‘indeterminação do sujeito’ em Língua Portuguesa. Para tanto, recorremos aos estudos de Magda 
Bahia Fernandes (2008) e de Wânia Milanez (1982), de sorte a verificarmos suas referências 
bibliográficas, fazendo delas ponto de partida para chegar a um ‘estado da arte’ da indetermi-
nação do sujeito em português desde épocas bem afastadas no tempo. Dentre as gramáticas 
selecionadas, destacam-se ora as de origem lusitana, ora as de origem brasileira. Há obras desde 
o século XVIII até o século XX. Fernandes (2008), em sua tese de doutoramento, em que estuda 
as orações em língua portuguesa, faz referências a antigos e notáveis estudiosos de nossa língua. 
São eles: Jerônimo Soares Barbosa, com sua Grammatica Philosofica; Júlio Ribeiro, com sua 
Grammatica Portugueza (1881); Maximino Maciel, ora com sua Grammatica Analytica (1887), 
ora com sua Grammatica Descritiva da Língua Portuguesa (1914); José Oiticica, com seu Manual 
de Análise Léxica e Sintática; Antenor Nascentes com seu O Idioma Nacional (1965); Cândido 
Jucá Filho, com a Gramática Brasileira do Português Contemporâneo (1942); Eduardo Carlos 
Pereira, com a Gramática Expositiva (1958); Claudio Brandão, com a Sintaxe Clássica Portu-
guesa; Barreto e Laet, com a Antologia Nacional (1920); Alfredo Gomes, com a Grammatica 
Portugueza (1913), entre outros. Em cada um deles, buscamos os conceitos de ‘indeterminação 
do sujeito’, de ‘sujeito indeterminado’, ou ainda os de ‘sujeito inexistente’ ou de ‘oração sem 
sujeito’, por vezes tomados como sinônimos daqueles. Por outro lado, ao apreciarmos o traba-
lho de Wânia Milanez (1982), notamos que há um marco relativamente recente na análise da 
Língua Portuguesa: a NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira). Milanez (1982) demonstra 
que há uma visão ‘pré-60’ e uma visão ‘pós-60’ (subentenda-se ‘pré-NGB’ e pós ‘NGB’). Para 
demonstrar a influência poderosa que a Nomenclatura exerceu em nossas gramáticas, Milanez cita 
alguns estudiosos do português no Brasil: Pereira, com sua Gramática Expositiva do Português 
(1940); Silveira Bueno com a Gramática Normativa da Língua Portuguesa (1944); Góis e seu 
Método de Análise (1947); Jucá Filho, com seu Curso de Português (1954). Como se percebe, 
o trabalho de Milanez é mais voltado para os anos 40-50 (ou seja ‘pré-60’), não recuando tanto 
quanto Fernandes (que vai aos anos 1800). Dessa maneira, obtivemos um valioso repertório 
bibliográfico para refletir sobre o tratamento histórico do ‘sujeito indeterminado’, em Português. 
A partir das referências bibliográficas das obras arroladas pelas autoras acima, pudemos chegar a 
outras obras, como por exemplo: João Ribeiro, com sua Grammatica Portugueza para o 3ºAnno 
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(1889); Alfredo Gomes, com sua Grammatica Portugueza (1913); Jerônymo Soares Barboza 
com sua Grammatica Philosophica da lingua Portugueza ou Principios da Grammatica Geral 
Applicados a Nossa Linguagem (1830); Candido de Figueiredo. Grammatica Sintética Língua 
Portuguesa (1920); Laudelino Freire, com seus Estudos de Linguagem (1937). Analisando as 
obras dos autores acima, buscamos averiguar como abordam (e se abordam) a ‘indeterminação 
do sujeito’. Outrossim, fizemos uma análise comparativa entre gramáticas lusas e brasileiras, 
de épocas correspondentes, a fim de verificar o tratamento da ‘indeterminação do sujeito’ tanto 
no Brasil, quanto em “Além-Mar”, ao longo do tempo. 

Antonio José dos Santos Junior
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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 pri-
meira 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 estru-
tura 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, conta-
tos 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 Desen-
volvimento 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).
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Chaves morfológicas na obra poética de  
Vinícius de Moraes

ARIADNE MATTOS OLÍMPIO (USP)

 Este trabalho visa a analisar o estilo na obra poética de Vinícius de Moraes por meio de 
suas escolhas lexicais, de suas criações lexicais e de suas metáforas expressivas. Para tanto, 
apoiar-me-ei na Estilística da palavra, a parte da Estilística que se detém na escolha e na formação 
de palavras e nos seus efeitos estéticos. Para Cardoso (2009), “a Estilística Léxica (...) pretende 
verificar a expressividade obtida com as palavras, seja por sua flexão, por sua formação, por sua 
classificação, pelo seu significado no contexto” (p.68). É, portanto, com base na Estilística da 
palavra (ou léxica) que analisarei a obra de Vinícius de Moraes. Partindo do material linguístico 
de seus poemas, mostrarei de que maneira esse autor aproveita-se das virtualidades do sistema 
para manifestar essa sua criatividade, ou seja, quais são os processos envolvidos nessa criação 
e quais são os efeitos estilísticos e os efeitos de sentido obtidos. A fim de contextualizar a obra 
desse autor, levarei em conta o momento histórico e a situação sociopolítico-econômica por 
que passava o Brasil na época de Vinícius. Por estar Vinícius de Moraes inserido no Moder-
nismo Brasileiro, em que o trabalho com a inovação linguística foi essencial, pressupõe-se em 
sua obra uma criação lexical que, por sua vez, atinge um objetivo estético inédito. Com base 
em um pré-levantamento de neologismos que busquei em seus poemas (a saber, espumecente, 
silente, angelizante, inseputável, desgravitados, berçar, caftinizar, bicicletai, avigrama, entre 
outros) discutirei se essa sua criação lexical tem apenas valor estético ou se também supre uma 
lacuna existente no léxico da Língua Portuguesa. Assim serão estudados, explorados e aprofun-
dados tópicos como: palavras gramaticais, palavras lexicais, tonalidades emotivas das palavras, 
estrangeirismos, linguagem figurada, funções expressivas da metáfora, sinonímia, formação 
de palavras (derivação, prefixação, composição) entre outros. A face discursiva também será 
abordada, uma vez que, segundo Martins (1997), “A Estilística léxica ou da palavra estuda os 
aspectos expressivos das palavras ligados aos seus componentes semânticos e morfológicos, os 
quais, entretanto, não podem ser separados dos aspectos sintáticos e contextuais”.
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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 represen-
tam 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 comunica-
dores 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 
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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 Interacio-
nal 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, conside-
ramos o conceito de “face work” proposto por GOFFMAN (1967) e a noção de face utilizada 
por BROWN&LEVINSON (1987).
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Alternância da tônica em proparoxítonos:  
o caso da síncope

ARTHUR PEREIRA SANTANA ( UFMA/ALIMA/FAPEMA)

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

dos séculos XIX e XX

ARYONNE DA SILVA MORAIS (UFRN)

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

 ATALIBA TEIXEIRA DE CASTILHO (USP-UNICAMP)

a) A rapidez com que o conhecimento é acrescentado nos tempos que correm foi formulada 
através do Princípio do aprendizado ao longo da vida, formulado e em implantação no espaço 
europeu do ensino superior. A ideia é evitar a centralização, aceitando a multiculturalidade, 
sem exclusivismos quanto à cultura europeia. O Tratado de Bolonha tem buscado ultimamente 
atuar além das fronteiras europeias. O primeiro reflexo dessa política no Brasil, salvo erro, 
foi a criação do Instituto de Estudos Europeus, com sede na USP, por iniciativa das três 
universidades oficiais paulistas. 

b)  Desenvolvimento do conhecimento científico sobre a língua portuguesa, por meio de 
iniciativas individuais e coletivas, e sua difusão, via publicações e p.nas na internet. O papel 
da área de Filologia e Língua Portuguesa na implantação e no gerenciamento de projetos 
coletivos.

c) Planejamento dos próximos passos: atuação no ensino do Português no mundo através de um 
arranjo institucional que estabeleça relações com o Itamaraty e com a Sociedade Internacional 
de Ensino do Português como língua estrangeira (SIPLE), preparação de manuais para o 
ensino do português L2, preparação de quadros.
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(Inter)Subjetificação: mecanismo autónomo de 
mudança semântica?

AUGUSTO SOARES DA SILVA (UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA – BRAGA)

Subjetificação e intersubjetificação ocupam um papel central nas abordagens cognitivas e 
funcionalistas da mudança semântica e da gramaticalização, nos últimos anos (ver, entre outros, 
Stein & Wright, 1995; Athanasiadou, Canakis & Cornillie, 2006 e Davidse, Vandelanotte & 
Cuyckens, 2010). Na verdade, a subjetificação é uma característica bastante regular e produtiva de 
muitos processos de mudança semasiológica. Essas mudanças são unidirecionais: é mais natural 
e recorrente que o significado de um item lexical ou de uma construção gramatical se desenvol-
va do relativamente objetivo para o subjetivo do que no sentido inverso. Na teoria linguística 
atual, existem duas abordagens principais do fenómeno da (inter)subjetificação, nomeadamente 
a abordagem funcionalista de Traugott (1989, 1995, 2003), no quadro da Linguística Funcional, 
e a abordagem cognitivista de Langacker (1990, 1999, 2006), no enquadramento da Linguística 
Cognitiva. Traugott focaliza o processo diacrónico e a dimensão pragmática da subjetificação, 
entendendo este fenómeno como um processo de mudança pelo qual significados que descrevem 
uma situação externa passam a indicar perspetivas, atitudes e crenças do locutor em relação a 
essa situação. Langacker focaliza o próprio processo de conceptualização envolvido e entende 
a subjetificação em termos de perspetivação e como um processo de atenuação da conceção 
objetiva de uma entidade ou situação. Curiosamente, Traugott vê o fenómeno em termos de 
reforço pragmático, ao passo que Langacker prefere falar em atenuação semântica. Todavia, as 
diferenças entre as duas abordagens resultam sobretudo da perspetiva teórica sobre a linguagem 
assumida por cada autor, pelo que elas são, no essencial, compatíveis e até complementares.

Neste estudo, procuraremos discutir se a subjetificação é um mecanismo autónomo de 
mudança semântica, a par de mecanismos tradicionais como a metáfora e a metonímia. Nem 
Traugott nem Langacker tratam explicitamente esta questão. Além disso, a subjetificação não faz 
parte das tipologias cognitivas da mudança semasiológica de Blank (1997) e Geeraerts (1997). 
Traugott & Dasher (2002: 31) consideram que a subjetificação e a intersubjetificação envolvem 
um processo de convencionalização de inferências desencadeadas e derivam do mecanismo da 
inferenciação metonímica. Langacker vê a subjetificação como o resultado de um processo de 
atenuação semântica. Cabe então também perguntar se a subjetificação é um fenómeno de re-
forço pragmático (Traugott) ou de atenuação semântica (Langacker) e se a convencionalização 
de inferências e a atenuação semântica são processos autónomos de mudança semântica.

Defendemos neste estudo três hipóteses. Em primeiro lugar, a subjetificação implica um 
processo gradual de atenuação semântica. Especificamente, a emergência de traços pragmáticos 
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de determinada expressão linguística depende de um processo de atenuação dos seus traços 
semânticos prototípicos. Em segundo lugar, a atenuação semântica é uma mudança numa di-
mensão graduável, tal como o grau de controlo do sujeito ou a força emotiva, e as mudanças 
numa dimensão graduável ou não-graduável são efeitos da flexibilidade semântica baseada 
em protótipos (Geeraerts 1997). Finalmente, a subjetificação é um efeito especial e bastante 
produtivo de um ou mais do que um mecanismo básico da mudança semasiológica, como a 
generalização, a similaridade literal, a metonímia ou a metáfora. Como processo de atenuação 
semântica, a subjetificação relaciona-se mais frequentemente com a generalização e a similari-
dade literal. Como processo de expressão da perspetiva ou atitude do falante e como processo 
de convencionalização de inferências pragmáticas, a subjetificação relaciona-se mais frequente-
mente com a metonímia. Ilustraremos estas hipóteses examinando exemplos bem conhecidos de 
subjetificação e gramaticalização, como o desenvolvimento da construção do inglês be going to 
como marcador de futuro e o desenvolvimento de alguns verbos modais do inglês, e exemplos 
do português, como o desenvolvimento dos sentidos causativos do verbo deixar e a evolução 
dos sufixos diminutivo e aumentativo como marcadores de avaliação subjetiva e manipulação 
intersubjetiva.

A atenuação da atividade do sujeito presente na construção be going to ocorre juntamente 
com mudanças semânticas. Uma dessas mudanças dá-se por similaridade literal: a leitura de 
tempo futuro é processada por similaridade com a leitura de movimento de afastamento. Outra 
mudança consiste na generalização de sentido e processa-se através do esbatimento dos traços 
semânticos de ‘movimento’ e ‘objetivo’. Uma terceira mudança resulta de uma extensão meto-
nímica: a transferência de estatuto do traço pragmaticamente inferível de ‘futuro’ para o traço 
convencionalmente semântico de ‘futuro’.

A subjetificação da causação de deixar envolve um processo gradual de atenuação do 
controlo e agentividade do causador. Ainda no verbo latino laxare ‘afrouxar, relaxar’, ocorre um 
primeiro processo de debilitamento semântico que vai do significado primitivo ‘largar-soltar’ 
ao significado permissivo ‘permitir, consentir, autorizar’: a força física bloqueadora dá lugar a 
uma autoridade que não proíbe a ação pretendida por alguém. Um passo seguinte de debilita-
mento semântico está representado no significado de ‘não impedir’: não impedir constitui um 
evento em que o causador, mais do que seguir a ação do causado, simplesmente se abstém de 
exercer a sua força bloqueadora, adotando assim uma atitude passiva de não intervenção. Todo 
este processo de debilitamento semântico resulta de mecanismos metonímicos e metafóricos 
de mudança semântica. Por um lado, deixar X livre implica permitir que X se vá embora e não 
impedir X de se ir embora, isto é, os sentidos de ‘permitir’ e ‘não impedir’ correspondem a 
convencionalizações de inferências metonímicas de ‘largar-soltar’. Por outro lado, a dinâmica 
de forças físicas de remoção de barreira é metaforicamente projetada no domínio sócio-moral 
de conceder permissão. A permissão é assim conceptualizada metaforicamente como ausência 
ou eliminação de barreira no percurso do movimento de um agente em direção a uma meta.

Os sufixos diminutivo e aumentativo exprimem diversos sentidos avaliativos e interacio-
nais, construídos a partir dos significados básicos de ‘tamanho pequeno’ e ‘tamanho grande’. 
Os sentidos apreciativos e depreciativos do diminutivo (como em mãezinha e gentinha) e do 
aumentativo (como em paisão e povão) representam uma subjetificação completa: o traço 
semântico do tamanho é completamente esbatido, o conceptualizador torna-se mais ativamente 
envolvido e afetado na construção da relação e a escala da extensão de tamanho das entidades 
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observadas pelo conceptualizador é substituída pela escala da extensão emocional do próprio 
conceptualizador. Os sentidos interacionais do diminutivo (delicadeza, simpatia, interação com 
crianças, eufemismo) e do aumentativo (simpatia, ironia, insulto) representam o grau mais 
elevado de atenuação e (inter)subjetificação: os elementos do objeto conceptualizado passam a 
relacionar-se com o interlocutor ou simplesmente deixam de existir e a fonte de atividade passa 
para o domínio do ato de fala, mais especificamente para a atividade discursiva do falante de 
aproximação e manipulação do interlocutor em ordem a obter a adesão deste. A atenuação da 
relação de tamanho e o consequente reforço da perspetiva (inter)subjetiva do locutor/interlocutor 
interagem com mudanças metonímicas e metafóricas baseadas na experiência da nossa interação 
com objetos pequenos e grandes, nomeadamente a capacidade que temos de os controlar e a 
importância que lhes atribuímos.
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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 algu-
mas 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.
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Interface Filologia e Toponímia: 
estudo toponímico de um documento oitocentista do 

sertão baiano

BÁRBARA BEZERRA DE SANTANA (UEFS) 
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE QUEIROZ (UEFS – ORIENTADORA)

É sabido de todos que um trabalho de natureza filológica tem por base o estudo e análise 
do texto em diversos aspectos, inclusive na busca de sua preservação, contribuindo para a 
conservação da memória do povo e da sociedade que o produziu. Para propiciar esse resgate da 
memória, história, cultura e língua através do texto, encontramos no léxico um parceiro ideal. 
O estudo do léxico abarca várias áreas, dentre elas está a Onomástica, ciência que se ocupa 
em analisar os substantivos próprios e possui duas subáreas: a Antroponímia e a Toponímia. A 
primeira estuda os nomes das pessoas e a segunda os nomes de lugares e acidentes geográficos. 
Existem alguns pontos de interseção entre a Filologia e a Toponímia, um deles é o poder de 
comunicação através do tempo existente tanto no texto escrito como no topônimo. Consideramos 
a escrita como o registro “concreto”, o suporte da língua. Ela tem o poder de “eternizar” situações, 
acontecimentos, pessoas, ideias... Acioli (1994, p. 18) destaca que a escrita não é apenas um 
tipo de linguagem visual, mas também “[...] a explicação do processo do espírito humano, pois 
contribui para acumular e transmitir experiências que, antes de sua existência, se limitavam 
à tradição legendária”. Com seu surgimento, o homem pode se comunicar através do tempo, 
deixando à posteridade um legado precioso para o entendimento e explicação da realidade humana 
e de mundo. Assim como o texto escrito, os topônimos possibilitam a comunicação ao longo 
do tempo, como bem destaca Dick (1990, p.21) os topônimos são “verdadeiros ‘testemunhos 
históricos’ de fatos e ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vida de uma 
população, encerram, em si, um valor que transcende ao próprio ato da nomeação [...]”. Portanto, 
este trabalho une estes dois portadores de informação históricas, sociais, culturais e, é claro, 
linguísticas. Em um estudo do léxico toponímico esta relação língua, cultura e história parece 
ganhar mais força. O presente trabalho traz à tona esta relação, ao buscar analisar os topônimos 
presentes na edição semidiplomática do primeiro Livro de Atas da Câmara de Vereadores da 
cidade de Tucano, situada no sertão baiano, escrito durante os anos de 1837 a 1876. 
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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 expe-
riência, 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.
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Acontecimento jornalístico verbo-visualmente 
construído

BETH BRAIT (PUC-SP/USP/CNPQ) 

No quadro geral do pensamento bakhtiniano, aí incluídas as obras assinadas exclusiva-
mente 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, conside-
rando 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 p.na 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 p.na, provo-
cando, 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 p.nas 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.
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Leitura e textualidade: um estudo no mundo digital

BRENO RAFAEL MARTINS PARREIRA RODRIGUES REZENDE (UFTM) 

Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias e a construção do conceito de hipertexto, 
multiplicaram-se as práticas comunicacionais disponibilizadas pela internet: e-mails, redes 
sociais, MSN, blogs, twitter, são “espaços” presentes na web que se prestam a diferentes funções 
(informar, emitir opiniões, falar de si, entre outras). Nos blogs (ou diários virtuais), por exemplo, 
os escreventes expressam seus pontos de vista sobre diversos assuntos, muitas vezes, assuntos 
polêmicos que entram e saem das mídias, ou ainda, sobre si mesmos, sobre suas convicções, 
que podem ser lidos por qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Os limites entre o público 
e o privado confundem-se e embaralham-se provocando diferentes efeitos, novas formas de 
construção de subjetividades. De acordo com Maingueneau (2010), a Web não é apenas o lugar 
que possibilita a emergência de novos gêneros, ela “transforma as condições de comunicação, 
o que se considera gênero e a própria noção de textualidade” (p.132). Isso porque a concepção 
de gêneros e a compreensão de como esses devem ser analisados são reguladas por um mundo 
em que o impresso prevalecia, o que hoje não acontece mais. Dessa forma, as leituras que têm 
como suporte a internet provocam novos modos de leitura, mais abertos, em que a caminhada 
interpretativa do leitor distancia-se da “hierarquia” das divisões comuns do livro impresso, porém 
sem desrespeitar as “regras” que surgem desse meio interativo. É importante, pois, investigar 
o que seria a transformação de textualidade de que fala Maingueneau (op.cit.), que recursos 
(linguísticos e icônicos) são mobilizados para a produção/circulação de sentidos, como se dá a 
construção de imagens do enunciador e do co-enunciador, a inter-relação entre eles. Para isso, 
reunimos um corpus composto de blogs escritos por jovens da cidade de Uberaba-Minas Gerais. 
Para proceder à análise são mobilizadas as categorias de ethos, cena enunciativa e gêneros do 
discurso.
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A Trajetória editorial da obra de Gabriel Soares de 
Sousa: aspectos linguísticos e filológicos

 BRUNA BALDINI DE MIRANDA 

Este projeto se propõe a cotejar o manuscrito original e a edição impressa póstuma de 
uma importante obra da historiografia portuguesa, com o objetivo de investigar as diferenças 
linguísticas entre os dois textos. Trata-se das duas versões da obra de Gabriel Soares de Sousa 
(ca. 1540-1591), composta em 1587 sob o título Notícia do Brasil, e publicada em 1851 e 1879 
sob o título Tratado Descriptivo do Brasil de 1587, em edição de F. A. Varnhagen. Além da con-
sulta a essas duas versões, a pesquisa contará com a mais recente edição crítica da obra, Sousa 
(1587 [2009]), realizada por Fernanda Trindade Luciani. A partir daí se construirá uma base de 
dados com as variantes linguísticas encontradas, favorecendo futuros trabalhos de análise. A 
transcrição inicial, que partiu do cotejo dos 18 primeiros fólios com as duas edições póstumas 
organizadas por Varnhagen e publicadas respectivamente em 1851 e 1879, lançou as bases para 
uma pesquisa preliminar que se desenvolveu no sentido de estabelecer uma metodologia de 
identificar aspectos e problemas relevantes em âmbitos interdisciplinares: filológico, linguístico 
e historiográfico, de modo que a presente pesquisa preliminar teve ainda um outro objetivo que 
foi justamente o de concatenar e alinhar esses diferentes vieses.
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O caso da monotongação de ditongos orais 
decrescentes na fala uberabense 

BRUNA FARIA CAMPOS DE FREITAS

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

BRUNO RODRIGUES (CESMAC) 
THAYANE SOARES DA SILVA (UFMA)  

CONCEIÇÃO DE MARIA DE ARAÚJO RAMOS, (UFMA – ORIENTADORA,)

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

CAIO CESAR CASTRO DA SILVA (UFRJ/CNPQ)

Sabe-se que um determinado processo morfológico considerado produtivo em um estágio 
de uma língua pode sofrer mudanças e ser considerado improdutivo, ou menos produtivo, em 
um período de tempo posterior (BAUER, 2001). Essa mudança pode ser causada, entre outras 
razões, pela competição com outro processo, uma vez que a produtividade de um estaria res-
tringindo a do outro. 

No português, é possível perceber esse fenômeno em casos de derivação parassintética, 
como por exemplo, ‘abrutecer’ e ‘embrutecer’, ou ‘abrandecer’ e ‘abrandar’. Nota-se que as 
palavras, embora apresentem a mesma base, são instanciadas por construções lexicais diferen-
tes. Demonstramos, através de experimentos psicolinguísticos feitos com falantes do português 
brasileiro, que os primeiros itens dos pares não têm livre curso, ou seja, não são recorrentes no 
léxico mental do falante. Ao contrário, ‘embrutecer’ e ‘abrandar’ são plenamente reconhecidos. 
Com isso, levantamos a hipótese de que palavras como ‘abrutecer’ e ‘abrandecer’ (dentre outras) 
foram substituídas pelas suas correlatas. 

Neste trabalho, pretendemos explicar, por meio das noções de frequência (BYBEE, 2010; 
CROFT & CRUSE, 2002) e produtividade (BAUER, 2001; CROFT & CRUSE, 2001), os 
mecanismos que permitem que uma construção lexical se torne mais entrincheirada no léxico, 
enquanto outra perde força. Nos dados que observamos, devemos nos perguntar se o paradigma 
estaria exercendo alguma pressão nos itens da língua e qual seria o papel da analogia para com-
preender o fenômeno. 

Partimos de um corpus constituído por meio de palavras extraídas do dicionário eletrô-
nico Houaiss. Utilizamos também dicionários etimológicos (CUNHA, 1999; BUENO, 1967; 
NASCENTES, 1955) para precisar as datas de entrada dos vocábulos na língua portuguesa, o 
que foi fundamental para a análise da frequência de tipo. 

O arcabouço teórico, em que o trabalho está apoiado, é o da Linguística Cognitiva (BASI-
LIO, 2010; BOOIJ, 2010; LANGACKER, 2009) que prevê um léxico moldado pela interação 
com o meio, em que esquemas simbólicos estão sujeitos a ajustes focais, ou seja, pela não 
composicionalidade do significado. Ainda que a noção de produtividade proposta por Bauer 
(2001) seja, parcialmente, utilizada, será levado em conta o método proposto em Lieber (2010) 
para calcular a produtividade diacrônica.
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As construções comparativas na modalidade falada 
do português do noroeste paulista: funcionalismo, 

gramaticalização e junção

CAIO CESAR GONZALES DE SOUZA (UNESP/IBILCE)

Projeto de pesquisa em nível de mestrado desenvolvido com apoio da FAPESP (2011/03819-
5) no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UNESP/IBILCE (Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas, São José do Rio Preto) O projeto de pesquisa tem por 
objetivo uma análise descritivo-funcional dos juntores comparativos tipo, igual, (assim) como, 
feito e que nem, em dados do corpus Iboruna, buscando reconhecer suas especificidades contex-
tuais, além de alcançar uma sistematização e uma possível tipologia das construções comparativas 
usadas na modalidade falada do português do noroeste paulista. Para tanto, lançamos mãos de 
critérios de análise específicos para o tratamento da junção oracional, propostos por Halliday 
(1985) e Raible (2001), em que cruzamos informações semânticas e sintáticas (relações de sentido 
e eixo tático); além disso, buscamos em Kortmann (1997) critérios que permitem determinar se 
um juntor está mais próximo do caráter “ideal” de um juntor adverbial prototípico, ou se ainda 
está em vias de gramaticalização, processo de mudança linguística no qual captamos o modo 
como novas formas gramaticais surgem, e se desenvolvem através do tempo, a partir de formas 
pré-existentes, itens lexicais ou itens de menor nível de gramaticalidade. O trabalho conjuga as 
abordagens quantitativa e qualitativa, subsidiadas pelo critério frequência, nos moldes de Heine 
et al.(1991) e Bybee (2003). A frequência token foi obtida pela contagem geral das ocorrências 
dos itens em questão, ao passo que a frequência type foi obtida pela análise e quantificação das 
diferentes construções envolvendo cada item. Um levantamento prévio no corpus Iboruna mos-
trou que os cinco diferentes juntores supracitados se prestam à realização da comparação entre 
símiles e que são, muitas vezes, intercambiáveis, sem alteração perceptível na relação de sentido 
estabelecida. Entretanto, alguns desses itens são mais frequentemente usados do que outros, fato 
que corrobora o caráter cognitivo da variação, uma vez que os falantes buscam sempre a forma 
mais expressiva de se comunicar ou a forma mais adequada a suas necessidades interativas. O 
uso variado dos cinco juntores em questão também evoca o princípio da persistência, proposto 
por Hopper (1991), pois talvez alguns desses itens mantenham traços particulares dos itens 
fontes, que são refletidos sobre sua distribuição gramatical presente. 
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O acusativo de 2ª pessoa do singular em foco: análise 
de cartas pessoais dos séculos XIX e XX em diferentes 

localidades brasileiras

CAMILA DUARTE DE SOUZA.(UFRJ)

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

CAMILA LEMOS DE ALMEIDA (UFMT)  
KÊNIA MARIA CORREA SILVA (UFMT) 

 O presente estudo tem por objetivo analisar, sob a luz da filologia, uma Carta Régia 
do século XVIII, datada de 8 de agosto de 1758, enviada da cidade de Belém, em Portugal 
assinada pela Rainha Mariana Vitória Bourbon, endereçada ao governador Capitão-general da 
Capitania de Mato Grosso, na época D. Antônio Rolim de Moura, no governo de D. José I, sob 
a administração do primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e 
Marquês de Pombal. Ordens Régias eram muito utilizadas pela Coroa Portuguesa para manter 
o controle sobre suas colônias, as quais versavam sobre a transformação das missões adminis-
tradas pelos jesuítas nas terras mato-grossenses, a retirada da Companhia de Jesus das aldeias 
e implementação de vigararias, substituindo os missionários por clérigos regulares, que deve-
riam ser recolhidos aos seus claustros, dentre outros. O período pombalino caracterizou-se por 
uma série de medidas implantadas em relação aos indígenas da Colônia portuguesa, intentava 
o afastamento dos jesuítas, em detrimento de reformas administrativas iluministas pombalinas, 
um jogo de poder. Este e um documento manuscrito, ideógrafo, não literário, pertencente ao 
acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso – IHGMT, a partir das edições fac-
-similar e semidiplomática, atividade desenvolvida como parte do projeto de pesquisa “Estudo 
do português em manuscritos produzidos em Mato Grosso a partir do século XVIII”, do Pro-
grama de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, Instituto de Linguagens, da Universidade 
Federal de Mato Grosso-MeEL/IL/UFMT. Para tanto, pretendemos dar visibilidade ao estudo 
da paleografia, à importância das funções da filologia, segundo Spina (1977, p. 77) afirma pos-
suir três: a substantiva, a adjetiva e a transcendente. Assim, este trabalho tem como propósito 
explorar, conjuntamente, os mais variados aspectos do texto contribuindo de tal maneira com o 
resgate, a recuperação e a transmissão do patrimônio cultural escrito de um povo, uma língua, 
uma determinada cultura.
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É nós ou a gente? Um estudo da alternância das  
formas pronominais nós e a gente no  

português falado no Maranhão

CAMILLA MARAMALDO FERREIRA (UFMA/ALIMA/FAPEMA)

 É notória a diferença na quantidade de estudos realizados na região Sul-Sudeste em 
relação aos estudos realizados no Norte-Nordeste sobre a alternância nós/a gente no português

 brasileiro. No entanto, com o empenho de muitos pesquisadores, já é possível observar-
mos resultados que mostram o avanço na utilização dessas duas formas em alguns estados do

 Norte-Nordeste. Considerando essa realidade e a complexidade que se revela a partir da 
observação da natureza dos pronomes, torna-se clara a necessidade de investigação das variações 
linguísticas nós/a gente, uma vez que os pronomes não fazem parte de uma classe unitária, mas 
são determinados de acordo com o discurso que eles são inseridos, pois, segundo Benveniste 
(1995, p. 277), “o problema dos pronomes é ao mesmo tempo um

 problema de linguagem e um problema de línguas.”. Constituindo-se como um estudo 
de natureza geo-sociolinguística, este trabalho, em fase de elaboração, apresenta-se como parte

 de uma pesquisa de iniciação científica, atualmente fomentada pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA, que tem 
como finalidade investigar a alternância entre as formas nós/a gente no português falado no 
Maranhão. Para tanto, será selecionada uma amostra de língua oral de falantes maranhenses 
extraída do banco de dados do Atlas Linguístico do Maranhão – Projeto AliMA. Desse modo, 
serão analisados os dados referentes à aplicação dos questionários do projeto, na parte referente 
a dados morfossintáticos (questões 26 e 28), às perguntas

 metalinguísticas e aos discursos semidirigidos. O universo da pesquisa contemplará dois 
municípios maranhenses – São Luís e Balsas, ambos selecionados dada sua grande representação 
populacional e sua importância econômica e cultural para o

 Estado. Esperamos, pois, com a realização desta pesquisa, contribuir para o mapeamento 
da representação da primeira pessoa do plural do português falado no Maranhão.

Caderno de Resumos – É nós ou a gente? Um estudo da alternância das formas pronominais nós e a gente no português...
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O papel da sócio-história para a construção de corpo-
ra 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 preserva-
ção 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 rela-
cionado. 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 auto-
res, 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 qual-
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quer 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.

Caderno de Resumos – Cândida Mara Britto Leite
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Uso de preposições em complementos verbais em 
webjornais paulistas

CARINE DE FREITAS BERTO (UNESP/FCLAR) 
ROSANE DE ANDRADE BERLINCK (UNESP/FCLAR/CNPQ)

O estudo insere-se no projeto de pesquisa “Norma, variação e mudança: correlações e emba-
tes”, que tem por objetivo principal avaliar em que medida as pressões normativas influenciam 
nos processos de variação e mudança do português brasileiro. Dentro desse projeto analisamos 
o emprego de preposições introdutoras de complementos verbais, comparando sua realização 
em textos jornalísticos da imprensa paulista dos inícios dos séculos XX e XXI, com ênfase na 
análise de dados de editoriais webjornais (início do século XXI). Foi analisado o emprego das 
preposições a, para, em e até em construções com complementos de predicadores de direção, 
movimento com transferência, transferência material e transferência verbal/perceptual.

A pesquisa propicia uma investigação linguística importante para o conhecimento sócio-
-histórico da língua, uma vez que o texto escrito possui tendência conservadora (o que o torna 
mais “normativo”); por outro lado, o jornal tende a refletir tendências de uso, sendo, por isso, 
um espaço privilegiado para entendermos o conflituoso jogo entre ‘norma’ e ‘uso’. Além disso, 
a pesquisa possui relevância para estudos histórico-comparativos, sociolinguísticos e para a 
Linguística Geral, pois leva em consideração os fatores linguísticos e extralinguísticos que 
determinam o uso e a frequência das preposições, tais como as relações sintático-semânticas 
do verbo e do complemento e o gênero textual em que estão inseridos os dados.

Para a análise, seguimos os pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística 
variacionista (Weinreich, Labov & Herzog 2006 [1968]; Labov 2008 [1972], 1994, 2001), cuja 
abordagem possui novas discussões sobre o conceito de “norma” (Coseriu 1980; Bagno 2001, 
2004; Faraco 2008), gêneros textuais e tipificação (Backtin 1992; Marcuschi 2005, 2008).

O corpus da pesquisa se compõe de dados recolhidos com base em webjornais de cir-
culação média e pequena, como o “O Imparcial” e “Sim! News”, de modo que seja possível 
estabelecer futuramente um contraponto a outro de circulação nacional, como é o caso d’ “O 
Estado de São Paulo” (da capital). Os dados foram quantificados com o auxílio do programa 
estatístico GOLDVARB X. 

Com base nos resultados anteriores que embasam este estudo, notamos que há em jornais 
paulistas do século XX maior predominância do uso da preposição a. Porém, constatamos regis-
tros representativos de variação em empregos da preposição para em contextos que a norma 
prevê a preposição a. Além disso, os contextos mais favoráveis ao uso da preposição para são 
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aqueles em que o complemento tem como referente um lugar, como em “No dia seguinte, todos 
os operarios se dirigiram para a fabrica, ficando estupefatos ao depararem com um aviso […]”.

Segundo os dados iniciais, são levantadas hipóteses para constatações: haveria nos textos 
jornalísticos estágios diferentes de emergência das construções consideradas usuais na fala culta? 
Na análise comparativa dos dois períodos em estudo, seria relevante considerar as diferenças 
de uso, quanto a esse grau de emergência? Acreditamos que essas mudanças sejam mais per-
ceptíveis nos textos do início do século XXI.
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É possível uma perspectiva normativa  
multicêntrica para o português?

 CARLOS ALBERTO FARACO (UFPR)

Como já notaram vários autores, vem crescendo o número de falantes de português como 
L-1, L-2 e língua estrangeira. Trata-se, portanto, de uma língua em franca expansão no cenário 
internacional. Essa situação aponta para a necessidade de se repensar as políticas de gestão e pro-
moção da língua. Embora ainda prevaleça em muitos meios a ideia de que essas políticas devem 
ser estritamente nacionais, há claramente diversas demandas que apontam para a necessidade 
de essas políticas adquirirem uma dimensão internacional, congregando os diferentes países e 
regiões em que o português está presente. Um dos temas cruciais é precisamente o da norma 
de referência. Devemos continuar a pensá-la em termos apenas nacionais ou devemos pensá-la 
também em termos internacionais? Devemos continuar cultivando a ideia de normas unicêntricas 
ou é possível, como se tem feito na hispanofonia, a construção de uma norma multicêntrica?

Caderno de Resumos – É possível uma perspectiva normativa multicêntrica para o português?
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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 histó-
rica, 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 evo-
lução da língua foram retirados de gramáticas históricas, enquanto aqueles referentes à aquisi-
ção 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 especificida-
des 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).

Caderno de Resumos – Da história da língua à história da criança: mudanças no sistema consonantal



Caderno de Resumos -  História e política da palavra preconceito: Um percurso de sentidos no pensamento social brasileiro140

História e política da palavra preconceito: Um percurso 
de sentidos no pensamento social brasileiro

 CAROLINA DE PAULA MACHADO (DL-CECH/UFSCAR, REDEFOR/UNICAMP)

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 explica-
tiva da nossa sociedade. A análise dos sentidos dessa 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. 

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 analíticos necessários para que fossem observados os movimentos dos sentidos da palavra 
preconceito como simbolizando algo das relações sociais. Quando pergunto pela designação 
da palavra preconceito não busco efetuar um inventário dos sentidos dessa palavra, mas busco 
compreender o que os sentidos, historicamente constituídos no acontecimento enunciativo (cf. 
Guimarães, 2002), dizem das relações sociais brasileiras, a partir de obras de referência para 
as Ciências Sociais. Meu objetivo então foi observar o que esta palavra significa nessas obras, 
isto é, aquilo que ela designa. De acordo com Guimarães a designação é

 o que se poderia chamar a significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato. Seria 
a significação enquanto algo próprio das relações de linguagem, mas enquanto uma relação 
lingüística (simbólica) remetida ao real, exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação 
tomada na história (GUIMARÃES, 2002, p. 09).

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 analisamos os sentidos que ficam apagados, de maneira a com-
preender como estes autores significam as relações sociais num período tão importante para a 
história do Brasil como é o início do século XX. 
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A obra Evolução do povo brasilieiro é uma obra singular de Oliveira Vianna, elaborada 
para introduzir um censo publicado em comemoração ao centenário da independência do Brasil. 
De visão evolucionista, a obra explica em termos de inferioridade e superioridade das raças 
o modo como elas se misturaram para formar a nossa sociedade, defendendo duas questões 
interessantes: a primeira é a necessidade de mostrar as diferenças entre o “nosso povo civili-
zado” dos “outros povos civilizados”, uma posição nacionalista já que revela a preocupação 
em distinguir-se a civilização brasileira de outros povos civilizados que concluí tratar-se dos 
portugueses; e, a outra questão diz respeito aos mestiços serem valorizados em relação aos 
negros, e não considerados uma degeneração, já que possuíam sangue de brancos, o que levou 
o autor a concluir, pelos resultados do censo que analisa, que a população brasileira dirigia-se 
para um estágio de “branqueamento”.

E o que a palavra preconceito significa nessa obra? Como dissemos anteriormente, observar 
o que a palavra significa no funcionamento enunciativo é observar com que outras palavras ela 
está relacionada. Para tanto, nos utilizamos de uma metodologia específica que permitiu obser-
varmos essa questão. Trata-se de observar as reescrituras, isto é, as palavras ou expressões que 
redizem a palavra preconceito ao longo do texto, repetindo-a, substituindo-a por outra expressão, 
condensando-a, expandindo-a. Além das reescrituras observamos também as articulações que 
são palavras ou expressões que não a reescrevem, mas que estão ligadas a ela determinando os 
seus sentidos, como é o caso da articulação através de operadores argumentativos como veremos. 

Assim, num primeiro momento no texto de Vianna, a palavra preconceito é reescrita por 
erro, significando o erro em se considerar que nossa civilização idêntica a outros povos civili-
zados.

Neste acontecimento enunciativo, como antonímia de preconceito temos a “obra sincera 
e honesta da ciência” a que se propõe o estudo em questão. O Locutor não se identifica como 
aquele que tem o preconceito, significado como erro, mas como aquele que se propõe a fazer 
um estudo científico, do lugar social de homem da ciência, para mostrar as peculiaridades da 
nossa civilização.

Em um outro momento temos que a palavra preconceito é reescrita por substituição por 
idea pré concebida. Neste acontecimento, encontramos a relação com a história de sentidos dessa 
palavra que é rememorada com o sentido etimológico que reaparece em um enunciado em que o 
locutor nega deixar-se levar em seu estudo por ideas pré-concebidas, sem a observação científica.

Em seguida, há uma mudança de tema que é tratado no texto. Até então, tratava-se de 
uma parte introdutória em que o locutor-cientista justificava a necessidade de realizar o estudo 
da nossa evolução, um procedimento característico do discurso da ciência. Em seguida temos 
que o locutor-cientista passa a falar da evolução da nossa sociedade, seu objeto de pesquisa. 

Trago então um recorte que se torna emblemático em minha análise. Ele mostra o movi-
mento dos sentidos da palavra preconceito quando observamos a orientação argumentativa e 
o lugar enunciativo do qual fala o locutor-cientista, bem como as expressões que reescrevem 
essa palavra.

1) O poder ascencional dos negros em nosso povo e em nossa história, si é, pois, 
muito reduzido, apesar da sua formidável maioria, não o é apenas pela pequena 
capacidade eugenistica da raça, não o é apenas pela acção compressiva dos 
preconceitos sociaes, mas principalmente pela insensibilidade do homem negro a 
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essas solicitações superiores que constituem as forças dominantes da mentalidade 
do homem branco.

A palavra preconceito é reescrita na expressão preconceitos sociaes e determinada aqui 
pelo adjetivo sociaes que leva-nos a observar que se considera que há tipos de preconceito, e aqui 
há um preconceito específico, relativo às relações sociais. Preconceito está também articulado 
à expressão ação compressiva, o que nos dá um outro sentido para a palavra que significa uma 
ação, a ação de comprimir.

O locutor afirma que os homens negros têm um reduzido poder ascencional em “nossa 
história”, isto é, na história da sociedade brasileira. E então ele enumera três argumentos para 
sustentar essa afirmação. Vejamos isso na cena enunciativa:

(1a)  E1: não o é apenas pela pequena capacidade eugenistica da raça; 
(1b)  E2: não o é apenas pela acção compressiva dos preconceitos sociaes; 
(1c)  E3: mas principalmente pela insensibilidade do homem negro a essas 

solicitações superiores que constituem as forças dominantes da mentalidade 
do homem branco.

Nos enunciados (1a) e (1b) temos uma voz genérica na qual o locutor-cientista não se 
insere pois o preconceito não tem bases científicas, atribuindo à sociedade os preconceitos que 
comprimem.

A articulação entre as três sequências é feita através da conjunção não apenas mas prin-
cipalmente ( não só [...] mas também)1. Esta expressão não nega os enunciados (1a) e (1b) mas 
nega a exclusividade desses argumentos como impedimentos para a ascensão dos negros na 
sociedade. O terceiro enunciado, (1c), introduzido pelo advérbio “principalmente”, torna-se o 
mais forte sendo enunciado no interior do discurso da ciência (discurso do evolucionismo), que 
afirma a superioridade da mentalidade dos brancos sobre a dos negros como causa principal da 
não ascensão social dos negros.

Assim, o argumento da inferioridade biológica racial predomina sustentando “cientifica-
mente” os sentidos da inferioridade racial. Com isso, observamos que os sentidos do precon-
ceito racial são produzidos, mas sem que isso seja considerado como preconceito por conta do 
discurso da ciência, que serve de legitimação. O locutor é agenciado pelo discurso da ciência 
que pode ser considerado preconceituoso. 

Vejamos agora o que a palavra preconceito significa na obra Casa-grande e Senzala. Para 
Freyre, a mistura, ou “hibridização” da sociedade brasileira deu-se porque uma das coisas que 
favoreceu o contato com negros e índios foi o fato de o português ser “cosmopolita e plástico”, 
uma vez que antes de colonizar o Brasil o português já tinha se misturado com os povos afri-
canos. Desse modo, o que Freyre defende é justamente o fato de que, na nossa colonização, as 

1  A conjunção não só [...] mas também é analisada por Guimarães (1987). Sua análise demonstra que este operador 
argumentativo articula argumentos de igual força que orientam para a mesma direção, mas que são enunciados por 
enunciadores diferentes. O lugar de enunciador assumido pelo Locutor ganha força suplementar, pois os outros 
argumentos de enunciadores diferentes orientam para a mesma direção do argumento enunciado da perspectiva do 
Locutor. A enunciação polifônica é, segundo Guimarães, uma estratégia usada pelo Locutor para fortalecer a sua 
argumentação, sendo a própria polifonia argumento para a direção interpretativa que coincide com o lugar que o 
Locutor assume. 
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atitudes dos portugueses na constituição de uma sociedade no Brasil não eram movidas por uma 
“consciência de raça”. Foi isso que permitiu a mistura de raças e foi essa mistura que possibilitou 
o sucesso da colonização para o autor. 

A palavra preconceito é reescrita diversas vezes e ela é determinada por diversos adjetivos 
ou locuções adjetivas, são elas: preconceito de branquidade; preconceito religioso; preconceito 
de cor; preconceito de moral cristã, preconceito de raça entre outros. Vemos aí uma profusão 
de tipos de preconceito que não aparecia antes na obra de Vianna, inclusive o preconceito de 
raça que não é enunciado pelo locutor da outra obra, embora seus sentidos sejam produzidos. 

Desse modo, para o locutor temos que portugueses não tinham “consciência de raça”, 
contra os índios. Observamos ao longo do texto que a expressão “consciência de raça” é uma 
expressão que reescreve a expressão preconceito de raça produzindo-se, assim, uma eufemiza-
ção. Para Freyre, se havia preconceito entre os portugueses, se tratava de preconceito religioso, 
mas não de raça ou de cor. 

Outra questão interessante é que quando o preconceito é de raça ou de cor, os sentidos de 
segregação e discriminação determinam os sentidos de preconceito. Assim observamos que o 
locutor enuncia de uma posição-sujeito que se contrapõe à influência religiosa a qual atribui o 
preconceito.

Uma reescritura que também nos chamou a atenção, é a expressão sombras de preconceito 
e de medo, atribuída aos indígenas. Nesse caso, o preconceito não é contra alguém, mas diz res-
peito às coisas em que os índios acreditavam e que não teriam fundamento. A palavra sombras 
determina a palavra preconceito e recorta o sentido da ignorância e da falta de conhecimento, 
preconceito este que a cultura mestiça teria absorvido e feito desaparecer. 

Podemos perceber então que nesta obra, além da reescritura consciência de raça, e dos diver-
sos tipos de preconceito enumerados, o sentido da palavra preconceito também está relacionado 
com o sentido da falta de conhecimento, da ignorância, de conceito formado antecipadamente.

Para concluir, neste percurso trilhado pela palavra preconceito observamos que ela fun-
ciona como uma categoria explicativa das relações sociais brasileiras embora não seja tratada 
como um conceito por nenhum dos autores pois estes não apresentam uma definição para ela.

Além disso, observamos uma divisão dos sujeitos na enunciação que leva a uma divisão 
política dos sentidos apagada pela evidência de um sentido colado no sentido do étimo. Na obra 
“Evolução do povo brasileiro”, temos a divisão do Locutor em locutor-cientista que atribui o 
preconceito à sociedade e se exclui desse lugar, enunciando de uma posição nacionalista. Neste 
acontecimento, preconceito significa a ação de comprimir socialmente os negros. Por outro 
lado, o locutor-cientista afirma uma suposta inferioridade dos negros e suposta superioridade 
dos brancos, que o coloca em uma posição-sujeito do preconceito racial.

Na obra, “Casa-grande e senzala”, temos uma divisão dos tipos de preconceito e uma 
eufemização que se dá pela substituição da expressão preconceito racial pela reescritura cons-
ciência de raça. Ainda, o preconceito racial é substituído pelo preconceito de moral cristã e, 
assim o locutor fala de uma posição-sujeito contrária ao discurso religioso. Além disso, temos 
os sentidos de preconceito determinados pela falta de conhecimento através da expressão som-
bras de preconceito.
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Construções com o verbo agarrar em Português 
Brasileiro e Europeu

CAROLINA MEDEIROS COELHO (UFU) 

Em trabalhos anteriores (RODRIGUES, 2009, entre outros, e COELHO, 2010), obser-
vamos empiricamente que as Construções Verbais Paratáticas, ou CVPs, em português, são 
formadas, recorrentemente, pelos verbos pegar, catar e agarrar. Essa constatação nos levou a 
refletir se o uso desses verbos em uma mesma construção estaria de algum modo relacionado 
ao fato de serem semanticamente muito próximos. Tentando, portanto, entender o uso do verbo 
agarrar para além das CVPs, a proposta deste trabalho é investigar as construções com o verbo 
agarrar em PB e PE, fazendo, sempre que possível, um cotejo entre os usos de agarrar e pegar 
e catar a fim de verificar se tais verbos ocorrem nos mesmos tipos de construções ou se, apesar 
de sua proximidade semântica, desenvolvem percursos de mudança paralelos.

Comprometidos com a orientação teórica da Gramaticalização e da Gramática de Cons-
truções, partimos do pressuposto básico de que alguns verbos são recorrentemente recrutados 
como fontes de gramaticalização e, por isso, figuram em construções variadas. 

No que se refere ao verbo pegar em PB, sabemos que seu uso pode ser verificado em 
diversas construções com significados lexicais e gramaticais diversos. Neste trabalho, por sua 
vez, pretendemos investigar os usos do verbo agarrar em construções no PB e no PE, como 
em (01) e (02), respectivamente, buscando mostrar o desenvolvimento de construções mais 
gramaticalizadas a partir de construções menos gramaticalizadas: 

(1) “Este G. é um rapazola de que já falei, e não tem nada de louco. Simplesmente sujeito a 
ataques. A esse tempo, agarrou de aborrecer-me muito, tenho feito muitos obséquios.” (Fic: 
Br: Barreto: Cemitério)

(2) “Deixar estragar a horta! Eu fui lá – eu! – agarrei ali todos os dias, todos os dias ia à horta 
regar, apanhava feijão, apanhava tudo, e trazia até que coitadito ele morreu.” (Or: Pt: Cordial)

Serão utilizados, para o levantamento das construções com agarrar, diferentes corpora 
que dispõem de textos orais e escritos das duas modalidades do português, como o Corpus do 
Português e o Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC), disponíveis online 
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em http://www.corpusdoportugues.org e http://www.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/
projecto_crpc.php. As ocorrências serão analisadas qualitativa e quantitativamente. Para a análise 
quantitativa, utilizaremos a metodologia empregada nos estudos sociolinguísticos, incluindo a 
operacionalização do pacote GOLDVARB X.
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A seleção de auxiliar no Português Arcaico:  
além das raízes do Latim

 CAROLINA SALGADO LACERDA MEDEIROS (UFRJ)

O Português Arcaico se caracteriza pela seleção de verbos auxiliares que formavam o 
tempo composto com particípio passado: alguns verbos selecionavam ser, outros selecionavam 
haver/ter. Nas línguas modernas, percebe-se este mesmo traço em francês e italiano, no grupo 
de línguas românicas, e no alemão e holandês, no grupo das línguas germânicas. A seguir vemos 
exemplos em (1) para línguas românicas e em (2) para línguas germânicas: 

(1) a. Meu filho he morto. x Os serviços que avian feitos a seu padre 
 Meu filho SER – Pres. 3ª p. sing. MORRER – P.P. (“Meu filho morreu”) x Os serviçoes que 

HAVER – Pret. Imp. 3ª p. Pl. FAZER – P.P. a seu padre. (“Os serviços que foram feitos para 
o seu pai”)

 b. Jean est arrivé. x Marie a travaillé Jean SER – Pres. 3ª p. sing. CHEGAR – P.P. (“Jean 
chegou”) x Marie TER– Pres. 3ª p. sing TRABALHAR – P.P. (“Marie trabalhou”) 

  c. Gianni è arrivato. x Gianni ha lavorato. Gianni SER – Pres. 3ª p. sing CHEGAR – P.P. 
(“Gianni chegou”) x Gianni TER – Pres. 3ª p. sing TRABALHAR – P.P. (“Gianni trabalhou”) 

(2) a. Anne hat gegessen.x Johan ist angekommen. Anne COMER – Pres. 3ª p. sing LER – P.P. 
(“Anne comeu”) x Johan SER – Pres. 3ª p. sing CHEGAR – P.P. (“Johan chegou”) 

  b. Marie heeft gelezen. x Karel is aangekomen.
 Marie TER – Pres. 3ª p. sing LER – P.P. (“Marie leu”) x Karel SER – Pres. 3ª p. sing 

CHEGAR – P.P. (“Karel chegou”) 

A proposta deste estudo é compreender como e por que o português arcaico adquiriu e, 
posteriormente, perdeu este traço tentando relacionar essa característica a uma influência ger-
mânica na morfossintaxe portuguesa. Acerca do auxiliar ser, Mattos e Silva (2006) afirma que 
“com um subconjunto de verbos classificados como intransitivos, ocorriam no período arcaico 
e até, pelo menos, no século XVI, sequências constituídas de ser mais PP (particípio passado), 
para expressão do ‘ato consumado’, ou seja, do aspecto (...) perfectivo”. A autora sugere que 
essas construções, no português, representam os tempos compostos dos verbos depoentes lati-
nos, cujo pretérito perfeito era formado por esse + PP. Acerca do mesmo, Maurer Jr. (1959) 
afirma que a forma românica do perfeito com auxiliar esse não é substituta dos verbos depoen-
tes; é uma criação posterior ao latim vulgar. Sobre a origem do Português, Castro (2006) diz 
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que a principal componente linguística do português é o latim, mas também assume que as 
línguas de superstrato – no caso da Península Ibérica, as línguas germânicas – deram também 
sua contribuição, restrita ao léxico. Tem-se afirmado que a influência germânica não foi muito 
significativa nas línguas românicas, pois as alterações que sofreram foram apenas no âmbito 
lexical. Mas, se o traço da seleção de auxiliar não foi necessariamente herdado do latim padrão, 
como explicá-lo, então? Tal questionamento leva à seguinte pergunta: Será que a influência das 
línguas germânicas sobre as línguas românicas restringiu-se apenas ao léxico, como se pensa 
atualmente? A intenção deste estudo é, portanto, ir além das atuais certezas sobre o assunto e 
trabalhar com a hipótese de que os povos germânicos possam ter sido responsáveis por mais do 
que alguns acréscimos no léxico do português e das outras línguas românicas, podendo, assim, 
ter influenciado definitivamente a morfossintaxe dessas línguas.
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Efeito de sentido de desbravar em “Território de 
bravos”: uma leitura de HQs 

CAROLINA TOMASI (USP)

Inicialmente, observamos que nem sempre os limites das paixões são detectáveis, visto 
que elas podem imbricar-se. Greimas e Fontanille (1993, p. 21) alertam que as paixões no dis-
curso são portadoras de efeitos de sentido particulares, exalando “um cheiro confuso, difícil de 
determinar”. Para a semiótica de linha francesa (Greimas; Zilberberg; Fontanille), esse “perfume 
específico” procede da organização discursiva das estruturas modais. Não se pode perder de 
vista que as paixões, objeto de análise da semiótica, emanam das estruturas modais e do nível 
discursivo. Além disso, a construção do discurso implica sempre uma enunciação pressuposta 
e esta constrói um sujeito da enunciação (enunciador e enunciatário) pressuposto que, no nível 
modal-narrativo, revela um sujeito possuidor de paixões. Para Tatit (1997, p. 35), “se todo texto 
pressupõe uma enunciação humana, não havia como apartá-lo do universo passional sob pena de 
vê-lo transformado em objeto de análise fictício, destituído de suas partes essenciais”. O exame 
das paixões não se faz, portanto, sem a preocupação com a enunciação. Daí nossa investigação 
voltar-se neste trabalho para o enunciador obstinado. Todavia, é possível colocar em xeque essa 
paixão, colocando-a lado a lado com a da emulação aristotélica e a do desbravador. Esses textos 
sob análise, produtos do fazer humano, veiculam tais paixões. Podemos dizer que o sujeito da 
enunciação é, no nível modal-narrativo, um sujeito apaixonado. E é esse sujeito que nos inte-
ressa aqui examinar. A teoria narrativa, resumidamente, começou, por explicar os estados de 
coisas, mas não os estados de alma (GREIMAS; FONTANILLE, 1993). Ela tratava de textos 
em que a transferência se dava, basicamente, no nível de objetos consumíveis e entesouráveis 
ou de textos em que estruturas de manipulação e de sanção eram o foco central. Textos (verbais 
e não verbais) mais “complexos” acabaram solicitando à semiótica um estudo mais refinado, 
visto que não operavam apenas com o fazer do sujeito, mas também (e sobretudo) com as 
transformações do ser desse sujeito. Há textos, por exemplo, em que o fazer nem ganha cena, 
como os que Fiorin (2008c, p. 65) chama de “a grande literatura”. Foi preciso, então, voltar-se 
para o estudo dos “estados de alma”, as paixões de discursivas, proposta deste trabalho. No 
texto da “Apresentação” de Território de bravos, de Luiz Gê, deparamos com o “saber” que o 
enunciador possui em relação às dificuldades que ele sofrerá em seu percurso até a conjunção 
com seu objeto de desejo (publicar esse livro composto de sete histórias em quadrinhos), o que 
nos faz depreender um sujeito obstinado e desbravador, comparando tais paixões.
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Os gêneros do axé: Mapeamento dos gêneros textuais 
materializados no suporte caderno de fundamentos de 

uma adepta do candomblé

CAROLINE DE ASSIS FERREIRA SANTOS 
JOSÉ AMARANTE SANTOS SOBRINHO

Existe um mito ainda na contemporaneidade de que dentro da esfera do candomblé os 
ensinamentos dão-se apenas através da oralidade, sendo a escrita extinta desse contexto, devido 
a fatores sócio-históricos. 

Buscando fontes que comprovassem a existência da escrita nesse âmbito, foram encontradas 
diversas produções gráficas de uma adepta do candomblé, durante seu percurso dentro do meio 
litúrgico como iniciada, de forma que o mito da oralidade exclusiva no contexto não se sustenta. 
O levantamento da produção escrita encontrada abre espaços para pesquisas em diversas áreas 
de estudos como a antropologia, a historiografia e a lingüística, além de permitir uma abordagem 
a partir dos pressupostos da linha de pesquisa da História da Cultura Escrita, especialmente no 
que se refere às práticas de escrita em espaços onde, até então, são pouco conhecidas.

Com um vasto acervo litúrgico, a ebomi C.A.F possui diversos cadernos, sendo um desses 
pertencente à mãe da adepta, que o doou quando a ebomi adentrou-se no candomblé através 
da feitura do seu santo. Escrito na década de 70 do século XX, o caderno de fundamentos, 
produzido com o propósito específico de guardar os aprendizados do axé juntamente com as 
experiências do escrevente, é um suporte de uma quantidade considerável de gêneros textuais 
cujo mapeamento permite observar diferentes propósitos de escrita.

Intermediários para a inserção do ser em respectivo meio social, os gêneros textuais pos-
suem, cada um, um propósito e um ambiente de circulação específico. A partir de determinada 
função social, seu conteúdo, seu estilo, sua função e sua forma irão se moldar, assim se dife-
renciando dos demais tipos de gêneros existentes.

O caderno de fundamentos é um suporte para vários gêneros que se caracterizam por um 
conteúdo religioso, litúrgico, com composições longas com diversos enunciados, voltado para 
e somente para o escrevente com a função de não deixar o aprendizado cair no esquecimento 
ou de descrever as experiências com a prática do aprendizado anteriormente adquirido. 

Os gêneros textuais encontrados são, do ponto de vista lingüístico, realizações sociais par-
ticulares, ou seja, apenas existentes no contexto do candomblé, pertencentes apenas a esta esfera. 
Tais como receitas, receituários, mini glossários, lista de compras, instruções para o preparo de 
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um ebó, são encontrados no caderno, sendo que estes abrangem todas as tipologias propostas 
por Luiz Antônio Marcuschi em seu texto Gêneros textuais: definição e funcionalidade: “Em 
geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, 
argumentação, exposição, descrição, injunção.”

Realizando este estudo, um dos muitos possíveis para este acervo, vislumbra-se uma nova 
fonte de pesquisa, com diversas possibilidades de estudo, pois trata-se de algo novo, inusitado, 
pouco pesquisado na área da lingüística. Os estudos que estão sendo realizados nesta esfera, 
contribuir-se-ão com as pesquisas para o estudo da formação do português popular brasileiro, 
pois trata-se de uma escrita marginal, oriunda de afro-descendentes, formadores do Português 
popular brasileiro.
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Expressão do Objeto Indireto no Português Brasileiro: 
Testemunho Linguístico em  

Peças de Teatro dos Séculos XIX XX

CASSIA YUKARI YAMAUCHI

Pesquisas envolvendo o levantamento das estratégias empregadas para a realização do 
objeto indireto (OI) no português brasileiro (PB), em vários tipos de corpus, de língua oral e 
escrita, em diferentes níveis de formalidade, revelam três aspectos fundamentais da variante 
brasileira, se comparados ao português europeu (PE): (i) diminuição no uso do pronome clítico 
dativo. O clítico “lhe” tem sido substituído pelos pronominais oblíquos “a ele / a ela”; (ii) subs-
tituição da preposição “a” pela preposição “para” com os verbos ditransitivos de “transferência” 
ou “movimento”; (iii) aumento significativo das formas pronominais nulas para a realização do 
OI. Analisando trabalhos anteriores sobre essas mudanças no PB, o objetivo geral deste trabalho 
é apresentar uma descrição e análise das mudanças na expressão do OI, buscando justificativas 
para essas mudanças ocorridas, com base em 17 peças de teatro em dois momentos distintos: 
século XIX e século XX. O objetivo mais particular refere-se a uma discussão das questões 
de natureza conceptual e empírica(com tratamento estatístico dos dados) que mostram como 
o modelo gerativo de princípios e parâmetros e o modelo da sociolinguística laboviana podem 
se combinar na abordagem de aspectos da variação e da mudança morfossintática. A presença 
desses dois modelos teórico-metodológicos, a Teoria Gerativa e a Teoria da Variação, adotados 
neste presente trabalho se justifica pelo fato de o primeiro modelo interessar-se pela competên-
cia do falante, a linguagem como faculdade inata e específica da mente humana. Enquanto o 
segundo modelo se interessa pela língua em uso. Em toda mudança há um período de variação, 
com a competição de duas ou mais variantes para a realização de uma variável, a mudança se 
dá quando uma variante suplanta as demais e passa a ser a forma definitiva na realização da 
variável.Para a obtenção das ocorrências do OI deste estudo, seguimos os moldes da metodologia 
da Sociolinguística Quantitativa, cujos pressupostos dão conta de explicar que a variação lin-
guística não é aleatória, sendo, portanto, fundamental identificar os fatores linguísticos e sociais 
que favorecem ou desfavorecem o uso de uma ou outra variante, de acordo com os conjuntos 
de programas computacionais Varbrul. Assim, a partir desses dois pressupostos teóricos serão 
investigadas as realizações do OI no PB. 
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Glossário de termos setecentistas: contribuição para a 
história-social paranaense

CELCIANE ALVES VASCONCELOS (UEL)

O presente trabalho tem como objetivo a apresentação de um glossário com listas de vocá-
bulos considerados conservadores, extraídos dos manuscritos setecentistas da Vila de Paranaguá 
e das cartas geolinguísticas do ALPR (AGUILERA: 1994), visando a caracterizar, tanto quanto 
possível, o léxico da época, para, em seguida, fazer sua abonação, elucidar seu significado no 
contexto onde ocorre tal palavra e fornecer dados confiáveis aos estudos linguísticos sobre o 
estado de língua do século XVIII. Para ilustrar a acepção de cada vocábulo, será necessário 
o auxílio de alguns dicionários da Língua Portuguesa, a saber: Padre Raphael BLUTEAU 
(1712-1728), Frei Domingos VIEIRA (1871), Laudelino FREIRE (1873-1934), Francisco Júlio 
CALDAS AULETE (1948), Antonio de MORAIS SILVA (1949-1959), Antônio Geraldo da 
CUNHA (1997), Francisco BORBA (2002), Aurélio Buarque de Holanda FERREIRA (2004) 
e Antônio HOUAISS (2007). A elaboração do glossário em questão visa não somente elucidar 
as definições dos termos elencados, como também esclarecer os significados dentro do contexto 
dos documentos manuscritos. Em um prévio levantamento, foi possível verificar que algumas 
lexias já caíram em desuso (sumaca, balandra, tara, vassalo, braças, debalde, etc.), ou apresen-
tam um novo valor semântico (mestre, franca, lavrar, bando, dilatados, faiscar, etc.), ou foram 
dicionarizadas tardiamente, como é o caso de balandra e comisarar-se, que segundo Cunha 
(1997), foram lexicalizadas no século XIX, mas os documentos provam que estes vocábulos já 
eram empregados no início do setecentista e só um século depois, ocorreram os registros. Este 
fato explica também, porque não constam do dicionário de Bluteau (1712), que foi elaborado 
um século anterior. Em suma, a constatação acima corrobora a importância da confecção de 
glossários, tendo como fonte manuscritos dos séculos XVII, XVIII e XIX, uma vez que trazem 
à luz palavras até então desconhecidas por dicionaristas de renome, que buscaram em outas 
fontes a abonação e a datação de muitas delas.
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A grafia das sibilantes no LIVRO VELHO DO TOMBO: 
vestígios de uma relação grafemático-fonética

CÉLIA MARQUES TELLES (UFBA, CNPQ)

O “Livro Velho do Tombo” do Mosteiro de São Bento da Bahia traz os traslados de noventa 
e um documentos datados dos séculos XVI, XVII e XVIII, relativos a doações ao Mosteiro de 
terras ou casas, feitas por habitantes da Cidade da Bahia. Para a edição semidiplomática desses 
documentos, com base numa lição conservadora, fez-se necessário compreender os aspectos 
relativos ao nível gráfico do texto, sobretudo se se consideram os diferentes scriptores que neles 
intervieram. No que tange à grafia de <s>, <z>, <x> ou <ch> e <j> ou <ge ~ gi>, foram encontra-
das as grafias <s>, <S>, <ss>, <Ss>, <sc>, <c>, <C>, <ç>, <Ç>, <x>, <z>, <xc>, <j>, <J>, <g>, 
<J>, <ch>, considerando-se ainda que <s> pode apresentar formas gráficas diversas: o longo, o 
redondo e o reto curto, semelhante a um traço. Para o estudo nos documentos do “Livro Velho 
do Tombo”, foram selecionados dois textos do século XVI, três do século XVII e três do século 
XVIII. A partir dos resultados para a grafia das sibilantes encontrados em textos do português 
arcaico e em textos quinhentistas, procura-se verificar se há indícios de uma relação grafemático-
-fonética no uso desses grafemas. Sabendo-se que o sistema de sibilantes do português perde as 
africadas ao final do século XVI, a análise focalizará a grafia para as sibilantes alveolares [s], 
[z], e para as palatais surda e sonora. A análise preliminar em um texto de final do século XVI 
tem demonstrado as seguintes variações gráficas: a) o [s] aparece grafado <s>, <S>, <ss>, <sc>, 
<c>, <C>, <ç>, <Ç>, <z> (em posição final), <xc>; b) o [z] mostra apenas duas formas gráficas, 
<s> e <z>; c) a palatal surda vem grafada <x> ou <ch>; d) a palatal sonora pode vir grafada 
<j>, <J> ou com <g>. Espera-se, com a análise de outros documentos de períodos diferentes, 
poder verificar se existe um padrão gráfico para as sibilantes, corroborando-se a existência de 
vestígios de uma relação grafemático-fonética.
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Lexicologia: uma ciência filológica

CELINA MÁRCIA E SOUZA ABBADE (PPGEL/UNEB)

A Filologia é uma ciência que desde o século XIX, busca cientificamente entender e 
preservar o maior patrimônio que um povo pode ter: a sua língua. Vale lembrar que bem antes 
disso, melhor dizendo, desde a Antiguidade grega pelo menos, a preocupação em preservar a 
história da humanidade a partir de seus escritos já existia. A língua de um povo é seu retrato 
sociocultural, sabemos de onde é uma pessoa no momento em que ela começa a falar. Nessa 
perspectiva, o estudo da língua de um povo é consequentemente um mergulho na história e 
cultura desse povo. Os estudos linguísticos se desenvolveram sob diversas perspectivas e a 
Filologia foi se desmembrando ao longo do tempo em diversas outras ciências, que são, a bem 
dizer, filológicas. Se pensarmos na Filologia em seu sentido amplo, ou seja, como a ciência 
que estuda a língua em toda a sua amplitude, poderemos constatar que qualquer estudo que 
aborde a língua, seja ele, no âmbito da língua realizada, seja na língua documentada, entrará 
com direito nas ciências filológicas. Uma dessas partes dos estudos filológicos são os estudos 
lexicais, deixados sempre em segundo plano pelos estudos gramaticais. Não fossem filólogos 
completos como Antenor Nascentes, Manual Said Ali, Sílvio Elia, José Pedro Machado, den-
tre outros, os estudos em lexicologia portuguesa estariam mais atrasados ainda. No entanto, a 
sabedoria desses filólogos fez com que o levantamento do vocabulário português fosse estudado 
cada vez mais a partir das teorias e perspectivas lexicais. Na verdade, as preocupações iniciais 
acerca da linguagem concernem aos estudos gramaticais, na busca de se entender como a língua 
se estrutura. Os estudos linguísticos se desenvolveram no campo da fonética, da morfologia, da 
sintaxe, e o campo lexical foi deixado de lado, limitando-se os estudiosos a realizarem o levan-
tamento das palavras existentes na língua. Uma vez que o léxico é o domínio menos estruturado 
de uma língua, estabelecer estruturas básicas, tal como se faz na Gramática, não é tarefa fácil, 
mas também não é impossível. É muito difícil fazer-se uma descrição coerente do conjunto do 
léxico, na medida em que se considera o mesmo como um sistema. Podemos encontrar limites 
nos sistemas fonológicos ou gramaticais, mas estabelecer um sistema lexical, devido ao seu 
caráter empírico, é algo que pode parecer sempre impreciso e inconcluso. No entanto, ainda 
que não se possa estabelecer todo o léxico de uma língua, podemos começar modestamente por 
estabelecer sistemas parciais que poderão ser organizados posteriormente em outros sistemas 
mais complexos. A proposta aqui é a de apresentar algumas das diversas possibilidades de estu-
dos lexicológicos, tentando demonstrar a grande importância das ciências lexicológicas para o 
estudo da língua em toda a sua amplitude, ou seja, para o estudo da Filologia.
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Sintaticização de MAS e PORQUE nas Construções de 
Dupla Conjunção no Português Brasileiro

CELSO MASSATO KOBASHI (PPG-USP)

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 interca-
lação 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). 
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A discussão das propriedades sintáticas que caracterizam as construções de dupla conjun-
ção 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.
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Crítica textual comparada: em busca de universais no 
processo de transmissão dos textos

 CÉSAR NARDELLI CAMBRAIA (UFMG)

Uma das principais tarefas da crítica textual é a de identificar os padrões que regem as 
modificações que ocorrem no processo de transmissão dos textos, a fim de fornecer critérios 
mais seguros para a restituição de sua forma genuína. Diferentes tipologias para dar conta das 
modificações não-autorais (os erros) a que os textos são submetidos no processo de sua trans-
missão já foram propostas: podem-se citar aqui categorias tradicionais como omissão, adição, 
alteração de ordem e substituição, bem como categorias mais diretamente relacionadas ao pro-
cesso de cópia em si, como erros visuais, mnemônicos, psicológicos e mecânicos. Raramente, 
porém, se discute de que forma se manifestam as referidas modificações em diferentes tradi-
ções textuais: os erros que aparecem na transmissão de textos latinos manifestam-se da mesma 
maneira (em termos de tipos envolvidos e freqüência desses tipos) que os que se constatam 
na transmissão de textos românicos? há universais nas modificações que ocorrem no processo 
de transmissão de textos? Para discutir essa questão, fez-se a análise dos erros constatados no 
processo de transmissão de uma mesma obra, o tratado ascético intitulado Livro de Isaac, em 
diferentes tradições: latina, portuguesa e catalã. Apesar de constituírem tradições com grandes 
singularidades entre si, possuem testemunhos múltiplos, o que viabiliza a investigação sobre 
padrões universais e particulares no processo de transmissão de Textos.
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Do português clássico para o português europeu 
moderno: a evolução das ordens vso e vos

 CHARLOTTE GALVES (UNICAMP)

Esta comunicação se situa na linha de trabalhos recentes sobre o fenômeno V2 em portu-
guês clássico e sua perda no português europeu moderno. Trata-se de olhar mais detalhadamente 
para os dois tipos de construções de inversão do sujeito com verbos transitivos, respectivamente 
a inversão “germânica” (X)VSO e a inversão românica (X)VOS. Se a língua portuguesa perde 
o fenômeno V2, como indica o forte declínio da inversão do sujeito a partir da geração nascida 
no início do Séc. 18 (Paixão de Sousa 2004, Galves e Paixão de Sousa 2010), espera-se que a 
inversão românica se torne concomitantement mais frequente e passe a constituir a totalidade 
da inversão do sujeito na língua moderna, fora construções marcadas em que o objeto é extra-
posto (cf. Ambar 1992, Costa 1998).O corolário desse estudo será uma descrição da distribuição 
das ordens VSO e VOS no português clássico que, como língua V2 e de sujeito nulo, permite 
uma variação não encontrada nas línguas V2 não pro-drop ou nas línguas pro-drop não V2. Os 
dados serão retirados dos textos sintaticamente anotados do Corpus Tycho Brahe (www.tycho.
iel.unicamp.br/~tycho/corpus).
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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/ florianopoli-
tano 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 espalha-
mento 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.
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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 defen-
diam 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 diferencial-
mente; 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.
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Tu e você no espaço: o falar maranhense de norte a sul

CIBELLE CORRÊA BÉLICHE ALVES (UNB/PROJETO ALIMA)

Dentre os fenômenos linguísticos que apontam as diferenças entre o português europeu 
(PE) e o português brasileiro (PB), temos a organização dos pronomes pessoais que demonstra 
ser um tema ainda não esgotado. Mas apesar de a questão pronominal do PB contar com um 
número significativo de estudos, ainda há muito por pesquisar para que possamos ter um conhe-
cimento mais amplo e detalhado da realidade linguística do Brasil. Há, pois, muitos trabalhos 
que enfocam o sistema pronominal nas variedades do português falado, notadamente no eixo 
Sul – Sudeste; no caso do Norte e do Nordeste, excetuando-se a Bahia, o Recife e o Ceará, as 
pesquisas sobre essa questão ainda são em número reduzido. Entretanto, no Maranhão, locus de 
nossa pesquisa, até onde pudemos investigar, encontramos apenas os trabalhos de Ramos (1996, 
1999), Herênio (2006) e, mais recentemente, o de Alves (2010). Assim, este trabalho apresenta-
-se como um recorte da dissertação de mestrado intitulada “O uso do tu e do você no português 
falado no Maranhão” que tem, dentre um de seus objetivos, registrar a variação diatópica das 
formas tu e você em três mesorregiões do Estado, a saber: São Luís e Pinheiro (Mesorregião 
Norte), Bacabal e Tuntum (Mesorregião Centro) e Alto Parnaíba e Balsas (Mesorregião Sul). 
A análise geral dos dados mostra que, estatisticamente, o você se mostra como a forma mais 
frequente no falar maranhense, ao apresentar percentual de 61.6% das ocorrências. No entanto, 
a variável diatópica, um dos fatores selecionados como relevante para a seleção das formas em 
estudo, indica que, dependendo da área dialetal definida, essas formas apresentam um compor-
tamento linguístico diversificado. Nesse sentido, acreditamos que a ampliação dessa “fotografia 
geo-sociolinguística”, atualmente desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da UnB, que tem como foco a alternância tu, você, ocê, cê e o(a) senhor(a) e a 
variação na concordância verbal com o tu, no falar de São Luís, capital do Estado, nos permitirá 
mapear o atual sistema pronominal do português falado no Maranhão, visto que é no sistema 
pronominal que se observam as principais mudanças que hoje caracterizam o português falado 
no Brasil, como bem observou Monteiro (1996).
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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 (UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL)

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). 

Assumindo a concepção de gramática “como estruturante de aspectos comunicativos 
da linguagem, englobando, além da fonologia, morfossintaxe e semântica, também aspectos 
pragmáticos inferenciais” (GÖRSKI, 2006, p.6), como sugere Traugott (1995), nossa proposta 
é de que a mudança semântica e categorial dos verbos de percepção que passam a atuar como 
MDs pode ser adequadamente descrita e explicada com base na definição de gramaticalização 
postulada por Hopper e Traugott, (1993, p. xv): “processo pelo qual itens lexicais e construções 
vêm, em certos contextos, a desempenhar funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, 
continuam a desenvolver uma nova função gramatical”; e especificada por Traugott (1995,  
p. 1, grifo nosso): “processo pelo qual um item lexical [ou uma construção], impulsionado por 
certo contexto pragmático e morfossintático, torna-se gramatical”. Portanto, nossa hipótese é 
de que os MDs de base verbal podem ser tratados sob o paradigma da gramaticalização. 

Hopper (1991), ao identificar tendências de gramaticalização, postulou cinco princípios 
gerais que atuam nos estágios iniciais de processos de mudança linguística de itens e construções, 
aplicáveis também a casos de gramaticalização: estratificação, divergência, especialização, 
persistência e decategorização (ou de-categorização, ou ainda nomeados por alguns como 
recategorização). 

Neste trabalho, enfocamos o princípio hopperiano da decategorização que rege os está-
gios 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 na literatura acerca das propriedades gerais dos MDs, notadamente nas pesquisas 
que investigaram diferentes amostras em PB, por exemplo Risso, Silva e Urbano (1996, 2006), 
observam-se matrizes de traços mais ou menos constantes a eles aplicáveis, algumas das quais 
são apresentadas a seguir:
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[...] e) de pouca ou nenhuma variação fonológica, flexional ou sintática: a ausência ou a 
reduzida proporção das variações e/ou elaborações, observadas em poucas formas variantes 
[...] (variável 6 [...]); [...] i) reduzidos, em sua massa fônica total, a um limite de até três 
silabas tônicas (variável 10 [...]), o que, do ponto de vista da constituição léxica, significa 
uma extensão reduzida a 1, 2 ou, no máximo, 3 palavras (RISSO, 1999, p. 265-266). 

A par disso, conjecturamos a hipótese de que os MDs derivados de verbos de percepção 
visual apresentam alterações formais na sua realização, seja de ordem fonética, por exemplo, 
entre os MDs olhe/olha, seja também de caráter morfológico, por exemplo, fixação mais intensa 
como olha e vê, decorrentes do uso verbal derivado do presente do indicativo.

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), este trabalho obje-
tiva apresentar os resultados do estudo de Rost Snichelotto (2009) sobre os MDs derivados de 
verbos de percepção visual. 

Vejamos dois exemplos em que olha e vê atuam como MDs:

(1) JULIETA – E se ele nunca mudar de opinião?
 PAULO – Há de mudar... há de mudar de opinião...
 JULIETA – Olha, Paulo; queres saber o que eu faria em teu lugar?
 PAULO – Vejamos...
 JULIETA – Apresentar-lhe-ia simplesmente a mulher, que julguei digna de meu amor 

e do meu nome... (A casa para alugar, José C. de Lacerda Coutinho, 1867, p. 55). 

(2) ELVIRA – (Descendo pela esquerda.) Perfeitamente. Mas previna-o de que não saio 
hoje de casa. Quero rir-me à custa desse tolo e fazê-lo andar aqui numa roda viva.

 MACÁRIO – (Fechando a carta.) Vê lá... o rapaz é rico e não é para desprezar...
 ELVIRA – Deixe-o por minha conta. Esperarei ocasião oportuna para aparecer-lhe. O 

papai não se admire do que fizer!
 MACÁRIO – (Endereçando a carta.) Toma cuidado, menina... Às vezes a gente pensa 

uma coisa e ela é outra... Não vá o chumbo virar por cima da cortiça... (O idiota, Horácio 
Nunes Pires, 1890, p. 222).

A amostra escrita é formada por 17 peças teatrais de autores catarinenses, que integram 
o “Banco de dados diacrônicos de Santa Catarina”,2 vinculado ao Projeto VARSUL (Variação 
Linguística Urbana na Região Sul). A opção por peças se deve à tentativa de minimizar o “para-
doxo histórico”, no sentido de “fazer o melhor uso de maus dados” (LABOV, 1994, p.11), pois 
se supõe que as peças devem apresentar, na medida do possível, linguagem próxima à fala da 
época, embora reconheçamos que, devido à natureza do objeto, não se trata de dados abundantes 

2 O Banco de dados diacrônicos é constituído de textos a partir do século XIX, uma vez que a imprensa em Santa Catarina 
foi fundada somente em 1831. Embora o Banco disponha de mais peças de um mesmo autor, selecionamos apenas um 
texto de cada um dos 17 autores catarinenses que integram a amostra.
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e que alguns aspectos interacionais deixam de ser evidenciados em decorrência de restrições 
impostas na transferência da modalidade oral para a escrita.3

Considerando-se como critério o ano de publicação, dispomos de sete peças do século XIX 
e dez do século XX: Raimundo, 1868, de Álvaro Augusto de Carvalho (1829-1965); Brinquedos 
de cupido, 1898, de Antero dos Reis Dutra (1835-1911); A casa para alugar, 1867, de José C. 
de Lacerda de Coutinho (1841-1902); Os ciúmes do capitão, 1880, de Arthur Cavalcanti do 
Livramento (1853-1897); O idiota, 1890, de Horácio Nunes Pires (1855-1919); A engeitada 
[sic], 1930, de Joaquim São Thiago (1857-1916); A filha do operário, 1942, de Ildefonso Juve-
nal (1894-1965); A taverna do gato branco, 1954, de Arnaldo Silveira Brandão (1922-1976); 
O dia do javali, 1983, de Mauro Júlio Amorim (1939-); O contestado, 1972, de Romário José 
Borelli (1943-); Stradivarius, 1993, de Augusto Nilton de Sousa (1944-); Em tua homenagem ou 
não, 1984, de José Darci Silva Júnior; Os lobos, 1992, de Ademir Rosa, (1950-1997); Metacor, 
1983, de Iberê do Nascimento (1959-); As quatro estações, 1998, de Antonio Cunha (1961-); 
Prenome: Fausto, 1993, de Fábio Brüggemann (1962-) e Uma longa história de amor, 1999, 
de Néri Gonçalves de Paula (1963-).

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DAS FORMAS DOS MDS POR SÉCULO DE NASCIMENTO DO 
AUTOR DAS PEÇAS TEATRAIS

Século Peça teatral vê veja olha olhe vamos 
ver

veja-
mos

vejam olhem

XIX Raimundo 4 1
Brinquedos de 
cupido (Miscella-
nea)

1

A casa para 
alugar

2 4 1 2

Os ciúmes do 
capitão

1 3

O idiota 1 2
A engeitada 4 1 1
A filha do ope-
rário

3 2 1

Total parcial 1 - 16 12 1 3 - 1

3  Como algumas peças de teatro apresentam número de páginas mais extenso, para que houvesse certo equilíbrio entre os 
textos, procedemos à captação do fenômeno numa extensão entre 20 a 40 páginas.
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XX A taverna do gato 
branco

1

O dia do javali 5 1 2
O contestado 3
Stradivarius 3
Em tua homena-
gem ou não

2

Os lobos 2 4
Metacor 1 1
As quatro estações 1
Prenome: Fausto 3
Uma longa histó-
ria de amor

3

Total parcial - 7 17 5 2 - 1 -
Total geral 1 7 33 17 3 3 1 1

 
 FONTE: Rost Snichelotto (2009, p. 236)

Essa distribuição de formas apresenta particularidades interessantes. Vamos nos debruçar, 
primeiramente, sobre o MD olha: as ocorrências do século XIX se concentram em duas formas 
de P2 (olha = 16 dados e olhe = 12 dados), com apenas 1 ocorrência de olhem. No século XX, 
também há concentração em P2, porém a proporção da forma derivada do IND é aproxima-
damente três vezes maior que a do SUBJ (olha = 17 dados e olhe = 5 dados). Esse resultado 
pode ser indício de que: (i) esse MD já se encontra formalmente fixado em P2; (ii) pode haver 
vestígios da forma verbal associada aos pronomes tu e você.

Consideremos, agora, o MD vê: conforme a tabela 1, as ocorrências do século XIX se 
concentram na forma vejamos (3 dados), com mais 1 ocorrência de vamos ver e outra de vê. 
Já no século XX, a incidência maior é da forma veja (7 dados), com 2 dados de vamos ver e 1 
de vejam. 

Olhando comparativamente os MDs, ainda na tabela 1, percebe-se que: (i) há maior 
diversificação de formas de realização do MD vê (cinco formas) do que de olha (3 formas); (ii) 
as formas de P2 predominam em ambos os séculos; (iii) P4 só se realiza com o MD vê. Essas 
informações estão rearranjadas na tabela seguinte.

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DAS FORMAS DE MDS  
NOS SÉCULOS XIX E XX

Forma dos MDs Séc. XIX Séc. XX Total
P2 (vê, veja, olhe, olha) 29 29 58
P4 (vejamos, vamos ver) 04 02 06
P5 (vejam, olhem) 01 01 02

Total geral 34 36 66
FONTE: Rost Snichelotto (2009, p. 238)
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Focalizando, agora, apenas os contextos de P2, temos a seguinte distribuição formal por 
século: 

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS FORMAIS DE P2 DOS MDS  
NOS SÉCULOS XIX E XX

 MD vê MD olha

 Séculos Vê veja olha olhe
XIX 1 - 16 12
XX - 7 17 5

Total parcial 1 7 33 17
Total geral 8 50

FONTE: Rost Snichelotto (2009, p. 239)

Fica nítido que: (i) 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; (ii) enquanto para olha a forma derivada do SUBJ para 
P2 (olhe) vai recuando no século XX em favor da forma derivada do IND (olha), para vê, é a 
forma derivada do SUBJ (veja) que ganha espaço no século XX. Temos, pois, que as formas 
dos MDs predominantes no século XX são olha (derivada do IND) e veja (derivada do SUBJ). 
Voltando ao gráfico 1 para correlacionar o resultado da tabela 4 para as formas dos MDs em P2 
com aquele dos pronomes de P2, podemos pensar que o MD vê ainda guarda vestígios de sua 
forma verbal, ao passo que o MD olha se mostra mais distanciado. 

Comparativamente, o levantamento das ocorrências dos MDs nas 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 da forma 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. 
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Para uma abordagem teórico-metodológica do estudo 
diacrônico dos processos constitutivos do texto

CLEMILTON LOPES PINHEIRO (UFRN) 

Meu objetivo, neste trabalho, é apresentar uma perspectiva de abordagem diacrônica 
dos processos de construção textual. Essa perspectiva, naturalmente, considera os achados de 
estudos já desenvolvidos dentro do projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB) sobre 
a diacronia dos processos constitutivos do texto, mas inclui outras considerações, formuladas a 
partir de algumas pesquisas individuais que venho desenvolvendo especificamente no âmbito do 
Projeto Para a História do Português Brasileiro no Rio Grande Norte (PHPB-RN) (PINHEIRO, 
2012). 

Aponto, portanto, uma contribuição teórico-metodológica para o estudo diacrônico dos 
processos constitutivos do texto. A perspectiva teórica conhecida como Análise Textual-interativa 
(ATI) oferece subsídios pertinentes para a identificação de categorias analíticas relativas aos 
processos de construção do texto. A base dessa perspectiva é o conceito de linguagem como 
interação, como atividade verbal impregnada pelo contexto espaço-temporal e sócio-histórico 
em que os interlocutores se relacionam (JUBRAN, 2006). As atividades de formulação e 
elaboração, interacionalmente situadas, são entendidas como os processos constitutivos do texto. 
Alguns desses processos são a correção, o parafraseamento, a parentetização, a referenciação, 
a repetição e a topicalidade. 

Já para dar conta da discussão diacrônica desses processos, incorporo a proposta de 
Coutinho (2007) para análise de gêneros e de textos, assentada nas noções de parâmetros de 
gênero (características previsíveis que constituem a identidade do gênero) e mecanismos de 
realização textual (modo como cada texto dá conta das previsibilidades determinadas pelo 
gênero). Na prática, o que acontece é o seguinte: realiza-se, nos textos concretos, o levantamento 
dos mecanismos de realização textual, que permite identificar os parâmetros de gênero. Depois 
volta-se aos textos para confrontá-los. 

Apliquei essas duas perspectivas em um corpus constituído por 20 cartas de leitores de 
jornais que circularam no estado do Ceará, divididas em quatro grupos (5 para cada metade dos 
séculos XIX e XX). Elegi a topicalidade como processo constitutivo do texto a ser analisado 
e objetivei verificar o grau de estabilidade ou mudança das estratégias de organização tópica, 
considerando o intervalo de tempo em que as cartas foram publicadas. 

A análise apontou para os seguintes resultados no que diz respeito às estratégias de 
organização tópica: a) organização hierárquica bastante simples, sem desdobramento de 
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tópicos em subtópicos; b) desenvolvimento de apenas um tópico por carta; c) segmento tópico 
montado na forma de introdução e desenvolvimento; d) organização intratópica caracterizada 
pela continuidade. Esses são os traços que dão identidade ao gênero, os parâmetros do gênero. 
Os mecanismos de realização textual mostram que esses parâmetros sofrem pequena variação 
sincrônica, mas não diacrônica. 

Assim, se por um lado a perspectiva textual-interativa oferece um aparato para descrever os 
processos de construção textual, a proposta de Coutinho (2007) oferece o aporte para descrever a 
identidade do gênero e a existência de processos de variação, tanto sincrônica como diacrônica, 
relativamente a esses processos.
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Um estudo sobre o uso dos pronomes você, ocê e cê: 
fatores linguísticos condicionantes

CLÉZIO ROBERTO GONÇALVES (UFOP, GPDG-USP)

O estudo das formas e convenções de tratamento tem se mostrado de grande importância 
para o conhecimento do Português, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ao se contemplarem 
tais formas, conforme já foi dito, descobre-se mais sobre o costume, a cultura e o contexto 
sócio-econômico de uma comunidade, pois as formas de tratamento dizem respeito à relação 
entre duas pessoas, na qual o grau de intimidade ou deferência pode revelar o comportamento 
dessa população, de acordo com as suas delimitações hierárquicas. Sendo assim, os tratamentos, 
pronominais e nominais, representam, na língua, a relação interpessoal e as maneiras pelas quais 
os indivíduos se dirigem uns aos outros.

As formas você, ocê e cê têm merecido, há alguns anos, a atenção de diversos estudiosos 
da língua portuguesa, os quais as têm analisado em diferentes contextos, sob diversos pontos 
de vista e enfocando os vários níveis linguísticos. Como exemplo dessas análises, temos a evo-
lução histórica e linguística da forma de tratamento ao rei “Vossa Mercê”, no século XIII, até 
chegar ao pronome você atual; os aspectos semânticos – mais especificamente, o uso das formas 
com relação à expressão da referência definida ou indefinida (ALVES, 1998); a importância do 
paralelismo discursivo para a ocorrência das formas (ANDRADE, 2004); os aspectos sintáticos 
aí envolvidos; uma abordagem social e histórica da língua (CHAVES, 2006) etc. Dentre as aná-
lises de que se falou acima, as voltadas para os aspectos sintáticos relacionados ao uso das três 
formas se destacam, quer pelo considerável número de trabalhos voltados ao tema, quer pela 
importância da questão. E esses trabalhos são unânimes em apontar a relação entre a ocorrência 
dessas formas e o contexto sintático em que elas aparecem. 

Por sua vez, os estudos sociolinguísticos sobre as formas você, ocê e cê, realizados em 
algumas localidades de Minas Gerais, como Belo Horizonte, Ouro Preto, Uberlândia, Arcos, 
São João da Ponte e São Francisco (RAMOS, 1997 e 2000; COELHO, 1999, 2010; HERÊNIO, 
2006; GONÇALVES, 2008; MENDES, 1998; MOTA, 2008; PERES, 2006), também atestam a 
distribuição irregular das formas. Mesmo em situações mais tensas e, portanto, um pouco mais 
formais de fala, como é o caso de entrevistas sociolinguísticas, esses estudos demonstram que, 
na função de sujeito, a forma inovadora cê é a preferencialmente usada, vindo, em segundo 
lugar, você e, em terceiro, bastante atrás das outras, a forma ocê. Porém, nas funções de objeto 
de verbo e, principalmente, de preposição, essas posições se alteram, sendo que a forma ocê 
cresce acentuadamente, com probabilidades de ocorrência muito superiores às das outras duas. 
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Como foi mencionado, diversas análises têm sido feitas para explicar esse comportamento, 
enfocando diferentes níveis linguísticos, como o sintático (VITRAL, 1996; RAMOS, 1997 e 
2000) e o sintático-discursivo (ANDRADE, 2004). 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a variação da forma pronominal você e suas 
variantes ocê e cê no português oral do centro-oeste mineiro, adotando-se os pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista. Está-se, pois, perante um tema tão 
importante quanto interessante. Importante porque é um tema difícil de definir com exatidão e 
de forma completa, propício a “uma análise incompleta e nem sempre perfeitamente exacta – o 
que é mais uma prova da complexidade da matéria” (CINTRA, 1972, p. 8) e, daí, a necessidade 
de consequentes abordagens, de forma a que se complementem uns estudos com os outros, nos 
mais diversos aspectos e épocas. É, igualmente, um tema interessante na medida em que diz 
respeito a todos os falantes que pertencem à mesma sociedade ou que a partilham.

Para esta pesquisa, foram selecionadas para esta pesquisa algumas narrativas orais espon-
tâneas 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, pressu-
postos, 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, 
1982, 1994), 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.
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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 – você, ocê e cê, no caso deste estudo –, 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 institu-
cionais 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.

De acordo com Cunha e Cintra (2002), na área vastíssima e descontínua em que é falado, 
o português apresenta-se, como qualquer língua viva, internamente diferenciado em varieda-
des que divergem de maneira mais ou menos acentuada quanto à pronúncia, à gramática e ao 
vocabulário. Acrescentam que, embora seja inegável a existência de tal diferenciação, não é ela 
suficiente para impedir a superior unidade do PB.

Por sua vez, Silva Neto (1986) ressalta que é preciso que se tenha em conta que a unidade 
não quer dizer igualdade e que, no tecido linguístico brasileiro, há gradações de cores e que 
um estudo minucioso determinaria, com segurança, várias áreas. Afirma, ainda, que o conjunto 
dos falares brasileiros se coaduna com o princípio da unidade na diversidade e da diversidade 
na unidade.

A mudança de você para cê originou-se, há muito tempo, exatamente no século XIV, com 
a introdução, na língua portuguesa, de expressões do tipo vossa + nome, mais especificamente, 
neste caso, vossa mercê. Essa locução nominal, que inicialmente era de uso exclusivo ao rei, passa 
a se generalizar, servindo, posteriormente, para o tratamento aos nobres e, por fim, a pessoas de 
qualquer classe social a quem se quisesse tratar com deferência ou simplesmente com respeito.

Aliado à expansão e à variação de vossa mercê está o fato de que o pronome vós caiu em 
desuso, o que abriu espaço para a entrada na língua da variante vocês.

Essa era a situação linguística que foi trazida da metrópole para o Brasil, à época da colo-
nização. Aqui, o uso de você ocorre concomitantemente ao de vossa mercê, vós e tu. Entretanto, 
aos poucos as formas vossa mercê e vós caem completamente em desuso. Quanto à forma você, 
na primeira metade do século XX, suplanta o uso de tu em grande parte do país. Assim, você, 
se originou nas classes sociais mais baixas, em Portugal, e passou a ser de uso geral no Brasil. 

A entrada de você na língua portuguesa trouxe como consequência uma série de rear-
ranjos em sua estrutura: o processo de gramaticalização de vossa mercê para você restringiu o 
contexto de atuação desta forma, que ocupava, inicialmente, somente a função de sujeito pré-
-verbal, ao contrário de vossa mercê, que tinha maior mobilidade na frase. Além disso, sendo 
você uma forma originada de uma expressão nominal, a qual, em realidade, era uma exaltação 
às qualidades do rei, essa forma herdou de vossa mercê a correspondência a segunda pessoa, 
mas a concordância com terceira.

O resultado do quadro acima é que, numa língua de sujeito nulo, como era o PB, formas 
como “amava”, “partia” etc. serviam tanto a primeira pessoa quanto à segunda. Por fim, para 
desfazer essa ambiguidade, o falante sentiu a necessidade de preencher o sujeito de suas frases 
(FARACO, 1996, p. 68). Tem-se aí o quadro onde se insere a mudança de vossa mercê para você.
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O processo de gramaticalização pelo qual passou você, que o transformou em pronome 
– uma palavra funcional, mais susceptível às mudanças sonoras, conforme apontou Philips 
(2001, pp. 128-129) – e acrescente obrigatoriedade de preenchimento do sujeito culminaram no 
aumento do uso da forma você, e essa frequência levou-a a continuar seu processo de redução 
fonética, originando a forma cê.

A partir dos estudos já realizados sobre o uso da forma você e suas variantes, esta pesqui-
sa teve como objetivo geral investigar os fatores linguísticos que condicionam a variação das 
formas pronominais você, ocê e cê.
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Vocabulário das enfermidades em documento do Brasil 
Colonial: o relato de Prodigiosa Lagoa (1749)

CLOTILDE DE ALMEIDA AZEVEDO MURAKAWA (UNESP – ARARAQUARA/CNPQ)

O Projeto do Dicionário Histórico do Português do Brasil – séculos XVI, XVII e XVIII 
(DHPB), no âmbito do Programa Institutos do Milênio do CNPq, foi estruturado por Maria 
Tereza Biderman e está sendo construído sobre uma base informatizada de aproximadamente 10 
milhões de ocorrências, que reúne documentos impressos dos três séculos do período do Brasil 
Colônia. O acervo documental se inicia com a Carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500 e termina 
com documentos datados do ano de 1808, quando chegou ao Brasil a Família Real Portuguesa. 
Os documentos são de natureza e gênero diversos e muitos deles estão em sua edição princeps. 

Várias obras do corpus já foram objeto de estudo de historiadores, mas não receberam 
ainda um tratamento linguístico. Dentre as inúmeras obras desse conjunto textual, destaca-se o 
relato Prodigiosa Lagoa, datada de 1749 e publicada em Lisboa, na Officina de Miguel Manescal 
da Costa, Impressor do Santo Officio e cuja autoria foi atribuída ao cirurgião português João 
Cardoso de Miranda. Em seu frontespício a obra informa: Prodigiosa Lagoa descuberta nas 
Congonhas das Minas de Sabará, que tem curado a varias pessoas dos seus achaques, que 
nesta relação se expõem. Esta obra é um relato que reúne, em 27 p.nas, 107 casos de pacientes, 
nominalmente identificados, portadores de alguma enfermidade, que conseguiram se curar 
graças às virtudes medicinais das águas da conhecida Lagoa Grande, situada na Capitania das 
Minas Gerais, Comarca do Rio das Velhas, a seis léguas da Vila de Sabará. Notícias sobre as 
propriedades medicinais da água da lagoa, chegaram a Portugal por volta de 1747. Por esta razão, 
vários barris da água foram levados, por encomenda, para Portugal. A importância do relato 
para os estudos linguísticos reside no repertório lexical que dá nome às enfermidades da época, 
testemunhando não só as doenças que acometiam os indivíduos naquela época, mas também 
como a língua portuguesa as denominava, muitas delas ainda hoje unidades terminológicas. O 
inventário lexical extraído de Prodigiosa Lagoa permite também identificar as unidades lexicais 
que sofreram alteração fonético-morfológica e as que caíram em desuso. Esta comunicação 
apresenta o repertório lexical, a definição das unidades e as alterações que sofreram ao longo 
do tempo.
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Fauna do Maranhão: um estudo da variação lexical

CONCEIÇÃO DE MARIA DE ARAUJO RAMOS (UFMA) 
JOSÉ DE RIBAMAR MENDES BEZERRA (UFMA)  

MARIA DE FÁTIMA SOPAS ROCHA (UFMA)

A percepção e a compreensão da estreita relação entre a tão propalada tríade léxico/
sociedade/cultura requerem que se considere, por um lado, a língua em uso, no mundo; e, por 
outro lado, que se observe como seus usuários se situam em e se relacionam com a sociedade 
da qual fazem parte. 

O léxico, instrumento de produção e reflexo da cultura, é o resultado da tensão entre o 
indivíduo e o grupo (cf. PAIS, 1994) e constitui, assim, o espaço mais evidente do processo 
de produção, acumulação, reiteração, transformação dos sistemas de valores, visão de mundo, 
ideologia e práticas sociais/culturais de um grupo humano. 

Este trabalho, de natureza dialetal, enfoca o campo semântico Fauna, do qual foram 
selecionados alguns conceitos, referentes a aves e aqueles que designam insetos e pequenos 
animais– urubu, colibri ou beija-flor, joão-de-barro, galinha-d´angola ou guiné ou cocar ou 
catraio, papagaio, mosca varejeira, sanguessuga, libélula ou macaquinho ou macaquicho, bi-
cho de fruta, coró, pernilongo ou praga,– do Questionário semântico-lexical do Projeto Atlas 
Linguístico do Brasil – ALiB. Objetiva descrever as variantes lexicais registradas nesse campo 
semântico e investigá-las sob a perspectiva diatópica, buscando examinar a relação entre essas 
variantes e aspectos da realidade histórica, geográfica e cultural das localidades pesquisadas. 

Com base nos pressupostos teórico-metodológicos da Lexicologia e da Dialetologia, o 
corpus da pesquisa é constituído pelas respostas de 40 informantes, selecionados por critérios 
de idade, sexo, escolaridade e naturalidade, de nove localidades maranhenses que fazem parte 
do ALiB – São Luís, Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Brejo, Imperatriz, São João dos Patos, 
Tuntum e Turiaçu. 

A pesquisa compreende as seguintes etapas: levantamento das designações para elementos 
da fauna do Maranhão – insetos e aves – relativas às questões que englobam os números 64 
a 68 e 83 a 88 do QSL/ALiB; consulta aos dicionários Novo Aurélio Século XXI, Houaiss da 
Língua Portuguesa, Dicionário do Folclore Brasileiro e Dicionário do Nordeste, e às obras A 
Linguagem Popular do Maranhão e Insetos no folclore para verificar a dicionarização e análise 
das variantes.

As questões 67, 85 e 88, referentes a galinha de angola, libélula e muriçoca, respectiva-
mente, apresentaram o maior número de variantes. Para galinha de angola, foram documentadas 
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6 variantes – catraio, capote, angulista, tô fraco, cocá e guiné; libélula contou com 12 variantes, 
dentre as quais se destacam as formas cambito, macaquinho e catirina; muriçoca, por sua vez, 
apresentou 8 variantes, destacando-se, por ordem de frequência, pernilongo e praga. 

As questões 64 e 65, referentes, respectivamente, às lexias urubu e beija-flor apresentaram 
variação pouco relevante, uma vez que se registrou apenas uma variante para urubu – tinga – 
em Balsas. Vale ressaltar que Câmara Cascudo (2000) registra a variante urubutinga. Quanto a 
beija-flor, registrou-se apenas a variante padrão colibri, em São Luís. Para joão-de-barro, questão 
66, não foram encontradas variantes. Registre-se que a questão 84, que apura as denominações 
para sanguessuga, apresentou como resultados apenas variantes fonológicas, a exemplo de 
chamichuga, com um número maior de ocorrências do que a forma padrão. 

Os resultados obtidos apontam para um maior polimorfismo linguístico das regiões inte-
rioranas em relação à capital.
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Metáforas conceptuais na língua de  
especialidade da pesca

 CRISTIANE FERNANDES MOREIRA (UFBA)

Trata-se de uma proposta de trabalho cuja intenção estudar o pensamento de Lakoff e 
Johnson (2002; [1980]; 2005; 2010), e demais pesquisadores da cognição, trazendo à luz o que 
se constituía ou supunha considerar metáforas conceptuais. Oferece-se, a partir desse estudo, 
um ponto de partida para melhor compreensão daquele fenômeno fluído e intrigante que a 
cultura denomina ‘metáfora’ com aplicação de dados empíricos do domínio da linguagem de 
especialidade da pesca da comunidade de Baiacu-Vera Cruz-Bahia. Como preconizam Lakoff e 
Johnson (2002; [1980]), as metáforas de base social são parte da cultura, o que conta é o ponto 
de vista da sociedade/pessoa. A metáfora acaba, portanto, por definir o que é real para uma 
dada cultura informando uma visão de mundo particular, em que conceitos metaforicamente 
estruturados orientam a percepção das ações. Assumem ainda Lakoff e Johnson (2002; [1980]) 
que o aspecto mais importante que se deve ter em mente nas discussões a respeito da coerência 
metafórica é o papel do objetivo da metáfora. Ou seja, o objetivo da metáfora é compreender 
um aspecto do conceito. Esse fato explica a necessidade de qualquer teoria adequada do sistema 
conceptual humano terá de dar conta de como os conceitos são 1) embasados; 2) estruturados; 
3) relacionadas uns com os outros e 4) definidos (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002; [1980]). 
E essas são algumas conseqüências para as teorias da estrutura conceptual. Como salientam 
os próprios autores, a maneira como se aprende a ver o mundo não é a única maneira e que é 
possível ver além das ‘verdades’ de nossa cultura (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002; [1980]). A 
teoria da metáfora conceptual revela que os conceitos são associados convencionalmente com 
cada outro conceito. Esse argumento é central para a compreensão da metáfora no domínio da 
pesca e de importante implicação para aqueles que buscam entender a teoria da metáfora e mais 
especificamente o modelo da metáfora

conceptual.
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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 His-
tória das Línguas centram-se, particularmente, no trabalho com textos antigos em meio eletrôni-
co. 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 tradicional-
mente 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 cam-
pos 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 Lingüís-
tica 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 
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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.
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Portanto, conclui-se que: Processos de conclusão em 
redações de vestibulandos

CRISTINA LOPOMO DEFENDI (PG/USP E IFSP-CAMPUS SÃO PAULO)

Nesta pesquisa, procedeu-se ao levantamento dos processos argumentativos de conclusão 
em textos dissertativo-argumentativos de vestibulandos com os objetivos de: (i) explicitar quais 
são os mecanismos linguísticos utilizados para tal tarefa, (ii) analisar possíveis mudanças lin-
guísticas operadas nos itens/construções utilizados, (iii) verificar quais procedimentos cognitivos 
são recrutados para concluir/finalizar um texto, e (iv) estabelecer relação entre ensino e desem-
penho linguístico, no tocante a textos dissertativos/argumentativos. Para tanto, utilizou-se um 
corpus constituído por 400 redações da Fuvest (Fundação para o Vestibular da Universidade de 
São Paulo), sendo 200 consideradas as melhores redações pelos corretores e 200 consideradas 
piores. Para este trabalho, foram selecionadas somente as redações cujos autores utilizaram 
procedimentos linguístico-gramaticais, como o uso de operadores argumentativos, para marcar 
a conclusão/finalização do texto, independentemente da avaliação recebida pela banca exami-
nadora da Fuvest. Os dados obtidos foram submetidos a tratamento quantitativo, por meio do 
pacote de programas Varbrul, levando-se em conta principalmente classe e função dos itens/
construções coletados que serviram para marcar a conclusão, bem como outras estratégias para 
o processamento textual, como tipos de argumentos e coerência textual, dentre outros. Embora 
o foco deste trabalho seja gramatical, entende-se que a integralidade do texto deve ser consi-
derada no momento de análise (Koch, 2001, 2002). Tendo em vista os pressupostos teóricos da 
gramaticalização (Heine, Claudi e Hünnemeyer, 1991; Hopper, 2001; Bybee, 2010; e Marte-
lotta, 1996), é possível hipotetizar algumas rotas de gramaticalização de itens/construções nas 
quais se evidenciam processos metafóricos e metonímicos de mudança linguística, como é o 
caso do item então e de uma série de anafóricos, tais como dessa forma e com isso. Esse tipo 
de análise também se baseou em pressupostos de Lakoff e Johnson (2002), Tomasello (2003) 
e Taylor (2005). Foram também analisados apostilas e livros didáticos voltados ao ensino de 
redação e elaboração de textos dissertativo-argumentativos. O intuito era identificar a forma de 
ensino do tema e os procedimentos linguísticos indicados para a articulação de textos, princi-
palmente na construção da coesão textual e, particularmente, nas formas de marcar conclusão 
e/ou finalização de texto. 
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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 lin-
guística. 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 Toma-
sello (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 Gramáti-
ca 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 
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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. 
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A tradição italiana do Libro dell’Abate Isaac di Siria:  
um estema possível

CYNTHIA ELIAS DE LELES VILAÇA (UFMG)

O Libro dell’Abate Isaac di Siria é um excerto da obra de Isaac de Nínive, asceta nascido 
no atual Qatar no século VII da era cristã. Embora destinados a monges, segundo Chialà (2000, 
p. 43), os textos de Isaac teriam sido lidos e meditados por pessoas que viviam outras formas 
de vida cristã. A importância desses textos se justifica, pois, pelo grande número de traduções 
que dele foram feitas para diversas línguas durante a Idade Média, bem como nos séculos 
subsequentes. Escritos originalmente em siríaco, esses textos teriam sido transmitidos por 
meio de duas diferentes famílias: a ocidental e a oriental. De algum manuscrito do ramo siríaco 
ocidental, esses textos teriam sido traduzidos para o grego em fins do século VIII ou princípios 
do IX. A partir da tradução grega, teria sido feita a tradução em latim entre os séculos XIII e 
XIV. Do latim, os textos de Isaac teriam sido traduzidos para os vulgares da família românica: 
português, espanhol, catalão, francês e italiano. 

O processo de transmissão dos textos de Isaac de Nínive por meio das mais diversas lín-
guas foi muito complicado, graças às operações de tradutores e copistas, que certamente não 
se limitavam a seguir um único modelo disponível e estabeleciam juízo em relação aos textos 
(acrescentando, subtraindo e/ou alterando a ordem de trechos), no intuito de “corrigir” o que 
consideravam erro ou “facilitar” a interpretação de certas passagens. No mundo românico, a 
tradição dos textos de Isaac vem sendo investigada desde 2000 por Cambraia e, atualmente, 
organiza-se no projeto Tradição Latino-Românica do Livro de Isaac (cf. CAMBRAIA, 2000, 
2002, 2003, 2007b, 2008; CAMBRAIA & CUNHA, 2008; CAMBRAIA, MELO & VILAÇA, 
2008a; VILAÇA, 2004, 2008), coordenado também pelo Professor César Cambraia e em rea-
lização no âmbito do Núcleo de Estudos de Crítica Textual da Faculdade de Letras da UFMG. 

O presente trabalho ocupa-se, em específico, da tradição direta do Libro dell’Abate Isa-
ac di Siria em italiano, a mais numérica do mundo românico, constituída por 22 testemunhos 
manuscritos e 7 testemunhos impressos, sendo o testemunho manuscrito supérstite mais antigo 
datável do segundo quarto do séc. XIV. O objetivo deste trabalho é apresentar uma tentativa de 
compreensão do processo de transmissão desse texto em italiano. Para isso, foram colacionados 
53 lugares-críticos em 18 dos 22 testemunhos manuscritos com a edição princeps, impressa em 
1500, e com o testemunho em língua latina, datável do século XIV, presente no códice plut. 89 
sup. 96 da Biblioteca Medicea Laurenziana em Florença. Esse processo de colação deu origem 
a um possível estema extremamente complexo, composto por duas grandes famílias, subdivi-
didas em ramos e diversos sub-ramos, com vários interpostos e alguns casos de contaminação.
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Estudo linguístico-histórico do “Diário de viagem do 
Barão de Mossâmedes”

DANIANE DA SILVA ASSUNÇÃO (UNESP – ARARAQUARA)

 Este trabalho pertence a um projeto de maior abrangência, denominado “Dicionário 
Histórico do Português do Brasil – séculos XVI, XVII e XVIII”, e se justifica devido à impor-
tância histórica e linguística do corpus de análise, “Diário de viagem do Barão de Mossâmedes: 
1771-1773”, um diário de viagem manuscrito da segunda metade do século XVIII que relata 
as viagens realizadas pelo quarto governador das Minas dos Goyazes, José de Almeida de Vas-
concellos Soveral e Carvalho. A partir desse Diário, é possível conhecer a história da cultura 
goiana e analisar os campos lexicais mais importantes e característicos do povo, da cultura e da 
organização político-administrativa da Capitania de Goyaz na época referida. Sendo assim, é 
essencial um estudo do contexto histórico desse período, já que o principal objetivo do presente 
trabalho é descrever a relação entre léxico, cultura e sociedade, de forma a agrupar as unidades 
lexicais em campos semânticos. Para a reunião desses itens lexicais, será aplicado o Sistema 
Racional de Conceitos, proposto por Rudolf Hallig e Walter von Wartburg (1963). A viagem 
realizada por D. José de Almeida pela região goiana possibilitou um conhecimento prévio da 
estrutura da região que seria administrada por ele, como os núcleos urbanos, os arraiais, as festas, 
as apresentações de óperas e os teatros de praça, a divisão civil, os embates com os indígenas, 
o estado das minas, a arrecadação, e a situação econômica em relação à produção aurífera e à 
produção agrícola. Após a análise dos campos lexicais, propõe-se a confecção de um glossário, 
fundamentado em técnicas lexicográficas específicas. Através do corpus, constituído por 63 
fólios, será possível inferir alguns aspectos da cultura das pessoas que viveram em Goiás, no 
período citado, pois a memória escrita de uma comunidade nos possibilita ter uma visão do modo 
como a sociedade encontra-se estruturada, assim como as características sociais e culturais que 
particularizam um povo.
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O acento secundário no português arcaico

DANIEL SOARES DA COSTA (UNESP – ARARAQUARA)

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 lin-
guísticas das palavras nos textos dos poemas e a sua estrutura métrico-poética, como ferramenta 
auxiliar para a localização de proeminências de palavras nos versos dos poemas.

Para a análise desenvolvida a respeito do acento secundário no PA também foi levado em 
consideração o trabalho de Collischonn (1994), no qual a autora desenvolve uma análise sobre 
o acento secundário no português brasileiro (de agora em diante PB), tendo como arcabouço 
teórico também a Teoria Métrica. A nossa intenção foi comparar os resultados e a análise do 
acento secundário no PA com a análise feita pela autora em relação ao PB para ver se o com-
portamento desse fenômeno linguístico é o mesmo nos dois períodos dessa língua.

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 anexada a 
essa nota, de modo a se perceber qual o percentual de coincidência entre a proeminência mu-
sical e a sílaba tônica da palavra, principalmente, e também com as outras sílabas (pretônicas 
e postônicas), além dos monossílabos. O corpus selecionado 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 pro-
sódicos, 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 (exemplo 01, abaixo). Porém, este não é o padrão mais recorrente, 
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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 (exemplo 02). 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. 

(01)  a.vo.rre.cer; Em.pe.ra.dor; fa.le.ce.rán4

(02)  a.ju.dar; de.mos.trar; de.sa.con.se.lla.da

Assim como em Collischonn (1994), em relação ao PB, pudemos mapear três padrões de 
ocorrência do acento secundário no PA, relacionados à quantidade de sílabas pretônicas. Quando 
há um número par de sílabas pretônicas, um acento secundário ocorrerá na primeira sílaba da 
palavra e se repetirá a cada segunda sílaba à sua direita, sucessivamente, até o acento primário. 
É o que acontece nos exemplos mostrados em 02. Já quando o número de sílabas pretônicas é 
ímpar, temos dois padrões possíveis: I – o acento secundário ocorre na primeira sílaba e há um 
intervalo de duas sílabas até o próximo acento, como o que acontece nos exemplos apontados 
em 01, acima; II – temos a ocorrência de um acento secundário na segunda sílaba da palavra e 
a cada segunda sílaba à direita dessa, até o acento principal, mantendo-se a alternância binária 
(ex: en.lu.mẽ.a.da).

Observando as palavras apresentadas no exemplo 03, abaixo, podemos perceber que o 
peso silábico não exerce nenhum tipo de influência sobre a ocorrência do acento secundário, 
uma vez que o mesmo pode recair tanto em sílabas travadas (a.cos.tu.ma.do, al.ber.ga.ri.a) como 
em sílabas não travadas (a.fa.zen.da.da, a.pa.re.çu.do). Conclui-se, então, que apenas o acento 
primário é atraído pelo peso silábico, o qual não exerce atração sobre o acento secundário.

(03)  
 a.cos.tu.ma.do
 a.fa.zen.da.da
  al.ber.ga.ri.a
 a.pa.re.çu.do

Collischonn (1994, p. 45), analisando a relação existente entre o acento secundário e o 
processo de ressilabação por ditongação no português brasileiro, conclui que tal processo altera 
o número de sílabas, gerando consequências para a ocorrência do acento secundário. O exemplo 
04, retirado de Collischonn (1994, p. 45), serve de ilustração para a análise da relação entre 
esses dois fenômenos fonéticos. O sinal apóstrofo ( ’ ) indica a sílaba em que ocorre o acento 
primário, sucedendo-a, a qual também aparece sublinhada; as sílabas que recebem o acento 
secundário aparecem apenas sublinhadas. 

4  A sílaba que recebe o acento primário está em negrito e a(s) que recebe(m) o acento secundário está(ão) sublinhada(s).



Caderno de Resumos - Daniel Soares da Costa 189

(04) 
 Ditongação
  a. si.be.ri.a’.no  b.  si.be.r[y]a’.no
  ca.xi.en’.se   ca.x[y]en’.se
  in.vi.á’.vel   in.v[y]á’.vel
  pe.di.a’.tra   pe.d[y]a’.tra
  ro.do.vi.á’.rio   ro.do.v[y]á’.rio

Observando o comportamento do acento secundário nas palavras exemplificadas acima, 
podemos perceber que, se houver ditongação na pronúncia do encontro vocálico, o acento 
secundário desloca-se automaticamente para a sílaba anterior. Isso comprova que a sua posição, 
no PB “depende da ocorrência da ditongação, portanto, o acento secundário é atribuído depois 
desta” (COLLISCHONN, 1994, p. 45). Sendo assim, o acento secundário ocorre, no PB, no 
componente pós-lexical.

No corpus aqui analisado, referente ao PA, não pudemos encontrar casos de palavras que 
comprovem a ocorrência de ditongação em casos como os representados no exemplo 04. No 
entanto, pudemos encontrar alguns casos, mostrados em 05, que se assemelham aos apresentados 
por Collischonn (1994, p. 45), os quais, apesar de não comprovarem a ocorrência da ditongação, 
mostram-nos que há a possibilidade de alternância da sílaba em que recai o acento secundário, 
quando o acento primário está envolvido em um caso de encontro vocálico. 

(05)  
 de.mo.ni.a.dos
 de.mo.ni.a.dos
 de.mo.nia.dos (?)
 ce.les.ti.al
 ce.les.ti.al
 ce.les.tial (?)

Outras palavras foram encontradas, cujos acentos primários não estão envolvidos em 
casos de encontros vocálicos, porém há a alternância do acento secundário, ora ocorrendo na 
segunda sílaba da palavra, mantendo o padrão binário, ora ocorrendo na primeira, revelando-
-nos um ritmo ternário excepcional. Vejamos algumas dessas palavras no exemplo 06 abaixo.

(06) 
 ma.ra.vi.lla.da
 ma.ra.vi.lla.dos
 ma.ra.vi.llo.so
 Ma.ra.vi.llo.so
 a.dor.me.ceu
 a.dor.me.ceu
 a.pa.re.çer
 a.pa.re.cer
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Por meio desses dois exemplos de palavras do PA, podemos afirmar que, nessa língua, o 
acento secundário também ocorre no componente pós-lexical, uma vez que há a possibilidade 
de alternância, numa mesma palavra, da sílaba sobre a qual ele pode recair.

Cabe aqui fazermos uma comparação entre as conclusões alcançadas por Collischonn 
(1994) a respeito da ocorrência do acento secundário no PB e as conclusões a que chegamos 
até aqui a respeito da ocorrência desse mesmo fenômeno no PA.

Diferentemente do trabalho de Collischonn (1994), no qual a autora afirma ter analisado 
o acento secundário em palavras com até sete sílabas pretônicas, encontramos, no PA, apenas 
palavras com, no máximo, cinco sílabas pretônicas. Apesar disso, podemos notar que as pecu-
liaridades desse fenômeno linguístico se assemelham no PB e no PA, uma vez que, em ambos 
os casos, percebe-se que a sua ocorrência nos mostra um padrão recorrente binário (cf. exemplo 
02), as sílabas pesadas não atraem o acento secundário (cf. exemplo 03) e ele é atribuído no 
nível pós-lexical (cf. exemplos 04, 05 e 06).

Sendo assim, podemos estabelecer a regra de atribuição do acento secundário no PA da 
seguinte forma:

(07)
 Regra de acento secundário no PA:
 Construa pés troqueus silábicos, da direita para esquerda a partir do acento principal 

(exclusive este)

Dessa forma, afirmamos que o domínio da regra do acento secundário no PA é a parte 
da palavra que vai do acento primário para a esquerda, assim como Collischonn (1994, p. 48) 
estabeleceu para o PB. Eventuais choques acentuais serão resolvidos por reajustes na grade 
métrica ou por apagamento, conforme veremos a seguir.

Primeiramente, vejamos, no exemplo 08, como fica a representação do acento secundário, 
por meio das grades métricas, no padrão mais recorrente, ou seja, o padrão binário, que repre-
senta mais de 97% dos casos, e ocorre quando há um número par de sílabas pretônicas. Num 
primeiro momento, representamos a atribuição do acento primário, na primeira linha acima da 
palavra; e, nas linhas seguintes, a representação do acento secundário.

(08) 
 (x .) (x  .)  acento secundário  - nível pós-lexical
  σ  σ σ σ5

                         (x  .) acento primário  -  nível lexical
de.sa.con.se.lla.da
                         6

5  O símbolo σ representa o constituinte da sílaba sem levar em consideração o seu peso.
6  O símbolo  indica que a sílaba em questão é leve.
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Utilizando o modelo métrico de Halle e Vergnaud (1987) para a sua análise do acento 
secundário no PB, Collischonn (1994, p. 49) diz o seguinte:

Quando o número de sílabas anteriores ao acento primário for ímpar, a regra produz um 
constituinte degenerado (com apenas um elemento) na margem esquerda da palavra. 
Isso ocorre porque a atribuição de acento de acordo com o modelo de Halle & Vergnaud 
deve preencher as seguintes condições: nenhum elemento do domínio deve ficar fora de 
constituinte (Condição de Exaustividade); e todo constituinte deve ter um cabeça (Condição 
de Sinceridade). Por esta razão, ocorre choque no início da palavra entre o cabeça de um 
constituinte binário e o cabeça de um constituinte degenerado. Como não há espaço para 
movimento, um dos dois acentos terá de ser apagado.

Observemos, no exemplo 09, a ocorrência desse choque acentual de que fala a autora. 
Neste exemplo, utilizaremos uma palavra do PA, colhida no corpus desta pesquisa. Não apre-
sentaremos, aqui, a linha que representa a atribuição do acento primário, por ser desnecessário, 
uma vez que o acento secundário só vai ser atribuído depois da atribuição deste, a partir da 
sílaba que o carrega, no entanto, excluindo-a da formação dos constituintes.

(09)  
                             choque acentual
 (x) (x  .)
 ma.ra.vi.llo.so
   σ  σ  σ

Podemos notar, por meio deste exemplo, que não há espaço para o deslocamento de nenhum 
dos cabeças dos constituintes, de modo a se evitar o choque acentual, conforme o que estabelece 
a Regra Mova x7. Note-se que não há lugar para o movimento do constituinte degenerado da 
margem esquerda da palavra. Por outro lado, se movêssemos o cabeça do troqueu para a direita, 
ainda assim estaríamos provocando um choque acentual, desta vez do acento secundário com 
o primário, como o que está representado em 10 a seguir.

(10) 
 (x) (     x)  acento secundário – deslocamento do cabeça
  ma.ra.vi.llo.so
            σ  σ  σ 

  *                choque acentual
 (x) ( x)             acento secundário
               (x  .)         acento primário
ma.ra.vi.llo.so
  σ  σ  σ    

7 Regra de Mova x: Mova apenas uma marca da grade por vez ao longo de sua fileira. Quando a operação Mova x tem 
a finalidade de resolver uma colisão acentual, o movimento deve acontecer ao longo da fileira em que a colisão ocorre. 
(MASSINI-CAGLIARI, 1999, p. 92).
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Collischonn (1994, p. 49) busca a solução para esse problema adotando a proposta de 
Haraguchi (1990, apud COLLISCHONN, 1994, p. 49).

A solução que adotamos é aquela proposta por Haraguchi (1990, p. 164) para o espanhol, 
invocando o princípio Evite Choque, que funciona como um filtro, eliminando estruturas 
mal-formadas. Este princípio é operacionalizado pela regra Apague α, que simplesmente 
apaga um constituinte, quando o contexto de aplicação determinado pelo princípio, ou 
seja, um contexto de choque, for encontrado. Como a regra Apague α não tem uma direção 
de aplicação, tanto um como o outro acento em choque pode ser apagado. Deste modo, 
o próprio princípio prevê que ora encontraremos acento secundário sobre a sílaba inicial, 
ora encontraremos acento secundário sobre a segunda sílaba. (COLLISCHONN, 1994, p. 
49, grifos da autora)

Essa solução também pode ser adotada para os mesmos casos de palavras referentes ao 
PA encontrados no nosso corpus, o que gera as seguintes possibilidades de representação em 
grades parentetizadas mostradas a seguir em 11.

(11)
                                choque acentual
     (x) (x  .)
 ma.ra.vi.llo.so
   σ  σ  σ

 aplicação de Apague α, primeira grade métrica
 (.  x .)
 (x) (x  .)             Apague α
 (x) (x  .)
 ma.ra.vi.llo.so
   σ  σ  σ

 aplicação de Apague A, segunda grade métrica
 (x  . .)
 (x) (x  .)             Apague α
 (x) (x  .)
 ma.ra.vi.llo.so
   σ  σ  σ

É importante dizer também que, se houver apenas uma sílaba pretônica, somente o cons-
tituinte referente a essa sílaba poderá ser apagado, pois o apagamento do acento primário im-
plicaria a alteração da relação de proeminência entre os elementos, não preservando a estrutura 
(COLLISCHONN, 1994, p. 50).
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(12) 
    (x)
 (x) (x)              Apague α
 (x) (x)
 es.  to. ri. a
  σ        

No caso de acento secundário em palavras compostas, Collischonn (1994, p. 50) nos diz 
que, como o processo de composição ocorre no nível pós-lexical, “cada membro do composto 
traz seu acento do Léxico e não há perda deste acento no processo de composição”. Sendo 
assim, os acentos primários dos membros compostos são mantidos, porém o acento mais forte 
será o do acento primário do elemento mais à direita. Pudemos encontrar apenas um caso de 
palavra composta no corpus analisado; trata-se da palavra malaventurados cuja grade métrica 
podemos observar em 13.

(13)  
 (        x  )
  (x      x  )
 (x .) (x  .) (x .)
 ma.la.ven.tu.ra.do<s>
  σ   σ   σ    σ    

Outro caso interessante é o da palavra lealmente, ou outros compostos semelhantes 
constituídos por palavra oxítona e sufixos como -mente, -dade, os quais possuem a penúltima 
sílaba acentuada, sendo formadores de palavras paroxítonas. Collischonn (1994, p. 51) diz que 
casos de palavras formadas por sufixos desse tipo “apresentam um comportamento morfoló-
gico que permite considerá-los como compostos”. Sendo assim, nesses casos, ocorrerá choque 
acentual entre a sílaba tônica do primeiro membro e a tônica do sufixo, conforme podemos ver 
no exemplo 14.

(14)  
 (x) (x)  (x   .)
 le.  al. men.te
     _    _8     

 (  x)  (x   .)  choque acentual
 (x) (x)  (x   .)
 le.  al. men.te
      _     _   

Em casos assim, aplica-se a Regra Mova x (cf. nota 4), resultando na seguinte grade métrica.

8 O símbolo _ indica um sílaba pesada.
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(15)  
 (   x)      (x   .)  Regra Mova x
 (x) (x)  (x   .)
 le.  al. men.te
       _    _     

 (    x  )
 (x  )      (x   .)  
 (x) (x)  (x   .)
 le.  al. men.te
     _     _    

Por meio do que foi apresentado sobre a análise do acento secundário no PA, podemos 
perceber que o comportamento desse fenômeno é igual ao PB, como apresentado por Collis-
chonn (1994).

Trata-se de um fenômeno que ocorre no nível pós-lexical, tendo, como pé-básico o tro-
queu silábico, uma vez que o peso da sílaba não influencia na atribuição do acento secundário 
(diferentemente do que ocorre com o acento primário), com direcionalidade da direita para a 
esquerda, a partir do acento principal (excluindo-se este).

Eventuais padrões ternários que foram localizados se devem a choques acentuais, cau-
sados pelo número ímpar de sílabas pretônicas, os quais se resolvem por meio da aplicação da 
regra Apague α.

Também foi encontrado um caso de acento secundário em uma palavra composta (mala-
venturados = mal + aventurados), em que os acentos primários dos dois membros são mantidos, 
porém, no nível pós-lexical, o acento mais forte fica com o membro mais a direita e os outros 
acentos tornam-se secundários.

Podemos dizer que o trabalho que propomos, mostra a eficácia de se trabalhar com tex-
tos 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. 
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Gramaticalização da preposição em no Português 
Brasileiro nos séculos XVIII e XX

DANIELE LOPES FREITAS (USP)

Seguindo os pressupostos da abordagem multissistêmica da língua (Castilho, 2010), a 
gramaticalização é o conjunto de alterações fonológicas (fonologização), morfológicas (morfolo-
gização) e sintáticas (sintaticização). Os trabalhos de Ilari et. al. (2008) e Kewitz (2007) serviram 
como base para delimitação dos fatores a serem analisados em relação à gramaticalização da 
preposição em em cartas dos séculos XVIII a XX. Os fatores são os seguintes:

a) Propriedades morfofonológicas
O processo morfofonológico que resulta na amálgama da preposição em com artigo ou 

pronome pode ter como possível explicação a manutenção do traço [+nasal] da preposição e a 
provável realização ditongada com a alteração morfológica há o surgimento da consoante nasal 
[n]:

1) (...) NaLista que mandei aVossaExcelenCa| lhe deClareiosindios que me faltam nesta aldeã
 (...) . (AI, 1722. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs)

b) Propriedades Sintáticas:
Complemento Oblíquo

2)  (...) hum um | lato por nome SimpliCio que Levou o Padre Antonio Lopes esta | em 
Santos  

 (...) (AI, 1722. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs)

A expressão em negrito funciona como complemento oblíquo por ser proporcional a 
pronomes-advérbios dêiticos ou a preposição + pronome e por ocorrem como argumento interno 
único da sentença.

Adjunto Adverbial

3)  ( . . . )  ene-  |  nhummefal tadosque tomei  poSseepubl iCareiaor-  |  dem de 
VossaExcelenCaenhumdiaSantona igreja para que ve- | nhaanotiCia de todos (...) . (AI, 
1722. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs).
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4)  (...) Ah! Sobre o Zine, eu estou copiando ele na mão pra mandar pra você. montar, ok? (...) 
. (Correspondência Passiva Particular, 1990, In: Kewitz, Org.).

A expressão em negrito funciona como adjunto adverbial, pois agrega uma informação 
apenas acessória, já que a transitividade dos verbos publicar e copiar projetou e preencheu seus 
argumentos externos e internos.

c) Tipos de Verbos
Este trabalho segue Kewitz (2007), adotando uma classificação semântica dos verbos. No 

exemplo abaixo, o verbo creditar é um verbo de transferência:

5)  (...) Creditei hoje em tua conta | no banco doCommercio e Industria | a quantia de 2:826#000. 
– (CPWL, 1900. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs).

d) Escopo da preposição em
O sintagma nominal é o mais recorrente:

6)  (...) Onosso bom Amigo | Padre Mestre Mim im veio hoje refugiarse nesta chacara (...) 
(Cartas Paulistas do Século XIX da BNRJ, 1822. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs)

e) Posição do SP em relação ao verbo
O sintagma preposicional regido por em ocupa de forma mais recorrente na sentença em 

relação ao verbo a posição posterior:

7)  (...) Não entrei com este |[p.2] outro dinheiro para o banco |pois que mamãe estava sem 
dinheiro, então guardei |na burra (...) . (CPWL, 1900. In: Simões &Kewitz 2006, Orgs)

No presente trabalho, apresentei alguns resultados de ocorrências da preposição em em 
cartas dos séculos XVIII a XX. Será necessário realizar a análise quantitativa dos dados para 
identificação de certas regularidades quanto aos fatores analisados, assim como analisar em 
determinados gêneros textuais a ativação, reativação ou desativação de propriedades da pre-
posição em.
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Estratégias de produção de sentido acionados nas 
tiras da Mafalda

DANIELLA KOJOL PAIVA (UNIFESP)

 Este estudo visa analisar o processo de compreensão nas tiras cômicas por meio da Lin-
guística Textual. O estudo tem como corpus as tirinhas do livro Toda Mafalda, do cartunista 
argentino Joaquin Salvador Lavado (mais conhecido como Quino), publicado no Brasil pela 
editora Martins Fontes. 

As tirinhas da personagem Mafalda foram um sucesso desde a sua criação, 1963, a prin-
cípio ela foi criada para ilustrar uma propaganda, mais tarde se tornaria uma das personagens 
mais famosas de quadrinhos do mundo todo. Até os dias de hoje, as tirinhas de Quino são lidas 
por todas as faixas etárias. No Brasil, cada vez mais, as tirinhas da Mafalda vêm se tornando 
mais popular, pois além de suas aparições em cartilhas, vestibulares, internet, livrarias, o gover-
no brasileiro incluiu na sua lista do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola), o livro 
“Toda Mafalda”.

Mesmo havendo esse sucesso por parte das tirinhas de Quino e a inclusão no PNBE, 
surge uma grande problemática. Será que a compreensão destas tiras nos tempos de hoje, no 
Brasil, se dá por completo? Já que as tirinhas foram produzidas cerca de 50 anos atrás e em 
outro país (Argentina). O estudo será feito a partir da linha teórica da Linguística Textual, mais 
especificamente Koch (2004), Marcuschi (2008), Ramos (2009) e Koch & Elias (2010), que 
nos ajudará analisar o assunto. Pois as tirinhas de Mafalda se utilizam de muitas estratégias de 
referenciação, inferências, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, contextualização, 
entre outros fatores da linguística do texto.

Nesta apresentação, serão analisadas tirinhas do livro “Toda Mafalda” que apresentam esta 
problemática. Apresentaremos resultados quantitativos e qualitativos desta Iniciação Científica 
iniciada em setembro de 2011, pois foram aplicados questionários aos alunos do Ensino Funda-
mental, 9º ano, na escola pública E. E. Pedro Morceli, situada na periferia de Guarulhos. Através 
das respostas dos alunos, foi feita uma análise, com base na teoria da Linguística Textual, se os 
elementos de época e a falta dos fatores de compreensão da linguística do texto (conhecimento 
partilhado, contextualização, conhecimento prévio) influenciam na interpretação do leitor atual.

A personagem de Quino, Mafalda, é uma criança que critica a política de sua época, o 
comportamento das pessoas mais velhas, as guerras e muitos outros assuntos que permeiam o 
universo dos adultos. Podemos dizer que estes conhecimentos de mundo que Mafalda possui se 
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dão pelos meios de comunicação, como a televisão, os jornais impressos, rádios. Com a presen-
ça dos elementos de época, é possível ler as tirinhas da personagem sem possuir determinados 
fatores de compreensão da linguística do texto hoje? Por isso, é preciso que o leitor conheça 
a época na qual a personagem foi produzida, levando sempre em consideração o seu contexto 
socio-histórico. Por meio desta investigação, iremos constatar a importância e a influência destes 
aspectos linguísticos para a compreensão das tirinhas de Quino.
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Kriol de Guiné-Bissau: a língua como identidade

 DANILDO MUSSA FAFINA (UFMA) 

País da África Ocidental, a República da GUINÉ-BISSAU estende-se por uma superfície 
de 36.125Km² de território que compreende a parte continental e a parte insular, sendo esta 
última formada pelo Arquipélago dos Bijagós da GUINÉ. Limitada ao norte pelo Senegal, a leste 
e a sul pela Guiné-Conakry, a GUINÉ-BISSAU possui uma população de aproximadamente 
1.503.182 habitantes, distribuída em mais de 12 etnias que falam suas respectivas línguas. Em 
1446 descobre as costas da Guiné-Bissau o navegador português Nuno Tristão e, a partir de 
1450, os navegadores começaram a praticar o comércio dos escravos, do ouro, do marfim e 
das especiarias com este País. O monopólio dos portugueses terminou no fim do século XVII 
quando comerciantes ingleses, holandeses e franceses começaram a interessar-se também pelo 
comércio dos escravos. A partir dos séculos seguintes, os territórios em redor da «Guiné Portu-
guesa», como era chamado na época, se tornaram propriedades francesas e inglesas. Portugal 
satisfazia-se de permanecer em zona costeira e não reclamava as partes interiores. Em 1885, na 
conferência de Berlim, as potências europeias começaram a partilhar o continente africano; e 
em 1886, Guiné-Bissau se transforma numa colônia autônoma de Portugal. No fim do século 
XIX os navios ingleses patrulhavam a região para proibir o comércio dos escravos. Nessa época, 
os portugueses se voltaram novamente para a exploração agrícola, penetraram no interior das 
terras e, após várias guerras com as populações locais, chegaram a controlar todo o território. Ao 
contrário de outras potências coloniais, Portugal desenvolvia pouco a infra-estrutura e o acesso 
à educação; o trabalho forçado era aplicável; a administração era exercida por cabo-verdianos 
mestiços, e não por autóctones ― na época Guiné-Bissau e Cabo-Verde eram uma só adminis-
tração ―, e o regime era opressivo, sobretudo com a chegada ao poder, em Portugal, do ditador 
Salazar, em 1926. A presença portuguesa no País, que lhe conferiu o nome da “Guiné-Portuguesa” 
durante os anos de 1446 a 1973, promoveu algumas alterações em termos linguísticos, sendo 
uma delas o surgimento do Crioulo, ou Kriol, uma espécie de língua geral resultante da junção 
das línguas étnicas locais com o português e que serve como elemento de comunicação entre 
as diferentes etnias. Tido como primeira língua para cerca de 160 mil pessoas e considerada 
como segunda língua para, aproximadamente, 600 mil, o Crioulo é falado por mais de 91% da 
população guineense, enquanto somente 9% falam o português. Isto demonstra que apesar da 
imposição do colonizador no sentido das populações locais falarem corretamente o português, 
o Crioulo acabou ganhando um espaço inquestionável, tornando-se assim a principal identi-
dade linguística e cultural para o povo guineense. Como podemos perceber, ao falarmos sobre 
a Guiné-Bissau, necessariamente, enfocamos os três elementos que, segundo Diégues Júnior 
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(1990), são fundamentais na formação do ser humano – a cultura, a língua e a etnia, já que todo 
indivíduo pertence a um grupo étnico que, por sua vez, possui uma cultura que lhe é transmitida 
por meio da língua falada pelo grupo. Nesse âmbito, vale ressaltar, a relação mais estreita que 
se estabelece é entre a língua e a cultura, uma vez que: [...] a língua transmite a própria cultura 
do grupo, ou é o instrumento pelo qual o grupo se comunica e expressa suas criações e seu 
pensamento, também ela é um elemento que traduz o sentido da verdadeira vivência do grupo, 
ou seja, maneira ou, como outros preferem dizer, os símbolos que traduzem, definem e expli-
cam o pensamento, as realizações, a criação intelectual ou material desse grupo. (DIÉGUES 
JÚNIOR, 1990, p. 16). Esses três elementos constitutivos do ser humano levam-nos a um outro 
conceito igualmente importante no âmbito das ciências humanas e sociais – o de identidade; 
conceito esse difícil de definir, em virtude de sua heterogeneidade e transdisciplinaridade. Para 
efeito deste estudo, entendemos identidade como o conjunto de caracteres próprios e exclusi-
vos com os quais podemos diferenciar pessoas, animais, plantas e objetos inanimados uns dos 
outros, quer diante do conjunto das diversidades, quer ante seus semelhantes. Em se tratando 
da Sociologia, esse conceito implica o compartilhar várias ideias pertencentes, sempre, a um 
determinado grupo social. Para a Antropologia, a identidade consiste na soma nunca concluída 
de um aglomerado de signos, referências e influências que definem o entendimento relacional de 
determinada entidade, humana ou não-humana, percebida por contraste, ou seja, pela diferença 
entre as outras, por si ou por outrem. Portanto, identidade está sempre relacionada à ideia de 
alteridade, ou seja, é necessário existir o outro e seus caracteres para definir por comparação e 
diferença com os caracteres pelos quais me identifico.
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Notas sobre a história da concordância verbal na língua 
portuguesa: o Livro das Monjas 

 DANILO DA SILVA SANTOS (PPLING/UESB/UNEB)

Ao estudar a história de uma língua, o pesquisador utiliza fontes diversas as quais, pelo 
seu olhar, se transformam em matéria de investigação, descrição e análise. O presente estudo 
debruça-se sobre o Livro das Monjas escrito no século XVIII pelo Padre Gabriel Talbot a pedido 
de religiosas portuguesas, na cidade do Porto. As monjas beneditinas desejavam conhecer em 
vernáculo as santas regras que as levariam à perfeição preconizada pelo Patriarca São Bento. 
Faz-se oportuno lembrar que o ensino da língua vernácula e a publicação de obra em português 
impõem-se como necessidade imperiosa, na segunda metade do século XVIII, numa forma de 
conferir nacionalidade e dar cor lusitana à nova realidade social que surgia. Tal empreitada era 
exigência para o exercício das atividades civilizatórias propostas pelas reformas educacionais 
da época. Do ponto de vista linguístico, nosso escopo é descrever as “regras” de concordância 
verbal utilizando o livro como corpus a fim de, mormente, elencar as formas de solidariedade 
entre o verbo e o sujeito num documento do século XVIII. Segundo Moura Neves, os estóicos 
já faziam, em seu tempo, referência a uma operação de concordância entre o verbo e o nome 
na função de sujeito (NEVES, 2002). Referindo-se ao latim, Riemann e Ernout (1941) reco-
nhecem que havia concordância entre o “sujeito” e o “verbo”, mas verificam algumas situações 
especiais que envolviam o sentido do sujeito, sua formação ou a posição que ele ocupava em 
relação ao verbo. É de bom alvitre lembrarmos que a concordância possui um lugar específico na 
tradição dos estudos gramaticais de língua portuguesa, sendo-lhe dedicada uma parte intitulada 
“Sintaxe de Concordância”, como o fez Carlos Góis no século XX. A sintaxe de concordância 
estaria subordinada a três princípios: o histórico, o lógico e o analógico. O princípio histórico 
subordinaria os fatos sintáticos aos antecedentes da língua, levando à comparação com línguas 
irmãs. Por outro lado, o lógico subordina os fatos ao critério do sentido, enquanto que o analó-
gico procura subordinar os fatos à uniformidade, buscando a simplificação. Em nosso estudo, 
buscamos descrever os princípios gerais adotados pelo autor para estabelecer a solidariedade 
entre sujeito e verbo, descrendo tais princípios e demonstrar, estatisticamente, como eles se 
materializam na escrita de um autor do século XVIII. Por fim, buscamos cotejar as estruturas 
presentes no Livro das Monjas com a obra de um dos mais notáveis gramáticos daquele século, 
Antônio José dos Reis Lobato. O presente texto, no entanto, constitui-se de uma das etapas de 
uma pesquisa maior em andamento que visa “tentar” escrever a história da concordância verbal 
na língua portuguesa.
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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, quan-
tificador, 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 deter-
minante, 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, propo-
nho 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.
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O papel da nativização na formação das línguas crioulas

DANTE LUCCHESI (CNPQ/UFBA)

A hipótese do Bioprograma da Linguagem de Derek Bickerton (1981; 1984) teve um 
grande impacto na Crioulística na década de 1980. Segundo essa teoria, as crianças nascidas na 
situação de contato desempenhariam um papel crucial na formação das línguas crioulas, pois 
receberiam como input para aquisição de sua língua materna um modelo altamente defectivo 
de segunda língua (o jargão ou pré-pidgin) e, acionando os dispositivos da faculdade inata da 
linguagem, procederiam à reestruturação gramatical da língua crioula. Porém, a partir da década 
de 1990, cresceram no campo os questionamentos à hipótese de Bickerton, não obstante os seus 
esforços para refinar sua teoria (cf. BICKERTON, 1999). Com isso, ganhou espaço a visão 
de que os adultos falantes das línguas do substrato é que desempenhariam o papel principal 
na formação da variedade linguística que se forma na situação de contato massivo, radical e 
abrupto, transferindo os mecanismos gramaticais de sua(s) língua(s) nativas, no processo de 
pidginização/crioulização (LUMSDEN, 1999; e SIEGEL, 2008, entre outros).

Apesar dos problemas da Hipótese do Bioprograma, ela tem o mérito de buscar uma 
explicação para as características que são gerais às línguas crioulas, independentemente da com-
posição do conjunto de línguas que concorreram para sua formação; o que a visão particularista 
da transferência do substrato é incapaz de fazer. Nesse sentido, será apresentada uma proposição 
que visa a integrar a transferência do substrato e o processo de nativização para explicar a gênese 
das línguas crioulas. Essencialmente, o que será postulado é que os elementos gramaticais podem 
surgir no processo de transferência do substrato, mas, no plano da fala dos adultos, mantêm-se 
em uma situação instável e de muita variação, e só são efetivamente gramaticalizados quando 
integrados no processo de aquisição da língua materna das crianças que nascem na situação do 
contato. A seleção e o processamento que acontece na nativização do pidgin instável ou pré-
-pidgin guiados pelos princípios da Gramática Universal seriam responsáveis pela definição das 
características mais gerais das línguas crioulas.
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Designações para “menstruação” nas capitais 
brasileiras: um estudo a partir dos dados do ALIB

DAYSE DE SOUZA LOURENÇO (UEL)

O português do Brasil, em especial no nível lexical, reflete as influências linguísticas 
e culturais dos povos que participaram do processo de formação da nação brasileira, ou seja, 
constitui-se através da interação das pessoas com o meio em que vivem. Pesquisadores como 
Aguilera (2009), Oliveira (2009), Pastorelli (2009), Ribeiro (2009), Romano (2009), Santos 
(2009), entre outros, já realizaram estudos acerca das escolhas lexicais com base nos dados do 
AliB – cuja metodologia é a coleta de dados in loco – no entanto, ainda há questões não abor-
dadas. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as respostas dadas à 
questão 121 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) 
(COMITÊ NACIONAL, 2001): “As mulheres perdem sangue todos os meses. Como se chama 
isso?”, observando a fala espontânea do informante, utilizada de forma geral na comunidade 
em que está inserido, não um regionalismo ou falar característico de determinado grupo, mas o 
vernáculo informal. Este estudo, sob orientação da Profª Dr.ª Vanderci de Andrade Aguilera e 
vinculado ao projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), além de pesquisar os diferentes desig-
nativos registrados na língua oral, intenta investigar as possíveis motivações para as escolhas 
realizadas. Para tanto, analisam-se as respostas obtidas junto aos 200 informantes das 25 capitais 
brasileiras, exceto Palmas e Brasília devido a sua recente fundação, segundo variáveis sociais: 
diatópica (lugar de origem do informante), diageracional (faixa etária I – 18 a 30 anos e faixa 
etária II – 50 a 65 anos), diassexual ou diagenérica (sexo feminino e sexo masculino) e escola-
ridade (nível fundamental e nível superior). A partir da análise dos dados com base nos princí-
pios metodológicos da Dialetologia Pluridimensional (Thun, 1998), verificou-se a preferência 
pela escolha da variante menstruação como primeira resposta nas capitais de todas as regiões 
do país, também foram lembradas variantes como: regra, de boi, de bode, chico, entre outras. 
Para melhor visualização, os resultados serão apresentados em cartas experimentais e gráficos.
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Dar e Fazer: A Semântica de  
Construções com Verbos-Suporte

DÉBORA TAÍS BATISTA DE ABREU (UNISINOS/RS)

O estudo em questão visa a explorar a semântica de construções com os verbos-suporte 
dar e fazer da língua portuguesa, baseando-se no recurso lexicográfico FrameNet e considerando 
as ocorrências dessas construções em corpus extraído de textos do português do Brasil.

As expressões com verbos-suporte envolvem elementos que se combinam de uma forma 
peculiar, rompendo o limite das palavras na construção de um significado novo, o que dificulta 
a sua descrição semântica e a sua identificação como uma unidade lexical. Essas ocorrências 
ocupam um espaço intermediário entre construções livres e expressões cristalizadas. São exem-
plos dessas expressões dar exemplo, dar um grito, dar início, fazer afirmação, fazer denúncia, 
fazer uma pesquisa, entre muitas outras. 

Também agrava o caráter irregular dessas unidades complexas o fato de elas serem alta-
mente produtivas, ou seja, poderem manifestar-se de formas variadas: um verbo-suporte pode 
ocorrer com muitos substantivos e também um mesmo substantivo pode ocorrer com mais de 
um verbo-suporte. A irregularidade que se verifica para as construções com verbos-suporte acaba 
tornando difícil a sua descrição semântica e sintática, pois se torna problemático identificar 
propriedades e padrões de ocorrência para essas expressões.

Por outro lado, a irregularidade justifica a importância de se descreverem essas constru-
ções, de forma que elas sejam registradas adequadamente no léxico de uma língua. A falta de 
descrições coerentes para essas construções torna-se uma problemática para a semântica, para 
a lexicografia e para a linguística computacional.

Apesar disso, a descrição semântica e as representações existentes de ocorrências com 
verbos-suporte em dicionários eletrônicos são insuficientes. Percebe-se uma escassez de recursos 
em que colocações, como os verbos-suporte, sejam tratadas de uma forma consistente e de fácil 
acesso para usuários humanos e para sistemas de PLN.

Dessa forma, esta pesquisa defende que a descrição dos verbos-suporte explorando os 
recursos disponíveis na base de dados lexicais FrameNet e as considerações teóricas das pesqui-
sas realizadas no âmbito deste projeto possam trazer alternativas para a descrição semântica 
e para o enquadramento automático dessas construções. A FrameNet, inspirada na teoria da 
semântica de frames, consiste em uma base de dados lexicais que descreve o significado das 
palavras e demonstra suas valências semânticas e sintáticas com base na anotação de corpora.
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O trabalho de pesquisa em questão explora o tratamento lexical abordado pela FrameNet, 
com o objetivo de identificar e descrever padrões semânticos de algumas construções com os 
verbos-suporte dar e fazer. Investiga-se como essas expressões se comportam semanticamente, 
com base nos frames que elas evocam. A FrameNet apresenta importante potencial descritivo, 
tendo em vista que apresenta possibilidades combinatórias para as palavras e as descreve em 
termos de papéis semânticos situacionais e culturais.

Sendo assim, a pesquisa discute, principalmente, a semântica de construções com verbos-
-suporte, e a possibilidade de se encontrarem padrões de ocorrência entre essas expressões 
irregulares e produtivas. Através da análise realizada, verificou-se que as construções seguem 
determinadas restrições de seleção e podem ser associadas a partir de traços semânticos em 
comum. 
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O des (uso) do pronome reflexivo no dialeto goiano

 DÉBORAH MAGALHÃES DE BARROS (UFG)

Segundo as normas da Gramática Tradicional, o pronome clítico deve ser empregado em 
determinados contextos a fim de expressar a noção de reflexividade da ação do verbo sobre o 
seu sujeito sintático. Contudo, observa-se que no português brasileiro, em algumas regiões do 
Brasil, está ocorrendo uma alta incidência de não uso do pronome em função reflexiva. Esse 
fenômeno tem sido objeto de diversos estudos, em especial dos que possuem um enfoque 
variacionista. Os resultados dessas pesquisas atestam um uso variável no português popular 
brasileiro. No dialeto goiano, o não uso do pronome nas situações em que a Gramática Tradi-
cional solicita é altamente recorrente, ultrapassando 80% das ocorrências analisadas, indicando 
um processo de mudança acelerado. Assim, verificamos que a regra no dialeto goiano é a não 
marcação pronominal e os dados mostram fortes indícios de implementação da regra zero 
para o pronome em contextos exigidos. Por outro lado, a marca pronominal aparece em outros 
contextos altamente marcados. Por isso, investigamos a organização e a funcionalidade do uso 
pronominal clítico em sua função reflexiva na língua falada do dialeto goiano, atentando para 
os fatores sócio-discursivos e gramaticais correlacionados ao fenômeno da voz. A análise está 
fundamentada na teoria funcionalista, especialmente em Dik (1989, 1997), Givón (1984, 1990, 
1992, 1995), e nos estudos sobre voz desenvolvidos por Kemmer (1993, 1994) e Camacho 
(2002, 2003). Partimos da hipótese de que o goiano omite os pronomes clíticos reflexivos em 
contextos pragmaticamente relevantes e relacionados com o tipo de voz verbal. Consideramos, 
que, conforme Dik (1997), a voz é um fenômeno de interface semântica, sintática e pragmática, 
definida pelo modo como o usuário da língua perspectiviza o Estado de Coisas (EsCo) para 
produzir diferentes enunciados. Procuramos observar como se dá esse processo linguístico e 
quais as condições que favorecem ou desfavorecem essa ocorrência. O corpus é constituído de 
dados do Projeto “O português contemporâneo falado em Goiás – Fala goiana”. Analisamos 
trechos de falas de homens e mulheres com até 7 anos de escolaridade.
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Usos dos advérbios qualitativos em  
-mente em textos injuntivos

DEISE CRISTINA DE MORAES PINTO (UFRJ)

O objetivo deste trabalho é observar o comportamento dos adverbiais qualitativos em 
–mente em textos injuntivos escritos no português arcaico e no português contemporâneo, 
especialmente no que tange à sua ordenação. A injunção, de acordo com Travaglia (1991), é um 
tipo textual no qual o locutor/autor estimula a realização de uma ação que ocorrerá num tempo 
posterior ao da enunciação. Na presente pesquisa, também partimos do conceito de advérbio, 
de Martelotta (2004), e da proposta de Pagotto (1999) apud Martelotta, Barbosa & Leitão 
(2002), segundo a qual a posição pré-verbal estava disponível a todos os tipos de advérbios 
até o século XVIII. A partir do século XIX, essa posição passaria a ocorrer somente em frases 
estilisticamente marcadas. Com o processo de mudança, essa posição teria ficado indisponível 
para muitos advérbios, como é o caso dos que semanticamente não interagem com traços mor-
fológicos do verbo (tempo, aspecto): qualitativos, intensificadores e locativos. Outra hipótese 
testada diz respeito à atuação do princípio

de iconicidade, mais especialmente ao subprincípio da proximidade. Segundo Givón 
(1990), o grau de proximidade dos elementos linguísticos reflete o grau de integração de seus 
conteúdos no plano cognitivo. Ou seja, nesse estudo, a maior ou menor distância entre verbo e 
advérbio indicaria o grau de vinculação semântica entre eles. O advérbio qualitativo, por se referir 
semanticamente ao verbo, tende a vir mais próximo dele, designando o modo como ocorre a ação 
por ele expressa. A metodologia seguiu as seguintes etapas: levantamento das ocorrências com 
os elementos em estudo nos textos de cada sincronia; classificação dos advérbios (valor semân-
tico, alvo e posição); análise quantitativa e qualitativa; comparação dos resultados das diferentes 
sincronias. Constatou-se que os elementos em questão apresentavam, nos textos injuntivos do 
português arcaico, variação entre as posições pré e pós-verbais, sem mudança semântica, mas, 
nos injuntivos do português contemporâneo, esses itens só ocorrem em posição pós-verbal (cf. 
Pagotto, 1999). O subprincípio da proximidade, vinculado ao princípio da iconicidade, também 
foi corroborado: os advérbios qualitativos em -mente tendem a ocorrer o mais próximo possível 
de seus alvos, tanto pré quanto pós-verbalmente, i.e., nas posições imediatamente antepostas e 
imediatamente pospostas.
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Formas e funções da indeterminação do sujeito no 
português popular brasileiro falado em São Paulo

DEIZE CRESPIM PEREIRA (FFLCH-USP) 
ANGELA C. S. RODRIGUES (FFLCH-USP)

Este trabalho constitui um estudo quantitativo de formas pronominais e verbais utilizadas 
para expressar a indeterminação do sujeito no português popular de São Paulo.

O corpus sob análise se compõe de 23 inquéritos que fazem parte do Projeto Português 
Popular em São Paulo. Este registra a fala de informantes adultos, de ambos os sexos, analfabetos 
ou de baixa escolaridade (i.e. que tenham cursado até a 4ª série primária), paulistanos e também 
migrantes do interior do estado de São Paulo e de outras regiões do Brasil, principalmente do 
Nordeste, que residem em favelas localizadas no Jardim Carombé e no Jardim Paulistano, na 
zona norte da capital paulista. 

Os pressupostos teórico-metodológicos são retirados da Sociolinguística Variacionista 
Laboviana e da Linguística Funcional (Halliday, 1994; Dik, 1989, 1997).

Entre as estratégias de indeterminação encontradas, destacam-se o preenchimento do 
sujeito com o uso de pronomes (a gente, você, eu, nós, eles), ou casa vazia do sujeito mais 
formas verbais no infinitivo, na 3ª pessoa do singular ou do plural.

Com base na noção funcionalista de que existe um continuum, e não uma divisão absoluta, 
entre determinação e indeterminação, procuramos relacionar estas formas a graus de indetermi-
nação, partindo do menos indeterminado (casos em que há pistas explícitas no texto ou implícitas 
no contexto para se identificar, ao menos em parte, o referente) até o mais indeterminado (i.e. 
ausência completa de pistas) (cf. Micheletti, 2000).

Além disso, relacionamos as formas utilizadas a algumas das funções exercidas pela 
indeterminação (Milanez, 1982), quais sejam: 

a) exemplificar situações genéricas, ex.: 

(1)  Doc. qui qui é a lagi? /Inf. lagi é a casa qui a genti constrói ( ) qui a genti sobi pur 
cima da casa

b) esconder a identidade do referente do sujeito, ex.:
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(2)  ah::... ah a genti vê qui EU vi não mais a genti vê contá né? assim... elis acharu uma 
muié aí né?... ca:... corpu só dipois qui acharu a cabe::ça... ( ) HOmi eu sei qui elis 
sempri mata jogaí... passa dois treis dia elis acha

c)  amenizar o efeito do uso da 1ª pessoa do singular, ex.:

(3)  Doc. pur que você dissi qui é difícil arrumá serviçu?/ Inf. ah purque sempri a genti sai... 
u serviçu qui a genti qué a genti vai prucura mais sempri tem um incarregadu uma 
pessoa qui acha rúim u serviçu da genti... intão num fica ... a genti é mandadu imbora

d) focalizar a ação verbal, ex.:

(4) Doc. comu é qui era u seu serviçu lá?/ Inf. era:... revisá as ropa... dobrá... i:... tirá as 
ponta di linha

e)  economia lingüística (nos casos em que há alguma pista no contexto para se inferir a  
identidade do referente), ex.: 

(5) i foi na na sabesp... chegô lá pidiu a ligação elis falô qui vinham vê si da:va pa fazê 
a ligação né?... aí veiu num pra/ num prazu di quinzi a vinti dia mais o menu fizeru a 
ligação... agora cada um cada barracu tem seu... sua água sua luz
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As propriedades do adjetivo: um estudo comparativo 
entre o PB e o PE

DENILDA MOURA (UFAL)

Neste trabalho no campo de sintaxe, pretendemos: a) discutir as propriedades do adjetivo, a 
partir das distinções estabelecidas entre as categorias lexicais, cf. Chomsky, 1970; b) propor uma 
análise comparativa entre o PB e o PE sobre a concordância do adjetivo, a partir da utilização 
do banco de dados do Português Falado, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa 
(2001); c) para a análise comparativa, em frases predicativas, será utilizado o referencial teó-
rico da sintaxe gerativa, cf. Chomsky (1995, 1998, 2001) e aportes da teoria dos traços-phi, cf. 
Harley & Ritter (2002), Béjar (2003, 2008), Harbour, Adger e Béjar (2008) e Carvalho (2008).
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A variação na realização do artigo definido em textos 
escritos na primeira metade do século XX e em dados 

de fala do século XXI

DÉRECK KÁSSIO FERREIRA PEREIRA (UFRPE/UAST, PIBIC/CNPQ)  
ADEILSON PINHEIRO SEDRINS (UFRPE/UAST) (ORIENTADOR:)

Apresentamos aqui um estudo sobre a realização do artigo definido em dois contextos 
linguísticos: diante de nomes próprios e pronomes possessivos (analisando também o artigo 
sendo ou não complemento de preposição), em textos produzidos no século XX (entre 1911 
e 1950) e em dados de fala do século XXI, ambos do município pernambucano de Afogados 
da Ingazeira. Nesses contextos, a presença/ausência do artigo definido parece não interferir no 
fenômeno da definitude do sintagma nominal, indicando um certo caráter expletivo do deter-
minante quando foneticamente realizado (cf. CASTRO, 2006). Para esta pesquisa, o arcabouço 
teórico-metodológico que adotamos foi o da Teoria da Variação e Mudança Linguística, como 
postulado por Labov (1972). Um de seus pressupostos é o de que a língua é inerentemente 
heterogênea e o aparente “caos” linguístico é possível de ser sistematizado e que fatores contri-
buem nessa sistematização. Assim, nosso objetivo precípuo foi verificar que fatores linguísticos 
estariam condicionando a realização do artigo, bem como verificar qual a forma mais frequente 
de ocorrência (se realizando ou não o artigo). Finalmente comparamos a escrita do século XX 
e a fala do século XXI no município. O corpus do século XX foi retirado do livro de Tombo 
da Casa Paroquial de Afogados da Ingazeira. Já do século XXI conseguimos através de coleta 
de dados de falantes afogadenses. Após a análise dos corpora, observamos que a presença do 
artigo tanto na escrita (século XX) como na fala (século XXI), nos contextos selecionados, é 
pouco frequente. Do total dos contextos selecionados na escrita, apenas 33% apresentaram a 
realização do artigo. Já na fala apenas 34% apresentaram a realização do artigo. Em relação às 
variáveis linguísticas o contexto que mais favorece a não realização do artigo definido é o de 
pronome possessivo, onde do total de ocorrências na escrita do século XX, 35% apresentaram a 
realização do artigo (quando preposicionado a porcentagem de presença e de ausência do artigo 
é de 50%. Já quando o possessivo não é preposicionado há uma diferença nas porcentagens: 
20% do total de ocorrências apresentaram o uso do artigo, contra 80% sem o artigo). Na fala o 
resultado foi de 34% do total de ocorrência com artigo (quando preposicionado 84% das ocor-
rências é com artigo, contra 16% sem artigo. Na ausência da preposição, há 17% de ocorrência 
do artigo, contra 83% de ausência). No que tange aos patronímicos, na escrita do século XX, 
o artigo não ocorre nem com, nem sem preposição. Quando apareceram patronímicos, houve 
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apenas a presença da preposição num total de 100% (ex. “de” Maria, e não “da” Maria). Na fala, 
do total de ocorrência de patronímicos, 100% apresentam a ausência de artigos, todos os casos 
sendo complemento de preposição. Assim, o fato de o sintagma nominal ser ou não complemento 
de preposição se mostrou também como um contexto condicionante nos dois séculos (67% do 
total de ocorrência com preposição apresentaram a ausência do artigo definido no século XX. 
Na fala do século XXI a porcentagem foi de 34%). A presente pesquisa constatou que na cidade 
localizada no sertão de Pernambuco, o uso do artigo apresenta uma baixíssima frequência nos 
contextos de patronímicos e pronomes possessivos. Esse resultado indica que a tendência na 
escrita do século XX e na fala do século XXI, neste município, parece ser a de bloquear o uso 
da forma “expletiva” do artigo definido. Mostrando também que, pelo o que parece, não houve 
uma mudança no que diz respeito ao emprego do artigo ao passar do tempo. 
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Atitude do falante em relação à variação fonológica: 
uma atitude consciente?

DERMEVAL DA HORA (UFPB)

Os estudos sociolinguísticos desenvolvidos por Labov, nos anos 60 e subsequentes do 
século XX, foram fundamentais para o início e a continuidade de outros estudos realizados 
em diferentes partes do mundo. A partir da estratificação social das variáveis e observando sua 
correlação com fatores estruturais, foi possível que se estabelecessem padrões sistemáticos 
em vários aspectos da língua, principalmente no que tange aos fonológicos. Como atestam os 
trabalhos implementados, ênfase maior foi dada às variáveis sociais e estruturais, com pouca 
atenção voltada para a variável estilística. Sabemos que a metodologia sociolinguística, no que 
concerne ao estilo contextual, tem-se voltado para duas abordagens. De um lado, a mudança 
de estilo vista como fenômeno etnográfico; de outro, como um mecanismo controlado, ao se 
medir a dinâmica da variação sociolinguística. Saber tanto quanto possível sobre as formas que 
os falantes mudam e sua frequência no cotidiano é um desafio. E a mudança de estilo parece ser 
uma das chaves para o que vemos como o problema central da teoria da mudança linguística: o 
problema da transmissão (Labov, 2001). Atrelado à questão do estilo está o papel da consciên-
cia linguística que pode revelar-se na atitude do falante-ouvinte tanto em relação a sua própria 
fala como a de outrem. Utilizando dados do Projeto Variação Linguística no Estado da Paraíba 
– VALPB (Hora, 1993), nosso objetivo é avaliar a atitude do falante paraibano em relação a 
processos fonológicos que podem ser categorizados tanto como pontuais como quanto globais, se 
considerarmos aspectos estruturais e prosódicos. Além disso, avaliaremos até que ponto o falante 
tem consciência do processo variável que permeia sua fala e a de outros falantes brasileiros.
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O uso de lhe como acusativo na variedade  
brasileira do português: observações sobre a  

variedade linguística feirense

DEYSE EDBERG (I.C-UEFS)  
NORMA LÚCIA ALMEIDA (UEFS – ORIENTADORA) 

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

 DHIENES CHARLA FERREIRA (UENF)  
GELSON CAETANO PAES JUNIOR (UENF)

 O objetivo deste trabalho, que faz parte do projeto: “Variedades Linguísticas na Região 
Norte Fluminense”, é elaborar um corpus representativo da região Norte Fluminense. A elabo-
ração de um corpus dessa natureza é de suma importância para que se possam promover pesqui-
sas linguísticas na região, não somente para pesquisadores da área de ciências humanas, mas 
também de outras áreas. Além disso, este banco de fala permitirá registrar as características 
de fala de seus habitantes, em oposição aos traços linguísticos típicos dos habitantes de outras 
regiões. Esta proposta deve ser ampliada para toda a região norte fluminense, a fim de atender 
às demandas e particularidades dessa região. Em primeiro lugar, faremos um estudo mais apro-
fundado da estrutura social das cidades que compõem a região. Já, em segundo lugar, faremos 
uma coleta de amostras da cidade de Campos para a elaboração de uma análise da fala da região 
e depois, estendendo para toda região norte fluminense. Como a elaboração de um corpus está 
necessariamente subordinada aos objetivos referentes às análises que serão desenvolvidas, este 
projeto trata, não apenas da elaboração de um corpus, mas fornece informações básicas acerca 
dos estudos futuros para os quais o material recolhido servirá de base.
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Demografia histórica e inferências  
sobre a difusão da língua portuguesa: o Brasil no 

imaginário do Censo de 1872

 DINAH CALLOU (UFRJ) AFRÂNIO BARBOSA (UFRJ)

Discute-se, em geral, a evolução histórica de cidades, com vistas à interpretação do portu-
guês brasileiro, marcadamente heterogêneo, dentro do pressuposto de que o lingüístico reflete o 
social. Na discussão do tema, vem à tona o fato de que informações lingüísticas inferidas de dados 
histórico-demográficos de censos e mapas de população, produzidos na Colônia e no Império 
brasileiros, devem, algumas vezes, ser postas sob suspeita, até mesmo porque, não raramente, 
seus números são contraditos pelas informações encontradas em fontes oficiais e não-oficiais de 
outra natureza. Deve-se, pois, ter sempre em mente as palavras de Lass (1997: 5): “As histórias 
da língua são como todas as histórias, mitos, pois não se pode saber o que realmente significam 
os documentos encontrados e registrados na história”. Dessa forma, nosso objetivo é tratar das 
fontes demográficas oficias do mesmo modo como tratamos dos demais conjuntos documentais, 
como uma realidade em si que embasa nosso constructo histórico que, por sua vez, dialoga com 
outros construtos, a partir de fontes documentais diversas. Em outras palavras, os próprios mitos 
demográficos, construídos em um Censo Oficial, são interpretados como um objeto de estudo a 
ser considerado na Sociolinguística-Histórica, independente do fato de seu maior ou menor grau 
de reflexo da realidade histórica. Se não sabemos “o que realmente significam os documentos 
históricos”, também não sabemos o que realmente significam os números dos censos oficiais, 
mas, com certeza, podemos tentar entender que comunidades imaginárias existiam aos olhos 
oficiais em cada época.Neste trabalho, com base no recenseamento do Império do Brasil, de 1872, 
são abordados os dados demográficos de três pólos demográficos brasileiros – Rio de Janeiro, 
Salvador e São Paulo. Buscamos inferências possíveis sobre o avanço da língua portuguesa 
em relação às “raças” distribuídas, segundo uma mesma metodologia de época, pelos graus de 
instrução e pelas capitais e pelo interior das Províncias. A despeito das imprecisões suspeitas, 
a imagem projetada pode nos revelar certas proporções que possibilitem relacionar os “mitos” 
demográficos à real diversidade sociolinguística de final dos oitocentos.
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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 bra-
sileiro (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 com-
partilham 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 fun-
damental 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 qualitativa-
mente 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. Procura-
remos 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 cons-
trução, 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 
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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 witt-
gensteiniana 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.
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Estratégias de reflexivização e propriedades gramaticais 
dos reflexivos: um estudo comparativo

DOROTHY BEZERRA SILVA DE BRITO (UFRPE)

O principal objetivo deste trabalho é mostrar como a relação de reflexividade é estabele-
cida em diferentes línguas (inglês, alemão, islandês, russo, espanhol, entre outras) no intuito de 
fazer uma comparação entre estas e o Português Brasileiro (PB). Um outro objetivo é definir, 
afinal, que item seria responsável pela interpretação reflexiva atribuída a uma sentença, se os 
pronomes, os verbos ou o predicado como um todo. Observamos, também, sob a perspectiva 
gerativista de análise, os processos de mudança e/ou gramaticalização pelos quais passaram as 
estratégias de reflexivização em algumas línguas e, com base em tais dados, tentamos explicar 
por que o se reflexivo do PB, um elemento verbal cuja ocorrência era restrita à presença de ante-
cedentes com traço gramatical de terceira pessoa (Exemplo: Ele(s)/ela(s)/você(s) se viu(viram) 
no espelho), passou a ser usado com antecedentes de qualquer pessoa gramatical (Exemplo: 
Eu/nós se vi/viu(vimos) no espelho), ainda que com algumas restrições dialetais. Roberts & 
Roussou (2003) afirmam que uma mudança na língua sempre envolve simplificação estrutural. 
Estas simplificações são sempre locais, mas, em contrapartida, aumentam a complexidade em 
algum outro ponto do sistema. Podemos considerar que, tendo em vista a composição interna 
de elementos pronominais (cf. DÉCHAINE & WILTSCHKO 2002, BÉJAR 2003, CARVA-
LHO 2009, entre outros), o se apresenta uma simplificação estrutural (a ausência de traços φ, 
ou seja, os traços gramaticais de pessoa, número e gênero) em comparação aos outros clíticos 
do PB. Faltz (1985), ao observar, em algumas línguas escandinavas, o processo de mudança 
que possibilitou que o reflexivo de terceira pessoa passasse a ser usado com todas as pessoas 
gramaticais, aventa a hipótese de a mudança verificada ser justificada pela manifestação de uma 
maior gramaticalização do reflexivo. Apoiados na hipótese de que este processo está ocorrendo 
no PB (hipótese esta também defendida, parcialmente, por VITRAL 2006 e OLIVEIRA 2006), 
tentamos fornecer uma explicação para o comportamento diferenciado do se em relação aos 
outros clíticos cuja atuação como reflexivos estaria condicionada a outros fatores (localidade e 
identidade de traços com o antecedente, por exemplo).
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Fatores semânticos e discursivos da concordância em 
textos jornalísticos paulistas do século XIX

EDILAINE BUIN-BARBOSA (USP/FAPESP)

Este trabalho analisa o fenômeno da concordância nominal/verbal do português do Brasil 
em textos jornalísticos do século XIX, anúncios e cartas de leitores e de redatores, que fazem 
parte da documentação do corpus do Projeto temático “Para a história do Português Brasileiro” 
(PHPB) (https://sites.google.com/site/corporaphpb). A análise toma por base a abordagem 
da língua como um multissistema complexo (Castilho 2010, 2011), o que significa partir do 
pressuposto de que a concordância do português não é regida apenas pelos fatores gramaticais 
como se costuma tradicionalmente pensar, mas também por fatores de ordem lexical, semântica 
e discursiva. 

Como não há registros da oralidade do século XIX, é o dado de escrita que dará indícios 
das mudanças ocorridas e consolidadas na fala. O fato de um texto jornalístico passar desde 
sempre por revisão, pode reforçar a hipótese de que uma ocorrência de concordância não padrão, 
sobrevivente aos prováveis filtros, já se apresenta como natural aos revisores, o que é indicativo 
de uma mudança já processada na fala. 

São as ocorrências de concordância que fogem às regras convencionais que poderão 
evidenciar outros fatores que a regem, de ordem semântica e discursiva. Diante da raridade 
dessas ocorrências em textos de jornal do século XIX, a opção metodológica foi de realizar 
uma seleção qualitativa, que valorizasse essas singularidades e não as perdesse em análises por 
amostragem. Embora não se focalize neste trabalho a questão da mudança linguística, os fatos 
aqui registrados ficam à espera de compor análises futuras de interesse diacrônico, em virtude 
do prosseguimento da pesquisa.

A linguagem é entendida como essencialmente dinâmica, transformando-se constantemente 
ao longo dos tempos. Modifica os que a utilizam e, ao mesmo tempo, é modificada por eles 
(Buin 2002). Longe de ser um código ou tão somente instrumento para comunicação, é uma 
propriedade mental em constante processo de construção. 

O trabalho investiga os anúncios de jornais e as cartas de leitores e de redatores do século 
XIX. Os anúncios são trocados entre os proprietários rurais, comerciantes e proprietários de 
escravos. A identificação do anunciante é importante para que o texto atinja seu objetivo. No 
caso das cartas, os enunciadores identificam-se por pseudônimos, sempre do sexo masculino; 
mulheres também não aparecem. Escravos são mencionados como objetos, são assuntos, jamais 
participam da interlocução. 

https://sites.google.com/site/corporaphpb
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O conjunto das cartas de leitores e de redatores revela todo um movimento social e político 
da comunidade paulistana do século XIX, de afetos e desafetos, insinuações e comprometimentos. 
As cartas de leitores e de redatores formam uma rede social, em que são emitidas opiniões, 
desabafos e críticas. O jornal, em vários momentos, assume “barrar” algumas publicações por 
não objetivar a continuidade dos atritos, como exemplifica um trecho de uma carta de redator 
(Farol Paulistano, 2 de maio de 1827, n.13, carta n. 406): A questão suscitada pela primeira 
carta do senhor (...) parece feita para continuar. Nós porém que entendemos, que da ulterior 
ventilação délla nenhum proveito virá ao público.

O fenômeno linguístico da concordância é visto dentro de um quadro teórico funcionalista-
cognitivista e em geral são as ocorrências não padrão que deixam transparecer os fatores 
discursivos e semânticos acionados pelo sujeito que a elabora. Na abordagem multissistêmica, 
os sistemas linguísticos (gramática, léxico, semântica e discurso) não são vistos unilateralmente, 
mas simultaneamente e multilateralmente. O que significa dizer que nenhum deles é central e 
nenhum determina o outro. 

Os quatro sistemas são regidos por um dispositivo sociocognitivo que opera sobre a língua, 
ativando/reativando/desativando as propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais. 
O ponto central da proposta é que os quatro sistemas linguísticos são governados por esse 
dispositivo, que tem caráter pré-verbal. Ele é social porque é baseado em uma análise continuada 
das situações que ocorrem em um ato de fala, e é cognitivo porque lida com categorias cognitivas 
tais como visão, espaço, tempo, movimento, incluindo os traços semânticos deles derivados. 

Todos os textos foram lidos e separados em ocorrências de concordância padrão e 
não padrão. Tomamos por base para a análise o paradigma indiciário, nos termos de Carlo 
Ginzburg (1990). Segundo o autor (p.152), a sabedoria é uma capacidade de, a partir de 
dados aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa, não experimentável 
diretamente. A língua é, sobretudo, uma realidade complexa. A partir daquilo que a escrita 
nos deixa como registro tentamos contribuir com pequenas peças para a remontagem de uma 
história do português paulista, no aspecto específico do fenômeno da concordância. Nessa tarefa, 
os desvios das regras gramaticais da concordância do português brasileiro são as trilhas que 
seguiremos para chegar a possíveis explicações. 

Tomamos como exemplo para este resumo, a análise de um anúncio de jornal e de uma 
carta de redator. 

a) O anúncio
Segundo o que pudemos observar pela leitura de todos os anúncios de nosso corpus (Gue-

des & Berlink, org. 2000), os anúncios que comercializam escravos e que procuram os fugitivos 
somam 116, em um total de 419. De 465 anúncios, no total das duas cidades, correspondentes 
aos anos entre 1828-1880, foram encontrados 3 casos de concordância não padrão, o que cor-
responde a 0,64% dos casos. 

O anúncio abaixo, do Farol Paulistano, em São Paulo-SP, está a serviço de encontrar um 
escravo que fugiu: 

No dia 1º do corrente, fugio ao Capitão José Pereira de Queiroz da Villa de Jundiahy, um 
escravo crioulo de nome João Pedro, Carpinteiro, altura ordinaria, delicado do Corpo, 
bem barbado, e na mão esquerda levou um golpe em dois dedos, que ficou com as unhas 
desmanchadas, cujos dedos são vizinhos do dedo grande. _ Da se 25$600 réis a quem| o 
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entregar n’esta Cidade ao Capitão Jose Rodrigues Pereira, ou na Villa de Jundiahy a seu 
Senhor. 

O Farol Paulistano, 13 de dezembro de 1828 
Cidade de São Paulo, O Farol paulistano (191SPJFP) (grifos meus)

Temos nesse exemplo um caso de concordância não padrão: “em dois dedos, que ficou”. 
Podemos dizer que o ativador da concordância, do ponto de vista sintático, é o pronome relativo 
“que”, que retoma “dois dedos”, logo o verbo deveria estar na forma “ficaram” para concordar 
com os dedos, no plural. Segundo o padrão culto, diríamos então que a concordância nesse 
caso está equivocada, a menos que defendamos a despronominalização do relativo que, assim 
impossibilitado de retomar “dois dedos” como seu antecedente. 

Mas a ideia é considerar não só os fatores gramaticais, mas também os outros que ca-
racterizam a língua em sua complexidade. Do ponto de vista semântico, podemos pensar que 
é o escravo quem foi valorizado, e não os seus dedos com unhas desmanchadas, postos como 
detalhes para a sua identificação. Daí o enunciador estabelecer a concordância com a ideia de 
escravo e atribuir, possivelmente, esse referente maior o ao pronome relativo. 

Do ponto de vista discursivo, podemos dizer que a concordância do verbo se deu com o 
tema do anúncio, o escravo. O que importa mais é sobre quem se fala, portanto, o escravo e não 
seus dedos, embora esses sejam os antecedentes mais próximos do verbo. Esse anúncio parece 
evidenciar que o dispositivo sociocognitivo do enunciador ativou uma propriedade semântico/
discursiva da língua. A preocupação na construção desse texto estava totalmente voltada para 
o escravo em si e não para os detalhes que possibilitariam a sua identificação, tão pouco para o 
fato de como esse sujeito, tratado como objeto, de forma desumanizada, poderia se apresentar. 

b) A carta de redator
O conjunto de cartas, de onde foram selecionadas aquelas que analisamos, corresponde 

aos registros do jornal Farol Paulistano. No total de 46 cartas de redatores, apenas uma não 
apresentou a concordância verbal convencional. No total de 6 cartas de leitores, também uma 
não apresentou a concordância, no caso, nominal.

Possivelmente a incidência de “erros” nas cartas de leitores é proporcionalmente bem 
maior, porque não são jornalistas, o que propicia a eles uma menor preocupação com a escrita, 
diferentemente dos redatores que, por fazerem da escrita o foco de sua profissão, estão sempre 
preocupados em respeitar as convenções. 

Cabe lembrar que a única carta de redator do Farol Paulistano com desvios em relação à 
concordância padrão (no caso, verbal) é a mais extensa entre todas que compõem o conjunto. 
O redator defende o jornal de uma acusação que o compromete: 

Apenas chegou-nos à noticia o funesto acontecimento praticado n’esta Cidade em a noite 
de 11 do corrente, quasi succumbimos pelo excesso do pezar; e as circunstancias do facto, 
quaes nos referirão, presentes á nossa imaginação, não permittuão(sic) diminuir se a energia 
d’estes sentimentos generosos, que são communs a todo o cidadão amigo da humanidade, 
da patria, e da restricta observancia das leis. tencionavamos pois manifestar ao publico 
similhante fatalidade, quando recebemos a carta, que acabamos de transcrever, na qual o 
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nosso estimavel correspondente se mostra tão justamente penetrado de assombro, de magoa, 
que pouco nos deixa a reflectir. || espanta na verdade, e custa a crer, que no centro de uma 
cidade, no meio de um povo polido e amavel, que tem um governo fundado nas solidas 
bases da justiça se commettesse, talvez sem motivo, uma acção tão estranha. || entretanto se 
a causa indirecta do assassinio foi, como dizem, a publicação de uma carta, que inserimos 
em nosso ultimo número, sem duvida folgarão com isto os desgostosos das instituiçõens 
liberaes; mas consola-nos a lisongeira idea de que todo o homem são, despido de prejuizos, e 
amante da prosperidade nacional, sentindo quam preciosa foi sempre a propagação das luzes, 
e a livre emissão do pensamento em materias politicas ha-de convencer-se de que á falta de 
conhecimentos, e a immoralidade é que se deve tornar a culpa de qualquer máo resultado, 
que maliciozamente se queira attribuir á liberdade da Imprensa. Sim (não hesitamos em 
asseverar) é o desprezo o mais profundo dos verdadeiros principios de sociabilidade, 
é o esquecimento dos mais sagrados deveres, e o menos cabo de todas as leis quem só 
poude induzir a tão inconsiderado procedimento, e por isso estamos persuadidos que os 
companheiros d’armas d’aquelle militar terão sentido bastante, que de sua corporação, que 
se deve presar de briosa, e honrada emanasse tão feio crime. || Quanto aos pasquins, que 
menciona o dicto nosso correspondente, unicamente accresentaremos , que parece verificarse 
o que antevimos quando no 1º número d’esta folha dicemos que choverião improperios 
mais sobre nossa pessoa, que sobre nossas opinioens. || O Redactor.

Cidade de São Paulo-SP, Farol Paulistano, data/edição: quarta-feira, 18 de abril de 1827/
nº 11, Carta 401 (grifos e destaques meus)

Antes de se defender das acusações do correspondente, o redator tenta construir uma ima-
gem, para os leitores, de que se trata de alguém tomado pela fragilidade, decorrente de mágoa 
e pouca reflexão. Tenta dar a isso um tom de solidariedade: nosso estimável correspondente se 
mostra tão justamente penetrado de assombro, de mágoa, que pouco nos deixa a refletir.

O leitor assim caracterizado acusou uma carta do jornal de induzir um assassinato – trata-
-se de uma situação muito tensa, o que pode justificar a pequena falha da concordância segundo 
a tradição gramatical. Um argumento do redator é que a acusação evidencia uma “folga” dos 
desgostosos das instituições liberais. Segundo o defensor do jornal, a falta de conhecimentos e 
a imoralidade é que devem ser culpadas de maus resultados do que foi porventura pronunciado. 
Ele ainda acrescenta que a imprensa representa a propagação das luzes e a livre emissão dos 
pensamentos em matérias políticas. 

Transcrevendo as palavras do jornal, “a falta de conhecimentos e a imoralidade é que deve 
tornar a culpa de qualquer máo resultado”. O sujeito composto “a falta de conhecimentos e a 
imoralidade” não concorda com o verbo ser, na forma singular “é” nem com a forma composta 
“deve tornar”. Parece que o gatilho da concordância está no objeto direto “culpa” – o conjunto 
dado pelo sujeito composto deve se transformar na única “culpa” dos funestos acontecimentos. 
Então o verbo concorda com naquilo que o sujeito composto deve se tornar. 

Do ponto de vista gramatical, limitamo-nos a dizer que o objeto direto “a culpa” é reana-
lisado como receptor da concordância verbal. Quem rege a concordância um fator discursivo. 
Em outras palavras, o tópico envolve-se com a concordância, deslocando outras expressões que 
atribuíram o controle para um fator gramatical, nesse caso, o sujeito. 
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Tanto o exemplo (a) quanto o exemplo (b) configuram-se em ocorrências singulares, que 
nos dá os dão indícios de como o mecanismo da concordância funciona. O gatilho da concor-
dância pode ser um fator semântico e discursivo e, possivelmente, os dois concomitantemente. 
O fator gramatical, diferentemente do que poderia se imaginar, não está isolado disso, pois 
para marcar o singular/plural, contamos com a estrutura da língua essencialmente, com as 
marcas morfológicas, deixando os rastros de como tudo possivelmente de se processa procede 
na mente do falante/interlocutor. O que queremos dizer é que todos os casos de concordância 
se expressam por meios gramaticais, embora a motivação não preceda sempre da gramática. 
Apenas didaticamente isolamos as propriedades. 

Consideramos os casos de concordância em que a expressão remete ao participante da 
enunciação, como exemplifica Castilho (2010), ou os importantes traços socioculturais, de varia-
ção linguística, que interferem o tempo todo no modo como se ativa/desativa/reativa os fatores 
da concordância, como já nos mostram e mostram os estudos variacionistas. As análises desta 
comunicação, contudo, a partir do que os textos jornalísticos evidenciam, procuram mostrar o 
envolvimento do tópico discursivo na formulação da concordância. Nos exemplos dados, esse 
elemento está sempre interferindo no arranjo gramatical dos elementos, atribuindo a eles uma 
nova ordem, não prevista pela tradição gramatical. 
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Descrição Sociolinguística de textos escolares: O 
Público e o Privado

 EDIMARA CRISTINA MELISO GONÇALVES 

A temática apresentada neste trabalho trata da pesquisa em sociolinguística voltada para 
a variação fonético-fonológica e os reflexos dessa variação na produção escrita de alunos do 
ensino fundamental de duas escolas de Campo Grande: uma pública, localizadas na área peri-
férica da cidade, e uma particular, localizada na área central urbana. O levantamento e análise 
das interferências da modalidade oral na produção escrita da língua foram feitos com base na 
teoria da Sociolinguística Variacionista. O objeto da pesquisa recai sobre o interesse em mos-
trar as interfaces entre as linguagens: oral e escrita. O objetivo do trabalho foi o de registrar, 
descrever e interpretar as marcas das variedades linguísticas fonológicas, nos desvios decor-
rentes da transposição do ato da fala para a escrita de alunos do 5º ano do Ensino Fundamen-
tal, caracterizando e comparando a produção textual dos alunos, e também correlacionando a 
sua competência linguística com a estratificação social da escola. O método empregado nesta 
pesquisa foi o da Sociolinguística Variacionista Quantitativa (Labov 1972), com aplicação 
do programa computacional Goldvarb 2001 para a análise estatística dos dados e pesquisa de 
cunho qualitativa, que descreve e analisa os desvios ortográficos influenciados pela oralidade, a 
partir de dados de textos escritos. Considerando a intenção da pesquisa, que foi a de verificar a 
influência dialetal na escrita, foram considerados os seguintes fenômenos: Neutralização da vogal 
anterior /e//;Neutralização da vogal posterior /0/;Monotongação de ditongos decrescentes ow; 
Monotongação de ditongos decrescentes ey; Supressão do R em verbos; Rotacização e junção. 
Após a compreensão das diferenças na apropriação da escrita dos alunos pelos postulados da 
sociolinguística, o estudo propõe reflexões metodológicas adequadas e alternativas práticas para 
subsidiar o trabalho de educadores procurando instrumentalizá-los em suas práticas cotidianas, 
a fim de melhorar o processo da aquisição da escrita padrão pelos alunos.
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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.
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Marcas dialetais no falar de Pernambuco:  
o exemplo do /s/ em coda silábica

 EDMILSON JOSÉ DE SÁ (UFPB)

Este trabalho busca analisar características dialetais no falar de Pernambuco. Contudo, o 
foco recai para o comportamento do /s/ em coda silábica, a partir dos dados coletados na pesquisa 
para o Atlas Linguístico do Estado. O referido projeto contempla vinte pontos distribuídos em 
suas mesorregiões, de modo a compor um banco satisfatório para estudos posteriores tanto no 
nível fonético-fonológico, como nos níveis semântico-lexical e morfossintático. A metodologia 
seguida para a construção do Atlas se inspira nos pressupostos usados para o Atlas

Linguístico do Brasil, com inquéritos realizados em pessoas de 18 a 30 anos e de 50 a 65 
anos, que sejam preferencialmente nativas no município e que tenham escolaridade até o quinto 
ano do ensino fundamental, à exceção da capital, que requer

informantes com curso superior. Com relação ao segmento escolhido para análise, pretende-
-se fazer uma reflexão diacrônica sobre seu comportamento na língua, na iminência de obter 
inspirações teóricas que expliquem as razões de sua

variabilidade, uma vez que os dados têm apresentado realizações reguladas tanto pela 
sua manutenção quanto pelo seu apagamento. A variação na produção do /s/ seja em realiza-
ção sibilante, seja em modo palatalizado, pode ser esclarecida também a partir de seu aspecto 
fonético, já que o referido segmento exige um comportamento articulatório suplementar, como 
atesta Brescancini (1996). É comum, inclusive,

localizar exemplos de assimilação, enfraquecimento, aspiração ou apagamento das desse 
tipo de consoante em várias línguas. Por isso, resolvemos verificar as realizações mais comuns 
do /s/ no português brasileiro tais como as variantes alveolar surda, alveolar sonora, palatal 
surda, palatal sonora, fricativa glotal, apagamento e seguida de /e/ paragógico. Além de expli-
cações sob a égide da fonética e da fonologia, analisaremos o comportamento do /s/ à luz da 
Geolinguística Pluridimensional, a partir da qual dimensões emprestadas da

Sociolinguística poderão enriquecer o estudo, e da Etnolinguística, a fim de ver as relações 
entre os dados encontrados e as características das comunidades que os falam.
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A categoria foco e a ordem do sujeito no português de 
Angola – uma abordagem preliminar

 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS (USP)

Nosso trabalho tem como objetivo apontar a realização da categoria sintático/ discursiva 
foco, na posição de sujeito, no português de Angola (PA) e a conexão dessa categoria com as 
ordens SV–VS atestadas para o português brasileiro (PB) e o português europeu (PE), dando 
continuidade aos estudos de Santos (2010; no prelo) sobre o foco no PA. Considerando que a 
ordem de realização do sujeito em relação ao verbo mapeia a posição do constituinte em relação 
a suas funções discursivas, tomamos os estudos de Costa (1996, 1998), Kato (1999, 2000) e 
Ribeiro (2001) que mostram que a variação de ordem do sujeito nas sentenças é condicionada 
pela função discursiva exercida e especifica para o PB e para o PE. Desse modo, enquanto o PE 
apresenta o foco informacional em posição pós-verbal, o PB realiza esse mesmo tipo de foco 
em posição pré-verbal. Levantamentos preliminares de dados do PA parecem apontar para uma 
aproximação com o PE para a realização do sujeito focalizado em posição pós-verbal, como 
vemos em (01) e (02), a seguir: (01) Ch00: Quem é o cantor preferido?Sa07: O meu cantor 
preferido angolano é Eduardo Paim. (02) Ch00: Para o Dinho quem foi o melhor jogador em 
campo? Di21: Para mim foi o Luisinho. O levantamento dos dados, até então, não evidenciou 
a realização da chamada inversão germânica em que se tem a ordem (X)V(S) com o verbo 
na segunda posição (V2): (i) “A estas ultimas chamam os médicos doenças contra as leis da 
Natureza”. Esse tipo de inversão, segundo Ribeiro (2001) é possível no PE moderno, mas não 
no PB. Segundo a autora, essa ausência deve-se a gramática do PE do século XVI que chegou 
ao Brasil e não atestava essa inversão. Evidencia-se, desse modo, a necessidade de uma perio-
dização da língua portuguesa em Angola e o confronto desse tipo de inversão no PB e no PE 
com o PA. O cotejamento de dados com o sujeito focalizado e a sua ordem na sentença pode 
mostrar a aproximação/distanciamento do PA em relação ao PB e ao PE a partir das estratégias 
de focalização do sujeito sentencial. 
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Marcadores Discursivos e Gramaticalização

EDUARDO PENHAVEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA)

No âmbito dos estudos sobre Gramaticalização (GR), um tema frequentemente abordado 
é a GR 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. O que se observa 
atualmente é a existência de uma vasta quantidade de diferentes concepções sobre MDs, rela-
tivamente 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 GR e, em particular, sobre a GR de MDs. A esse respeito, num primeiro 
momento, apresentamos uma classificação de tipos básicos de abordagens de MDs e, em seguida, 
esboçamos algumas reflexões especificamente sobre estudos de GR de MDs. 

Procuramos mostrar que, no atual cenário de pesquisas sobre MDs, podem ser distinguidos 
três tipos gerais de abordagens. O primeiro tipo compreende abordagens que 
tomam como MDs expressões afixadas a um enunciado matriz, que têm função de 
conexão e que se referem a um aspecto desse enunciado. Aí se incluem, por exemplo, trabalhos 
como os de Fraser (2006), Blakemore (2002), dentre outros. Os exemplos em (1) e (2) ilustram 
itens considerados como MDs por abordagens desse tipo.

(1) Donna left late. However, she arrived on time (FRASER, 2006, p. 190). 
 [Donna saiu tarde. Porém, chegou a tempo.]

(2) This flight takes 5 hours, and there’s a stop-over in Paris (FRASER, 2006, p. 195).
 [Este voo leva 5 horas, e há uma escala em Paris.]

Note-se que, por exemplo, o item however, em (1), conecta dois enunciados, fica afixado 
ao segundo enunciado e se refere a um aspecto desse enunciado, no caso, a seu significado 
semântico-pragmático, indicando, conforme o tratamento dado por Fraser (2006), que a inten-
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ção do falante é que tal enunciado seja interpretado como mantendo uma relação de contraste 
relativamente ao primeiro enunciado. Como se pode ver, esse primeiro tipo de abordagem inclui 
trabalhos que consideram como MDs itens de natureza conectiva. 

A segunda modalidade de abordagem compreende aquelas que analisam como MDs 
expressões constituindo um enunciado completo, com função de gerenciamento da conversação 
e que se referem a domínios comunicativos. Dentre os representantes desse tipo de abordagem, 
podem ser citados os trabalhos de Fischer (2006), Frank-Job (2006) etc. Os itens destacados 
nos exemplos em (3) e (4) representam MDs para abordagens dessa modalidade.

(3) okay Danny, now that this meeting’s over, we need to schedule another one so we continue, 
to get our work done on this project (FISCHER, 2006, p. 434).

 [okay Danny, agora que essa reunião terminou, nós precisamos agendar outra e então 
continuamos, para terminar nosso trabalho nesse projeto (...) ]

(4) Si yo, a mí eso me da igual ¿me entiendes? ... Era más o menos para saberlo tú (FRANK-
JOB, 2006, p. 366). 

 [Bom, para mim tanto faz entende? ... Era mais para que você soubesse disso.]

Em (3), por exemplo, de acordo com a perspectiva de análise de Fischer (2006), o item 
okay funciona, em si próprio, como um enunciado completo e atua no gerenciamento da conver-
sação, mais especificamente na negociação do tópico discursivo. Pode-se dizer, de modo geral, 
que esse segundo tipo de abordagem engloba trabalhos ligados, de uma forma ou de outra, à 
área da Análise da Conversação.

Finalmente, o terceiro tipo de abordagem abarca aquelas que consideram como MDs 
expressões dos dois tipos distinguidos acima, isto é, tanto expressões de natureza conectiva, 
quanto expressões mais diretamente ligadas ao gerenciamento da conversação. Essa terceira 
modalidade de abordagem inclui, por exemplo, trabalhos como o de Schiffrin (1987) e o de Risso, 
Silva & Urbano (2006). Tanto o item então, na ocorrência destacada em (5), quanto os itens não 
é? e ahn ahn, em (6), são tratados com MDs pela abordagem de Risso, Silva & Urbano. O item 
então é visto como tendo função conectiva, enquanto as outras duas expressões são tratadas 
como elementos fundamentalmente ligados ao gerenciamento da conversação. 

(5) mas acho válido você botar a criança o mais cedo possível na escola ... esse problema de 
puxar pela criança – “Ah ... não deve puxar pela criança” – eu acho que isso não funciona 
muito ... porque a criança vai a maternal somente pra brincar ... ser educada ... aprender a 
fazer coisas que em casa a mãe às vezes ... não tem condições de ensinar [...] então ... eu 
acho válido botar a criança o mais cedo possível na escola (RISSO, 2006, p. 460). 

(6) A: agora em dois dias da semana ... eu levo à faculdade também ... não é?
                                                                                [
 B:                                                                        ahn ahn
 A: e:: depois volto para casa (URBANO, 2006, p. 500). 
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Conforme discutimos no trabalho, a distinção desses três tipos básicos de abordagem pro-
picia uma visão geral bastante representativa do atual cenário de estudos sobre MDs. Trata-se 
de uma tipologia que, embora não seja altamente detalhada, parece contribuir satisfatoriamente 
para equacionar um pouco da variabilidade do atual espectro de abordagens de MDs, podendo 
vir a funcionar, justamente, como base para classificações mais específicas.

Após discutir essa classificação de abordagens, focalizamos, então, algumas questões 
teóricas e metodológicas especificamente sobre estudos de GR de MDs. A esse respeito, desta-
camos que uma das questões sobre MDs que mais diretamente afetam os estudos de GR e que 
mais devem ficar esclarecidas é o fato de que nenhum autor considera MDs como uma classe 
gramatical (pelo menos tendo em vista a literatura mais conhecida e divulgada sobre MDs). 
Esses elementos são sempre definidos como membros de alguma classe textual, discursiva, 
pragmática, conversacional etc., dependendo do quadro teórico-metodológico, mas nunca são 
definidos como uma classe gramatical. Na verdade, MDs são definidos como uma classe textual, 
discursiva, pragmática etc., constituída, então, por elementos pertencentes a diferentes classes 
gramaticais. 

Como mostramos no trabalho, Fraser (2006), por exemplo, considera como MDs elemen-
tos pertencentes às seguintes classes: conjunções, advérbios e preposições. Similarmente, na 
abordagem de Risso, Silva & Urbano (2006), os elementos que atuam como MDs podem ser 
conjunções (e, mas, ou etc.), advérbios (finalmente, enfim etc.), verbos (tá?, entende?, olha etc.), 
adjetivos (certo, claro, bom etc.), sintagmas mais complexos (em primeiro lugar, mudando de 
assunto etc.), entre outros.

Dessa forma, considerando a definição fundamental de GR como o processo pelo qual 
um elemento lexical se torna gramatical e um elemento gramatical se torna mais gramatical 
(cf. GONÇALVES et al., 2007), procuramos mostrar que, teoricamente, não seria pertinente 
falar em “GR de MDs”. Quando um elemento linguístico passa a funcionar como MD, esse 
estatuto de MD em si não implica, necessariamente, a mudança do elemento para um estatuto 
(mais) gramatical. Quando um elemento linguístico passar a atuar como MD, pode acontecer 
perfeitamente de esse elemento passar para uma categoria (mais) gramatical, efetivando-se, 
assim, uma GR ou uma etapa de GR; porém, nesse caso, a (etapa de) GR não está relacionada à 
aquisição do estatuto discursivo de MD, mas à mudança de categoria gramatical que acompanha 
a aquisição desse estatuto.

Por exemplo, no português, o item agora pode funcionar como advérbio de tempo, como 
em (7), e como MD, como em (8).

(7) L2 – agora mesmo os cantadores Dimas Otacílio éh:: éh:: ... Dimas de São José do Egito 
Dimas Otacílio

    [
 L1 –    Tonhê
 L2 –  Lourival
 L1 – também
 L2 – ele estão gravando com Lula Porto acompanhado por Lula e por outro rapaz (RISSO, 

2006, p. 433)
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(8) L2 – o menino detesta escola ... então:: ... ele acor::da ... e te pergunta do quarto dele 
se tem aula ... se TEM AUla (ele diz) “DROga estou com sono quero dormir eu tenho dor 
disso dor daquilo” ... agora dias que não tem aula ele pergunta e a resposta é negativa aí 
então ele diz para a irmã ... “levanta que hoje não tem aula podemos brincar ((risos)) aí 
levan::TAM (RISSO, 2006, p. 441-442).

Poder-se-ia formular a hipótese de que o uso de agora como advérbio precede e origina 
o uso como MD (ou mesmo constatar empiricamente essa hipótese) e, assim, considerar essa 
mudança como um processo de GR. Com efeito, seria pertinente falar em GR nesse caso, uma 
vez que, no uso como MD, agora funciona gramaticalmente como uma conjunção. Observe-se 
que, no uso como MD, esse item é morfologicamente invariável, não pode ser escopo de mo-
dificadores, ocupa, necessariamente, a posição de início de sentença e tem a função de marcar 
uma relação entre enunciados; a nosso ver, o agora em (8) tem funcionamento gramatical muito 
similar (senão idêntico) ao de uma conjunção. Assim, seria pertinente pensar em GR no caso 
de agora, mas não por causa da passagem de advérbio a MD, e sim pela passagem de advérbio 
a conjunção.

Num caso como o do item então, por exemplo, mostramos que ocorre uma situação um 
pouco diferente. Dentre os usos desse item, podem ser reconhecidos o uso com advérbio tem-
poral, ilustrado em (9), o uso como conector frasal, representado em (10) e (11), e o uso como 
MD, exemplificado em (5) acima. 

(9)  Em março de 1991, o presidente Fernando Collor assinou um novo decreto, prorrogando 
a permanência dos garimpeiros em Serra Pelada por mais três meses. Em junho, deu um 
novo prazo, fevereiro de 1992. Declarou-se, a partir de então, o processo de tombamento 
histórico de Serra Pelada (RISSO, 2006, p. 451).

(10)  L2 – então ... naquele arroz mexe ... quebra dois ovos aí e ... e depois então ...comprime 
esse arroz num pirex ... bate-se um ovo ... põe a gema ... espa/ ... ah ... ah ... derrama 
em cima e põe bastante pão torrado então vai junto com o ... o ... o camarão com 
queijo ao forno e ... os dois assam juntos ... (RISSO, 2006, p. 452).

(11) L1 – quer dizer somos de famílias GRANdes e:: ... então ach/acho que:: ... dado esse fator 
nos acostumamos a:: muita gente (RISSO, 2006, p. 454).

Em (9), observa-se um uso típico de então como advérbio. Já em (10) e (11), o item, 
dentre outras características, marca relação entre duas (ou mais) sentenças, atuando, assim, 
como um conector, indicando sequencialidade temporal, em (10), e relação lógico-semântica de 
decorrência, em (11). Nestes dois casos, então tem um estatuto gramatical próximo ao de uma 
conjunção, desta diferindo-se por apresentar mobilidade de posição dentro da sentença em que 
ocorre. Nesses casos, o item tem funcionamento semelhante ao de expressões como portanto, 
contudo, no entanto etc., que marcam relações entre enunciados, sendo, inclusive, muitas 
vezes classificadas como conjunções, mas que têm mobilidade posicional pela sentença assim 
como os advérbios. O item então poderia ser considerado aí como uma conjunção adverbial 
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(ou um advérbio conjuncional) – Risso (2006, p. 453) refere-se a esse tipo de uso como co-
nector adverbial e ainda como advérbio conjunto (RISSO, 2006, p. 452). Dessa forma, seria 
pertinente pensar em GR no caso da diferença entre usos como em (9), por um lado, e usos 
como em (10) e (11) por outro, já que, nesse caso, haveria uma diferença de estatuto categorial. 

No entanto, no caso da diferença entre o uso de então em (10)-(11) e seu uso como MD 
em (5), não seria pertinente falar em GR. O estatuto gramatical de então nos dois usos parece 
ser o mesmo, isto é, o de advérbio conjunto. Observe-se que, em (5), o item poderia ocorrer 
em posições mediais, e talvez até mesmo em posição final. Se realmente for assim, então não 
seria apropriado pensar em GR na interpretação da diferença entre (10)-(11), por um lado, e 
(5) por outro. Ao contrário dessa análise, uma hipótese que parece interessante é a de que, na 
função de MD, então seja usado preferencialmente (ou talvez até exclusivamente) em posição 
de início de sentença, aproximando-se, assim, do estatuto típico de conjunção. Nesse caso, 
seria possível falar em GR, mas por causa da mudança de advérbio conjunto a conjunção, e 
não pela aquisição do estatuto de MD em si.

Conforme discutimos no trabalho, um problema similar aparece em Martelotta (1993), 
no tratamento do item depois. Nesse caso, o autor fala em GR de Operadores Argumentativos 
(OAs), não propriamente em GR de MDs, porém entendemos que a discussão sobre GR de 
MDs é igualmente válida para a questão da GR de OAs. 

Martelotta (1993) distingue, dentre outros, os seguintes usos de depois: (i) depois como 
advérbio temporal, ilustrado em (12); (ii) depois sequencial, como em (13), quando o item tem 
a função de sequenciar informações no texto; (iii) depois OA, como em (14), caso em que o 
item tem papel essencialmente argumentativo, assumindo o significado de além do mais. 

(12)  E: Já houve alguma vez assim que algum cliente não tenha pagado? 
 I: Já, muitas vezes. Calote, meu irmão, é toda hora. 
 E: Mas como acontece? A pessoa diz que não tem dinheiro ou... 
 I: É, não tem dinheiro. “Está ruim, depois eu pago” (MARTELOTTA, 1993, p. 134).

(13)  I:  ... quando eu senti que a Dodge andou, eu virei para o lado assim e  a Dodge  passou  e  
foi  se  acabar  no barranco,  que  tinha  lá  em baixo e eu deitado no chão. Eu sei que  foi 
um susto... Não houve nada,  que  era  um  barranco muito  próximo,  então  só  deu  aquele 
impacto  e  tudo  bem.  Depois  saímos dali,  chegamos  no  quartel todo  mundo  frio.  O 
sargento  passou  um  pouquinho  mal, mas depois ficou bom (MARTELOTTA, 1993, p. 
135).

(14)  E: Então você acha bom a mulher trabalhar fora?  
 I:  Acho. Atualmente acho, não pra mim que já estou com uma vida formada, casada 

há vinte e sete anos já, não, não, não. E depois não preciso, graças a Deus... 
(MARTELOTTA, 1993, p. 138).

Martelotta (1993), então, formula a hipótese de que, por um processo de GR, o depois 
sequencial seria resultante do depois adverbial, e o depois OA seria derivado do depois sequen-
cial. A nosso ver, a hipótese de Martelotta se sustentaria apenas na primeira trajetória. Conforme 
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observa o autor, ao contrário do uso adverbial, depois sequencial assume uma posição mais fixa e 
uma função típica de conectivo, aparecendo no início de orações, indicando a sequência em que 
elas ocorrem no texto. Assim, haveria aí uma mudança de um estatuto gramatical de advérbio 
para um estatuto de conjunção (ou um estatuto próximo do de conjunção), o que justificaria 
pensar em mudança por GR.

No entanto, para nós, o estatuto gramatical de depois OA é exatamente o mesmo do de 
depois sequencial, isto é, um estatuto de conjunção (ou próximo a isso), e, portanto, não haveria 
mudança categorial que legitimasse a hipótese de mudança por GR. Com efeito, o uso como 
OA parece derivar do uso sequencial, mas o fato é que não seria uma mudança passível de ser 
entendida como GR.

Em síntese, neste trabalho, tendo em vista que MDs não constituem uma classe gramatical, 
procuramos mostrar que não seria propriamente adequado falar em GR de MDs. A aquisição 
do estatuto de MD, embora possa ser acompanhada de mudança de categoria gramatical, não 
implica, necessariamente, essa mudança. Ou seja, funcionar como MD não significa ter deter-
minado funcionamento gramatical particular característico, e daí nosso entendimento de que 
falar em GR de MDs não seria teórica e metodologicamente apropriado. Em outras palavras, 
o processo de GR e o processo de aquisição do estatuto de MDs seriam processos de ordem 
diferente. Certamente, são processos que podem coocorrer e estar intimamente interligados, 
mas seriam, ainda, processos diferentes. 
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Impressões sobre a língua portuguesa falada em Minas 
Gerais durante as primeiras décadas do século XX

EDUARDO TADEU ROQUE AMARAL (UFMG)

A partir dos anos 30 do século XX, com a criação das primeiras faculdades de filosofia no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, inicia-se um processo de “cientifização” dos estudos linguísticos 
no Brasil (Altman, 2003). Embora tenha havido, a partir dos anos 20, uma preocupação com 
estudos da fala regional, ou seja, uma preocupação pela pesquisa dialetológica (Pinto, 1981), 
sabemos que muitos dos estudiosos da época tinham formação em diferentes áreas e careciam 
de instrumentos metodológicos para a descrição dialetal da língua portuguesa, o que foi regis-
trado também por Ataliba Castilho no início dos anos 60 (Castilho, 1962). Além disso, ainda 
existia uma atitude impressionista a respeito dos dados da língua falada. Considere-se também 
que grande parte dos trabalhos era produzida a partir da visão de estudiosos que se encontravam 
nas cidades citadas, especialmente no Rio de Janeiro, então capital do país. Com efeito, a fala 
do Rio de Janeiro era considerada o modelo para outras partes do país, como vemos nas atas do 
Primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada, realizado em 1937. Nesse cenário, havia pouco 
interesse para a descrição da língua falada em muitos pontos do país, incluindo Minas Gerais. 
Os falares desse estado, que, hoje em dia, recebem um grande interesse por parte dos linguistas 
e inclusive obtém espaço nos meios de comunicação, só começaram a receber uma atenção mais 
substancial a partir dos anos 60. Apesar disso, vários estudiosos das décadas anteriores, com um 
maior ou menor rigor metodológico, destacaram fenômenos linguísticos de Minas Gerais que 
lhes despertavam a curiosidade. Neste trabalho, buscamos voltar às obras da primeira metade 
do século XX e observar os aspectos linguísticos do português falado em Minas, sejam eles 
lexicais, fonético-fonológicos ou morfossintáticos, que ganharam algum destaque naquelas 
publicações. São exemplos: uso da variante lexical ‘pó’, em lugar de ‘caco’, para “tabaco em 
pó”; a realização do ‘r’ retroflexo; o emprego de formas como ‘nhô’, ‘nhá’, antepostas a nomes 
próprios. Mesmo não havendo certo rigor dialetológico ou sociolinguístico, os fenômenos que 
são citados em obras de diferentes perfis teóricos ajudam-nos a aproximar-nos de certos traços 
linguísticos da época, uma vez que sua menção é fruto de uma “estranheza” à língua do outro. 
Além do mais, esse retorno ao passado possibilita-nos uma descrição e uma reflexão sobre a 
história dos estudos da língua falada em Minas Gerais nas primeiras décadas do Brasil República.

Caderno de Resumos – Impressões sobre a língua portuguesa falada em Minas Gerais durante as primeiras décadas...
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Estratégias de relativização no PB em perspectiva 
histórica: uma abordagem funcional

EDVALDO BALDUINO BISPO (UFRN)  
MARIA ANGÉLICA FURTADO DA CUNHA (UFRN)

As estratégias de relativização têm sido objeto de discussão de diversos estudos, a exemplo 
do pioneiro trabalho de Mollica (1977), enriquecido e ampliado por Tarallo (1983), e de pesquisas 
mais recentes como as de Correa (1998), Burgos (2003), Varejão (2006) e Bispo (2009). Entre-
tanto, ainda há questões a serem tratadas, já que vários desses trabalhos analisam um aspecto 
ou outro do processo de relativização, em sua maioria numa perspectiva variacionista. Além 
disso, com exceção do trabalho de Tarallo, não se tem notícia de outra investigação diacrônica 
acerca do processo de relativização. Desse modo, fica aberto o espaço para a discussão acerca 
dessa temática. Nesse sentido, elencamos algumas questões para as quais se devem buscar 
respostas. Vejamos: (i) A realidade encontrada por Tarallo (1983) quanto à implementação das 
estratégias não-padrão no Português Brasileiro (PB) se confirma em outros corpora diacrôni-
cos? (ii) O aumento da recorrência à construção cortadora, verificado em diversas pesquisas, 
representaria uma tendência de emprego da estratégia de relativização como uma evolução no 
uso da língua? (iii) Estaria essa construção passando por um processo de gramaticalização? (iv) 
Que motivação(ões) de natureza pragmático-discursiva e cognitiva estaria(m) envolvida(s) na 
escolha da cortadora em detrimento da relativa padrão? 

Em virtude disso, neste trabalho, analisamos as estratégias de relativização no PB, numa 
abordagem funcional de vertente norte-americana, em perspectiva histórica, com ênfase na 
relativa cortadora, perseguindo dois objetivos básicos: (i) verificar o momento aproximado de 
implementação dessa estratégia; (ii) identificar motivações discursivo-pragmáticas e cognitivas 
para a recorrência às relativas não-padrão (em particular, a cortadora). Consideramos, para isso, 
tanto as formas padrão (com ou sem preposição), ilustradas em (1) e (2), quanto as não-padrão 
(copiadora e cortadora), exemplificadas em (1a) e (2a), respectivamente. 

... o futuro do país... pô... quem faz... entendeu? somos nós... porque nós é que... botamos as pes-
soas... em quem nós confiamos lá... entendeu? só que::... não sei o que acontece... sabe? eles... 
prometem mundos e fundos... (Corpus D&G/Rio de Janeiro, informante 4).

(1) pode... (poderia) me lembrar do::/ de um amigo meu... e ele::... me contou/ e ele é uma pe... 
uma pessoa assim... que expressa muito pouco assim o::/ a parte... artística dele... né? 
em termos de... de escrita... (Corpus D&G/Niterói, informante 1).
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(1a) ... aí cada vez que minha ... tinha uma amiga minha ... tem uma amiga minha que ela nunca 
teve um namorado na vida dela ... nunca ... nunca teve ... (Corpus D&G/Natal, p. 355)

(2a) ... deixei minhas malas num lugar seguro lá na rodoviária ... no porta-malas ... lógico ... e 
... fui com/ tomar um café merecidamente ... um bom café ... comi tudo que tinha direito 
((riso)) (Corpus D&G/Natal, p. 101).

Notemos que, em (1), a oração destacada corresponde à estratégia padrão de construção 
relativa em ambiente preposicionado, ou seja, aquela em que o termo relativizado é regido por 
preposição (no caso, o complemento preposicionado de confiamos). Em (2), a oração em desta-
que, também canônica, apresenta o relativo em função subjetiva (não preposicionada, portanto). 
No caso de (1a), o antecedente do pronome relativo é copiado na oração relativa por meio do 
anafórico correferente ela, daí a designação copiadora. Por fim, (2a) exemplifica a situação em 
que se dá a supressão/ o “corte” da preposição do termo relativizado (no caso, o complemento 
preposicionado de direito), resultando, assim, numa relativa cortadora.

Para a consecução deste trabalho, investigamos ocorrências de cada uma das estratégias 
anteriormente caracterizadas em três períodos históricos: séculos XVIII, XIX e XX. Integrante 
do Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB), este trabalho toma como amostra o 
corpus mínimo da seção do Rio de Janeiro do PHPB, mais especificamente as cartas oficiais e 
particulares representativas das três sincronias referidas. 

A orientação teórica que adotamos, neste trabalho, é a da linguística funcional norte-
-americana e brasileira, de inspiração em Givón (1995, 2001, 2009), Hopper e Traugott (2003), 
Bybee (2010), Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), entre outros. Segundo essa 
perspectiva, a estrutura que as formas linguísticas assumem decorre da função comunicativa 
que desempenham na interação discursiva. Assumimos o postulado básico de que a língua é 
uma estrutura maleável, sujeita às pressões de uso e constituída de um código parcialmente 
arbitrário. Assim, entendemos a gramática como um sistema adaptativo e emergente (BYBEE, 
2010; HOPPER, 1987), que se encontra num contínuo processo de variação e mudança de modo 
a atender a necessidades cognitivas e/ou interacionais de seus usuários.

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de caráter tanto qualitativo 
como quantitativo. Este último aspecto relaciona-se com a natureza mensurável dos dados le-
vantados no corpus, os quais dão conta da realidade empírica do fenômeno investigado, de sua 
caracterização e de sua frequência de uso. Quanto à dimensão qualitativa, ela diz respeito ao 
viés explicativo deste trabalho, no sentido de elucidar motivações cognitivas, sociais, discursi-
vas/ pragmáticas implicadas na recorrência a uma ou a outra estratégia de construção relativa. 

Os resultados a que chegamos, embora preliminares, confirmam parcialmente dados 
apresentados em Tarallo (1983) quanto ao aumento gradativo das estratégias não-padrão. Há, 
porém, algumas especificidades, sobretudo no que se refere ao período aproximado de imple-
mentação dessas estruturas, bem como aos percentuais da segunda sincronia considerada, no 
caso o século XIX.

Constatamos que a maior recorrência à relativa padrão preposicionada (RPP, em nossa 
denominação) relaciona-se ao fato de os textos considerados (cartas) envolverem mais forma-
lidade (texto escrito, tratamento cerimonioso entre os correspondentes, conteúdo voltado ao 
âmbito do trabalho), e de a RPP ser a construção mais frequente à época entre os usuários de 
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maior escolaridade (realidade dos que tinham conhecimento da escrita). Vejamos a amostra a 
seguir, extraída de carta não-oficial do século XIX.

(3) Bem persuadido dafranqueza, com que Vossa Senhoria me pro-/metteo seu valimento 
eprotecção / em razão da amizade com oSenhor Coronel Martim Francisco / certificando-me 
ain-/dana ultima noite, emque tive ahonra de receber as suas ordens; que sepor ventura eu 
achasse algum obsta-/culo, ou dilação naminha pertenção, não tivesse duvida em partecipar 
aVossa Senhoria que mefaria obeneficio de escre-/ver ameufavor para aCorte: [...] (PHPB 
– Século XIX – Não-oficiais/Carta 09. Edição: RUMEU, Márcia.)

Podemos observar um tratamento cerimonioso dispensado por parte do escrevente, o que 
acaba motivando o uso de construções mais formais, como é o caso das relativas destacadas, 
embora se trate de uma carta. Também concorre para a ocorrência da relativa padrão o fato de 
o conteúdo relacionar-se a negócios (ainda que favores pessoais). 

Quanto à implementação e ao aumento gradativo do uso das relativas não-padrão, isso se 
deve à redução do custo cognitivo (BISPO, 2009), e à maior proximidade/ familiaridade entre 
alguns correspondentes, especialmente nas cartas entre familiares. É o que ocorre em (4), adiante.

(4) [...] hoje fui ao cartorio do Gilberto onde encontrei-/me com o Doutor [Gomensoro], e elle 
mostrou-me a petição que o juiz não podia dar outro despacho, de acordo com o que 
manda a lei. (PHPB/Laborhistórico – Século XX – Rio de Janeiro – Cartas particulares, 
Carta 8)

Notemos que a oração em negrito representa uma cortadora, cujo uso é favorecido tanto 
por pressões cognitivas (menor custo de elaboração e processamento, menor demanda de atenção 
e esforço) quanto por fatores interacionais/ discursivos (maior proximidade entre os correspon-
dentes, sobretudo). Quanto ao custo cognitivo implicado, comparemos a estrutura destacada em 
(4) com sua correspondente padrão, ilustrada em (4a).

(4a) [...] hoje fui ao cartorio do Gilberto onde encontrei-/me com o Doutor [Gomensoro], e elle 
mostrou-me a petição a que o juiz não podia dar outro despacho, de acordo com o que 
manda a lei.

Observemos que a produção da relativa destacada em (4a) implica não apenas a inserção 
de um elemento (no caso, a preposição a), mas também a antecipação da natureza do nome ou 
verbo a ser empregado na relativa, ou melhor, de sua regência. Nesse caso, o falante/ escritor 
precisa fazer uso desse conhecimento para saber se o nome ou verbo a ser empregado rege pre-
posição e, em caso positivo, qual a preposição requerida. Tudo isso antes de o nome ou verbo 
ser selecionado. 

Em outras palavras, comparando-se de forma simplificada o processo de construção das 
duas relativas (a RPP e cortadora acima ilustradas), teríamos o seguinte: para (4), seleção do que 
seguida da escolha do verbo (independente de sua regência); para (4a), as etapas seriam seleção 
do verbo, identificação da regência, anteposição da preposição, seguida da escolha do relativo. 
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Como podemos notar, o segundo processo implica maior custo cognitivo, pois demanda mais 
tempo de elaboração, mais atenção e mais conhecimento.

Com relação às motivações discursivas envolvidas, elas dizem respeito, sobretudo, ao 
fato de haver mais proximidade, mais intimidade entre os correspondentes, de modo que eles 
permitem-se fazer uso de uma linguagem menos formal. Disso resulta o emprego de estruturas 
e construções não-padrão, como é o caso da relativa cortadora. 

Isso posto, fica claro que a recorrência a uma ou outra construção relativa relaciona-se 
tanto a questões interacionais/ comunicativas quanto a fatores de ordem cognitiva, os quais 
devem ser considerados para que se apontem as motivações para esses usos.

Consideramos, por fim, a necessidade de continuar a pesquisa, o que implica a expansão 
do material de investigação e de análise. Essa continuidade trará mais evidências, seja para 
corroborar as constatações preliminares, seja para repensá-las.

REFERÊNCIAS:

BISPO. E. B. Estratégias de relativização no português brasileiro e implicações para o ensino: o caso 
das cortadoras. Tese de Doutorado, UFRN, Natal, 2009.

BURGOS, L. E. S. de. Estratégias de uso das relativas em uma comunidade de fala afro-brasileira. 
Dissertação de Mestrado. UFBA, Salvador, 2003.

BYBEE, J. Language, usage and cognition. Cambridge: CUP, 2010

CORREA, V. R. Oração relativa: o que se fala e o que se aprende no português do Brasil. Tese de Dou-
torado, UNICAMP, Campinas, 1998.

FURTADO DA CUNHA, M. A. (org.). Corpus Discurso e Gramática – a língua falada e escrita na cidade 
do Natal. Natal: EDUFRN, 1998.

FURTADO DA CUNHA, M. A.; OLIVEIRA, M. R.; MARTELOTTA, M. E. (orgs.). Linguística fun-
cional: teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

GIVÓN, T. The adaptive approach to grammar. In: _____. The genesis of syntactic complexity: diachrony, 
ontogeny, neuro-cognition, evolution. Amsterdam/ Philadelphia: John benjamins, 2009, p. 19-37.

GIVÓN, T. Syntax. v. I e II, Amsterdam: John Benjamins, 2001.

______. Functionalism and grammar. Amsterdan: John Benjamins, 1995.

HOPPER, P. Emergent grammar. Berkeley Linguistics Society, v. 13, 1987, p. 139-157.

_____.; TRAUGOTT, E. C. Gramaticalization. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

MOLLICA, M. C. de M. O estudo da cópia nas construções relativas em português. Dissertação de 
Mestrado, PUC/RJ, Rio de Janeiro, 1977.

OLIVEIRA, M. R.; VOTRE, S. (coord.). Corpus Discurso e Gramática – a língua falada e escrita na 
cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, inédito.

_____. (coord.). Corpus Discurso e Gramática – a língua falada e escrita na cidade de Niterói. Rio de 
Janeiro: UFRJ, inédito.



Caderno de Resumos - Estratégias de relativização no PB em perspectiva histórica: uma abordagem funcional 245

PHPB/Laborhistórico – Século XX – Rio de Janeiro – Cartas particulares. Edição/revisão: SILVA, Paula 
Fernandes; LOPES, Célia.

PHPB – Século XIX – Não-oficiais. Edição: RUMEU, Márcia.

TARALLO, F. Relativization Strategies in Brazilian Portuguese. University of Pennsylvania, Ph. D. 
dissertation, 1983.

VAREJÃO, F. de O. A. Variação das estratégias de concordância verbal e em estratégias de relativização 
no português europeu popular. Tese de Doutorado, UFRJ, Rio de Janeiro, 2006.



246

O século XIX e a sua crise de identidade: português 
europeu ou português brasileiro. Uma questão de 

competição de gramáticas

ELAINE ALVES SANTOS MELO (UFRJ/CNPQ)

Tarallo (1993) argumenta que no final do século XIX emerge a gramática do Português 
Brasileiro caracterizada, entre outros fatores, pela marcação positiva do parâmetro do objeto nulo. 
Nesse sentido, se observarmos as sentenças com SE indefinido e impessoal no século XIX pode-
remos evidenciar a emergência da gramática do português brasileiro. Cavalcante (2006), Cyrino 
(2007) e Scherre (2005) apontam para o fato de que no PB essas construções são impessoais, 
ou seja, não apresentam concordância entre o argumento interno, objeto direto, e o predicador. 
Entretanto, a análise inicial de uma amostra formada por cartas de leitores, redatores e anúncios 
publicados em jornais cariocas do século XIX (Melo,2010) mostra que há mais concordância, 
portanto SE-indefinido, do que não concordância. Duarte (2002), considerando dados do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Pernambuco, mostra que 
as maiores taxas de concordância estão nos anúncios cariocas. A hipótese é que há no século 
XIX competição de gramáticas (Kroch, 2001) à medida que as sentenças com SE-indefinido são 
prototípicas do PE que nesse período se fazia fortemente presente no Rio de Janeiro em virtude 
da presença da corte portuguesa e do aumento de imigrantes lusitanos, além da forte pressão 
normativa (Pagotto,1998). Ao mesmo tempo, observando a freqüência de objeto nulo percebe-
mos uma curva ascendente típica de mudança indicando a emergência do PB. Assim, analisarei 
sentenças com e sem concordância a partir da proposta de Raposo e Uriagereka (1996) a fim de 
perceber quais as características que evidenciam a gramática do PE e quais constituem o PB. A 
análise será restrita a três fatores: tipo de oração, tipos de sintagmas que podem ser antepostos 
e finitude das sentenças. Utilizo uma amostra de cartas de leitores, redatores e anúncios publi-
cados em jornais cariocas do século XIX que constituem os corpora do Projeto Para a História 
do Português Brasileiro (PHPB-RJ), disponibilizado em www.letras.ufrj.br/phpb-rj. O trabalho 
segue os pressupostos da Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky,1986). Proponho uma 
análise qualitativa e quantitativa, utilizando o programa GOLDVARB-X (Robinson; Lawrence; 
Tagliamonte,2001) para tratar estatisticamente os dados.
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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 seus costumes, valores sociais, etc. 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 
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 ocorreram à epoca da cons-
trução 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 no falar belo-horizontino.

Dessa forma, pretendemos enfocar a importância dos aspectos sócio-históricos, políticos 
e demográficos para detalhar o modo de falar belo-horizontino, tomando por base a divisão 
linguística para Minas Gerais, proposta por Zágari (1998). 

Em suma, pretendemos mostrar que, por ser uma zona de confluência de diversos falares, 
o falar belo-horizontino reúne grande quantidade de características de vários outros falares, entre 
eles, destacam-se os três falares mineiros, a saber: o baiano, o paulista e o mineiro. O contato 
linguístico entre pessoas de diferentes partes do interior do Estado, de outros estados brasileiros, 
assim como de países estrangeiros, enfim, de pessoas que trabalharam na edificação de Belo 
Horizonte, permitiu que o falar belo-horizontino recebesse influências de vários dialetos. É 
possível perceber, por exemplo, a conexão entre o uso de interjeições comumente encontradas 
no norte de Minas e que também são 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 > es; senhor > sô; pequeninho > pequeninim; para > pra; pode > pó, entre outros, que 
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são comumente identificados como marcas desse falar. Esses primeiros resultados revelam o 
quão próximos se encontram os traços do falar belo-horizontino e do dialeto mineiro. 
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A evolução do particípio presente no português

 ELAINE FERREIRA DIAS (PUC-MG)

 Com vistas a contribuir para o estudo dos processos de gramaticalização e lexicalização, 
este trabalho tem por objetivo apresentar algumas considerações sobre a mudança do particípio 
presente. Segundo Williams (1961, p. 191), houve mudança na categoria de verbos do particípio 
presente no latim e no português arcaico para adjetivos e substantivos no português contemporâ-
neo. Em um estudo preliminar, observou-se que alguns verbos, apesar de apresentarem a forma 
de particípio presente -nt, como ouvinte, minguante e mediante funcionavam respectivamente 
como substantivos, adjetivos e preposições acidentais. Outras vezes, observou-se que algumas 
palavras como contente, gigante e paciente, mesmo não sendo derivadas de verbo, tomavam a 
terminação -nt, típica de palavras derivadas de verbos. Diante desses fatos, faz-se o seguinte ques-
tionamento: ocorreu um processo gramaticalização ou lexicalização? Segundo Vitral & Ramos, 
(2005, p.24), quando um item lexical é recategorizado como gramatical (lexical>gramatical) 
tem-se o processo de gramaticalização e quando um item lexical permanece como item da mesma 
categoria lexical ou de uma outra categoria também lexical, tem-se o processo de lexicalização 
(lexical>lexical). A discussão desses fenômenos envolve outras questões secundárias, como: 
a) o que se entende por item gramatical e item lexical? b) quando um item lexical passa a item 
gramatical? A fim de responder a esses questionamentos, serão apresentadas discussões propostas 
por diferentes autores como Meillet, (1958); Benveniste (1968), Heine, Claudi e Hünnemeyer 
(1991); Hopper & Traugott (2003); Vitral e Ramos (2005), Brinton e Traugott (2005).
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Uma análise crítica da abordagem multimodal da mídia 
e sua influência no letramento de adultos na empresa

ELDA ALVES OLIVEIRA IVO (UNB)

 Nos usos da linguagem no contexto social e escolar surgem novas exigências e habili-
dades para lidar com as múltiplas linguagens, nos diferentes grupos sociais. Nesse contexto, 
são investigadas novas perspectivas para o texto, sob a ótica da Análise de Discurso Crítica 
(ADC), do Letramento e da Multimodalidade, pois nenhum entendimento efetivo dos efeitos 
sociais do texto é possível se não analisarmos como são esses efeitos quando as pessoas falam 
ou escrevem. Aqui são analisados os textos produzidos pelos alunos no contexto de letramento 
na empresa e a relação com os diferentes textos divulgados pela mídia acerca da empresa e sua 
atividade ligada à exploração de minério. É importante destacar que a permanência da empresa 
na cidade é motivo de grande polêmica tanto na comunidade local quanto fora dela, devido a 
questões referentes ao impacto ambiental e constantes acusações de poluição dos recursos natu-
rais da cidade e da região. Os funcionários/alunos estão sempre envolvidos em polêmicas sobre 
as atividades das empresas em que trabalham e são questionados, às vezes de forma veemente, 
por parte da população em geral, sobre os riscos alegados acerca do impacto destas atividades 
para o meio ambiente e sobre a repercussão do assunto na mídia. 

O objetivo do presente trabalho é estudar, com base em reportagens publicadas na mídia, 
em relação às atividades da empresa, se tal abordagem influencia a produção textual do aluno e 
se contribui para a construção crítica do discurso deste aluno, sob o marco teórico do Letramento 
em Street (1984, 1995 e 2001), Barton (1994), Barton, Hamilton & Ivanic (1994, 2000), Heath 
(1983), Vieira (2003); Kleiman (2003) e outros, da Análise de Discurso Crítica em Fairclough 
(1989, 1992, 2001, 2003, 2006), Chouliaraki e Fairclough (1999) e da Multimodalidade em 
Kress e van Leeuwen (1996, 2001). Busca-se refletir sobre as contribuições de uma abordagem 
multimodal e no repensar acerca do modelo de Letramento e das práticas habituais da produ-
ção textual, dos significados utilizados para estabelecer e sustentar as relações de interação e a 
contribuição desse arcabouço teórico para o entendimento do letramento. 

A base metodológica escolhida é a abordagem qualitativa em Denzin (2009), Flick (2004) 
e Bauer e Gaskell (2003), pois o surgimento e a diversificação dos contextos e das perspectivas 
sociais exigem uma nova postura crítica, conceitual e metodológica para lidar com os assuntos 
de pesquisa, pela sua própria natureza científica. 

Diante do corpus analisado verifica-se que o campo teórico do Letramento, da ADC e da 
Multimodalidade têm muito a contribuir, pois língua(gem) e imagem não desempenham o mesmo 
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papel e esta já se encarrega de certas funções anteriormente desempenhadas pela linguagem. 
As duas modalidades não estão meramente co-existindo, há uma forte interação e no presente 
trabalho já são evidentes os efeitos reais sobre a linguagem na modalidade escrita.

Há muito para refletir e para discutir acerca do entrelaçamento do Letramento, da Multi-
modalidade e da ADC diante da relevância temática, pois são ferramentas capazes de potencia-
lizar os sujeitos para essa leitura do mundo em todas as formas de representação, em qualquer 
contexto e para que o discurso seja considerado para além dessa estrutura social.
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O campo léxico dos animais em cartas destinadas ao 
barão de jeremoabo

ELIANE SANTOS LEITE DA SILVA (UNEB) 
CELINA MÁRCIA DE SOUZA ABBADE (UNEB – ORIENTADORA)

Pretende-se apresentar, através desse trabalho, resultados parciais do projeto de investi-
gação em nível de Mestrado, em desenvolvimento pela autora na Universidade do Estado da 
Bahia, (Programa de Pós-Graduação em Línguas e Linguagens) intitulado: As cartas ao Barão 
de Jeremoabo: abordagem lexicológica de documentos pessoais do final do século XIX. O corpus 
da pesquisa consta de cartas pessoais, datadas entre 1890 e 1898, enviadas ao barão de Jeremoa-
bo, o Dr. Cícero Dantas Martins – importante figura política e um dos maiores latifundiários do 
Nordeste, em especial do Sertão e Recôncavo baianos do século XIX – por parentes, amigos 
e/ou correligionários do Barão. O conteúdo das cartas que compõem o corpus da pesquisa é 
bastante variado, desde assuntos pessoais como pedidos de favores, questões familiares, notícias 
de parentes distantes, nascimentos e falecimentos, até questões políticas, trocas de informações 
relacionadas à política local e promessas de fidelidade partidária, e também questões sociais, 
como notícias das condições climáticas (seca, chuvas, etc), e o andamento das produções e 
negociações nas lavouras e a situação do gado, já que o barão tinha muitíssimas posses de ter-
ra e gados em muitas localidades do Sertão e Recôncavo. Pretende-se, através desse projeto, 
realizar o levantamento do vocabulário utilizado nas cartas, a partir dos fundamentos teórico-
-metodológicos da Lexicologia, considerando principalmente a proposta da teoria dos campos 
lexicais, fundamentada na Semântica Diacrônica Estrutural de Eugênio Coseriu (1977). A fim 
de subsidiar os estudos da pesquisa, recorrer-se-á também a autores como: Biderman (2001), 
Oliveira & Isquerdo (1998), dentre outros. Nesse sentido, o caráter lexicológico desse estudo 
torna-se evidente por pretender analisar o léxico dos textos selecionados a partir de uma organi-
zação inicial do corpus por autores, mais especialmente por suas profissões (portanto atentando 
para os vocabulários específicos), a fim de analisar os sentidos das lexias (as palavras utilizadas 
considerando o sentido que assumiram nos contextos específicos). Desse modo, no âmbito da 
pesquisa geral, serão estruturados macrocampos lexicais com seus respectivos microcampos, 
ou seja, o léxico utilizado nas cartas formará um conjunto de lexias próprias, que será dividido 
em subconjuntos, como grupos de palavras organizadas por categorias, dentro do mesmo campo 
de conhecimento. Como o recorte realizado no corpus da pesquisa trata-se das cartas escritas 
por vaqueiros e por negociantes, o campo léxico abordado no presente trabalho será o campo 
do trabalho, e sua estruturação em microcampos, seguido do levantamento dos significados das 
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lexias e os respectivos exemplos de aplicação no texto. Acredita-se, nesse sentido, ser possível 
proceder à identificação dos usos lexicais enquanto caracterizadores de uma comunidade, no que 
diz respeito as suas crenças, valores e costumes, partindo do pressuposto de que há, em toda e 
qualquer sociedade, uma intensa relação entre as manifestações linguísticas e as manifestações 
culturais.
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As fazendas Jacobina e Descalvados da Capitania de 
Mato Grosso: estudo de manuscrito

ELIAS ALVES DE ANDRADE (UFMT)  
JOSÉ MARIA DE SOUSA (UFMT)

A Filologia depende do texto escrito, buscando “explicá-lo e restituí-lo à sua forma 
genuína, [...] o mais próximo possível da última vontade do autor” (SPINA, 1977, p.75). Ela é, 
ainda, “o estudo global de um texto, [...] a exploração exaustiva e conjunta dos mais variados 
aspectos de um texto: linguístico, literário, crítico-textual, sócio-histórico etc” (CAMBRAIA, 
2005, p.18). Para o labor filológico, dispõe-se, dentre outras, da função transcendente, em que 
“[...] o texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa filológica, para [...] reconstituir a vida 
espiritual de um povo ou de uma comunidade em determinada época.” (SPINA, 1977, p. 77).

De acordo com estudo feito no Ms 01, Leonardo Soares de Souza, veio de Portugal (Aveiro) 
para o Brasil, em 09/06/1769, para apossar-se de uma mina de ouro, que, entretanto, já possuía 
proprietário. Em razão disso, deslocou-se para a vila de São Paulo, esperando o despacho de 
alguma autoridade para ir a Santos, tendo recebido ordem para partir com a expedição rumo à 
Capitania de Mato Grosso pela freguesia de Araritaguaba (atual Porto Feliz, São Paulo). Com 
a monção, fez sua primeira parada na freguesia do Cuiabá, em 1769, seguiu para Vila Bela para 
servir, como alferes, à Coroa Portuguesa. 

Na carta objeto de análise, Leonardo Soares de Souza descreve aspectos relevantes das 
expedições e do povoamento de Vila Maria do Paraguay (1778), em que utiliza os termos 
“celebrado caminho” ou “na tal povoação nova” para referir-se às novas terras entre Cuiabá e 
Vila Bela, onde há “mil e quinhentas almas”, juntando-se, então, a elas “mais 600 pessoas” para 
fazer “uma grande terra com forças”.

Desdobramentos posteriores indicam que Leonardo Soares de Souza obteve concessão 
de terras na paragem das Flexas, ainda Villa do Cuyabá e, posteriormente, Jacobina, na Vila 
Maria do Paraguay, a 26 km desta nova freguesia com número grande de gado vacum, escravos 
e éguas. A “Fazenda Jacobina” tornou-se a mais produtiva da Capitania de Mato Grosso, o que 
é atestado por Hércules Florence (1927, p. 165): “Gado imenso cobria as ricas pastagens da 
Jacobina [...]. O dono avalia seu número em 60.000 reses.”

Leonardo Soares de Souza ajudou a fundar Vila Maria do Paraguay em 06/10/1778. Casou-
-se com Ana Maria da Silva e o tenente-coronel João Pereira Leite esposou sua filha, Maria 
Josefa de Jesus Leite, iniciando grande descendência e poder latifundiário. O major João Carlos 
Pereira Leite destacou-se na administração da fazenda Jacobina, tendo fundado outras fazendas 
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como a Descalvados, perdurando seu poder econômico e político até 1880, na fronteira oeste 
da Capitania de Mato Grosso.

A fazenda “Descalvados” veio a denominar as 11 sesmarias, arrematadas em 13/09/1881 
por Jayme Cibils Buxareo, com 350 léguas quadradas de terras, 250 mil cabeças de gado vacum 
e cavalos. Nela instalou-se a grande indústria de carnes e derivados no pantanal de Mato Grosso 
com sócios inclusive da Bélgica. Ainda em 1957, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros/
IBGE, destacava que: “Na fazenda Descalvados está uma das mais importantes charqueadas do 
norte matogrossense” (p. 135, Vol. II, RJ).
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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.
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Provável relação entre as construções de tópico e a 
concordância verbal no português afro-brasileiro

ÉLIDA SILVA PITANGUEIRA DE ANDRADE (UFBA)

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

ELISA FERNÁNDEZ REI (INSTITUTO DA LINGUA GALEGA/USC)

1. INTRODUCIÓN

Os pronomes persoais átonos (PPAs) son, xunto con artigos, preposicións e outras palabras 
función, clíticos, é dicir, son elementos átonos que, ao non teren acento, dependen fonoloxica-
mente doutra palabra portadora de acento e que lles serve de anfitrión.

É ben sabido que en portugués europeo (PE) e en galego, estes pronomes persoais átonos 
poden colocarse en distintos lugares da secuencia (basicamente en posición pre e posverbal), 
dependendo de certos factores sintácticos, prosódicos, pragmáticos, etc. nos que agora non me 
vou deter.

O que me interesa analizar é, dada unha determinada secuencia, onde o pronome pode 
aparecer en posición pre ou posverbal, cara onde se produce a dependencia fonolóxica, é dicir, 
que anfitrión escolle o PPA (nesta mesma liña véxanse os traballos de Selkirk 1996, Vigário 
1999a e 1999b entre outros).

Tradicionalmente fálase de pronomes enclíticos e proclíticos, desde un punto de vista sin-
táctico, dando por feito que no caso de que o pronome se sitúe á dereita do verbo, vai enclítico 
a el, e no caso de que se sitúe á esquerda do verbo, vai proclítico a el, tanto sintáctica como 
fonoloxicamente. Para evitar esta confusión, utilizarei os termos posición preverbal e posverbal 
para as dúas posibles direccións de clitización sintáctica e reservarei próclise e énclise para a 
clitización fonolóxica.

Así, está claro que na posición posverbal os pronomes van enclíticos, pero que ocorre 
cando van en posición preverbal? Van proclíticos ao verbo ou enclíticos á palabra precedente?

2. DIRECCIÓN DE CLITIZACIÓN FONOLÓXICA EN GALEGO

En galego atopamos unha serie de procesos fonolóxicos que parecen indicar que a ten-
dencia é a iren sempre enclíticos.
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(1a). Comen ameixas / Moi ben#  [kmeN amejʃa̝s] / [moj ÈB¢]
(1b). Cómeno moi ben   [kme]+[o] > [kmeno]
(1c). Ben o sei    [b]+[o] > [bno]

En (1b) observamos que os verbos rematados en nasal seleccionan o alomorfo <no> do 
clítico acusativo e vense afectados por unha regra de reaxuste que elide a consoante do verbo 
(Fernández Rei 2002:237 e 2005). Tamén en (1c) se selecciona o mesmo alomorfo e se activa a 
mesma regra de reaxuste, pero o anfitrión neste caso non é o verbo senón o adverbio que provoca 
a anteposición do pronome. A regra que afecta á nasal actívase exclusivamente entre palabras 
fonolóxicas e clíticos e a realización velar de calquera nasal en posición implosiva final ante 
vogal ou pausa é de regra (1a).

Xunto a esta regra que afecta á realización da nasal, atopamos exemplos dun proceso que 
parece comportarse dun xeito moi semellante: a selección do alomorfo <lo> (exemplo (2a)), 
que se produce, aínda que non de xeito tan sistemático, tamén en posición anteposta ao verbo, 
pero enclítico á palabra precedente (exemplos tomados de Regueira 1989):

(2) a. Tráelo ti? (traes+o>tráelo)
 b. Se Diolo oíra (Dios+o>Diolo)
 c. Ó millolo conoces (millor+o>millolo)
 d. Sacábao polo sacar (por+o>polo)

Os exemplos presentados en (1)-(2) si mostran evidencias de que os pronomes que apa-
recen en posición preverbal se enclitizan á palabra que os precede. Agora ben, tamén atopamos 
exemplos que contradín esta enclitización en posición preverbal:

(3) a. Come ameixas [e̝a̝] / [a̝]
 b. Come a sopa [e̝a̝] / [a̝]
 c. Férrea  [e̝a̝]/*[a̝]
 d. Cómea  [e̝a̝]/*[a̝]
 e. Sempre a saúdo [e̝a̝]/[a̝]

As secuencias de vogais átonas dan como solución a elisión da primeira vogal (non entra-
mos agora a detallar os procesos de sandhi vocálico), como vemos en (3a) e (3b). Pero este 
proceso de elisión bloquéase no seo dunha palabra léxica (3c) e tamén se a secuencia se produce 
entre verbo e clítico en posición posverbal (3d). De xeito que se a hipótese de que os pronomes 
en posición preverbal van enclíticos á palabra que os precede (igual que viamos nos exemplos 
anteriores coa selección dos mesmos alomorfos tanto en posición preverbal como posverbal), 
a predición sería que, cando temos un pronome en posición preverbal que está precedido por 
unha palabra rematada en vogal, a elisión debería bloquearse (igual que ocorre en (3d). Porén, 
a elisión actúa e compórtase exactamente igual ca en (3b), en que tiñamos un artigo proclítico 
ao substantivo.

Daquela, ¿é posible que a dirección de clitización fonolóxica dos PPAs sexa opcional, 
polo menos en posición preverbal?
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Non parece que esta opcionalidade encaixe cos datos que acabo de amosar, pois, se ben 
a selección do alomorfo <lo> pode ser para moitos falantes opcional, a selección de <no> é 
obrigatoria en boa parte das variedades do galego (xeográficas e sociais). Polo que se refire 
ao comportamento da elisión en contextos como os amosados en (3), non contamos con datos 
históricos que amosen se esta elisión era máis ou menos frecuente no pasado ou se, na actuali-
dade, é máis ou menos frecuente dependendo do grupo de idade, de se se trata dunha fala máis 
tradicional, rural ou dunha variedade urbana.

En todo caso, parece que hai unha variedade tradicional do galego en que hai determinadas 
palabras (conxuncións, adverbios, etc.) que provocan a colocación preverbal do pronome, pero 
que é precisamente a elas ás que o pronome se clitiza fonoloxicamente. Así, poderíase traballar 
coa hipótese de que a atracción destas palabras sobre o pronome ten como resultado que tamén 
prosodicamente se clitice a elas nas variedades máis tradicionais.

Un dos argumentos que se pode ofrecer para apoiar esta idea de que a énclise é a tenden-
cia de prosodificación máis tradicional é a interpolación: unha construción en que se interpola 
unha palabra entre o pronome en posición preverbal e o verbo, onde, ademais, se poden activar 
procesos do tipo dos vistos en (1):

(4) Tamén o eu digo [taˈmɛŋ̃]+[o̝] > [taˈmɛñ o̝]

Álvarez Blanco (1980: 408-418) recolle exemplos desde a prosa medieval ata a lingua 
moderna, de onde toma a maior parte dos seus datos. Sinala que o seu uso é minoritario e que a 
colocación do pronome máis frecuente é a inmediatamente anterior ao verbo. Con todo, todos 
os exemplos que presenta, sexa cal sexa o elemento interpolado entre o pronome e o verbo, 
comparten a característica de que o pronome aparece a continuación do elemento que provoca 
a próclise:

(5) a. Por iso che eu digo que non hai nada que facer
 b. Se se un vai
 c. Cantas veces me non teño eu lembrado de ti
 d. Un raio me parta se chas nunca vin
 e. Quen me na Tablilla dera
 f. Xa se non un fía

Deste xeito, a interpolación viría avalar, por un lado, a estreita relación que une o clítico 
ao elemento que provoca a próclise, e, por outro lado, serviría como claro argumento contra a 
interpretación proclítica dos pronomes antepostos, pois neste caso esa próclise ao verbo é impo-
sible ao haber un elemento que os separa. Así mesmo, hai que destacar que é unha construción 
non produtiva na actualidade e, por conseguinte, tamén redunda na idea de que esta tendencia 
á énclise en posición preverbal era moito máis forte no pasado.
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3. CONVERXENCIA ENTRE POSICIÓN PREVERBAL E PRÓCLISE

Agora ben, o portugués brasileiro (PB) distánciase, como sabemos, das variedades europeas 
do diasistema: actualmente presenta unha posición preverbal xeneralizada, tanto en posición 
inicial absoluta, coma nos imperativos ou mesmo nos complexos verbais. Segundo a opinión 
dalgúns autores, parece que este cambio xa estaba xeneralizado no s. XIX. Por exemplo, Oliveira 
(2010) fai un estudo a partir de textos escritos do XIX e conclúe que nestes textos a ocorrencia 
da próclise estaba xa xeneralizada e que as diferenzas co PE xa estaban consolidadas na fala 
popular mesmo desde antes. Por outra parte, esta posición preverbal vai acompañada dunha 
próclise fonolóxica tamén sistemática.

Como pasamos desta forte tendencia á énclise das variedades europeas a unha próclise 
xeneralizada en PB? Probablemente, porque é o camiño lóxico do sistema: é moito máis difícil 
explicar como se conserva o sistema tradicional nas variedades europeas que explicar o cambio 
á próclise xeneralizada. Obsérvese que este mesmo proceso produciuse en español: do español 
medieval en que había énclise e interpolación, pasouse xa no s. XVI a unha proclitización bas-
tante xeneralizada dos PPAs.

Volvamos entón ás variedades europeas: esta mesma preferencia á énclise que acabamos 
de describir para o galego, foi observada tamén para o portugués (Nunes 1996, Carvalho 1989). 
Daquela, non parece desatinada a hipótese de que o diasistema galego-portugués parte dunha 
situación compartida de tendencia á énclise, que lle dá certa estabilidade ao sistema: permítese 
o movemento sintáctico do pronome, pero a integración do clítico na palabra fonolóxica sem-
pre é do mesmo tipo (intégrase na palabra fonolóxica que se atopa á súa esquerda). Con todo, 
esa estabilidade mantense nun equilibrio precario: como vimos, non parece que a énclise sexa 
sempre a opción escollida e, por conseguinte, o sistema de prosodificación non é completamente 
sistemático. Por outra parte, é evidente tamén a complexidade do sistema nas variedades euro-
peas, pois supón a adquisición dun sistema en que distintos factores (sintácticos, prosódicos, 
informativos...) condicionan a posición do PPA na secuencia. Así, esta complexidade xunto cun 
certo grao de inestabilidade fai que tanto a colocación dos pronomes como a prosodificación 
dos clíticos sexan firmes candidatos ao cambio lingüístico.

De feito, en galego xa se comezan a ver indicios deste cambio: hai grupos sociais (xente 
nova, urbana...) que xa non seleccionan o alomorfo <no> en posición preverbal (pronuncian 
sempre [noŋ o]) e os grupos de falantes que tiñan como lingua inicial o castelán, é dicir, L2 (ou 
fillos de L2) presentan un sistema que diverxe do tradicional e se achega ao do español. Con 
todo, son aínda moitos os estudos que hai que facer a este respecto, porque a variedade que 
falan estes grupos é aínda moi descoñecida.
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Algumas reflexões sobre objetos implícitos no 
Português do Brasil

 ELISANDRA FILETTI (UFG)

A presente comunicação busca refletir sobre as ocorrências de objetos indefinidos nos 
verbos do Português do Brasil (PB), a partir da abordagem da Gramática Funcional. Considerando 
os diversos trabalhos existentes, esta pesquisa objetiva investigar objetos verbais de natureza inde-
finida que se tornam implícitos. Esse fenômeno parece ser oriundo de um processo que envolve 
a interface dos diversos componentes gramaticais, além de envolver uma estratégia específica 
de interação dos falantes. Para isso, serão observados algumas ocorrências de língua falada do 
Português do Brasil, especificamente do Português falado em Goiás. Nessa etapa da pesquisa, 
buscar-se-á identificar se alguns tipos de verbos favorecem um maior ou menor apagamento de 
objetos verbais, bem como que outros fenômenos podem estar associados a essa implicitação 
no acontecimento linguístico, evidenciando um diálogo entre os componentes pragmático-
-discursivos e os níveis linguísticos, conforme a arquitetura da Gramática Discursivo-Funcional 
(Hengeveld e Mackenzie,2008; Simon Dik (1989, 1997). Pretende-se que essa investigação incida 
sobre os contextos em que os falantes do Português do Brasil produzem os objetos indefinidos 
e sobre como a recuperação do sentido desses itens é realizada pelo interlocutor.
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“Tentarei explicar meu trabalho”: Gramaticalização da 
intenção do esforço

 ELISANGELA BAPTISTA DE GODOY SARTIN (USP)

 Este trabalho tem por objetivo a análise da gramaticalização de estruturas que marcam 
intenção de esforço no português. Esse estudo tomará como ponto de partida os empregos de 
verbos em sua categoria plena e também em perífrases verbais aspectuais. O foco de análise 
se detém nos verbos que denotam conação, ou seja, os que marcam a expressão de esforço, a 
tentativa, o impulso ou o movimento para realizar determinada ação. Interessa identificar, sobre-
tudo, os recursos cognitivos demandado durante o emprego dessas estruturas que revelam uma 
intenção de demonstrar o esforço de uma ação.Gramaticalização, ainda que tenha sua definição 
primitiva relacionada a palavras individuais, evidentemente é um conceito que também pode ser 
estendido para itens maiores. Na verdade, a combinação de palavras em frases e sua eventual 
amalgamação, como demonstrado por Lima-Hernandes & Sartin (2006) com os verbos volitivos, 
é motivada por fatores discursivo-pragmáticos. Em assim sendo, já em Meillet há a possibili-
dade de que o domínio da gramaticalização possa ser estendido para a ordem das palavras nas 
sentenças. Assim, ao analisarmos as estruturas que são formadas com verbos marcadores de 
intenção de esforço, podemos perceber que a gramaticalização se estende a todo o enunciado, 
inclusive aos fatores discursivo-pragmáticos que juntos com toda a codificação sintática nos 
fornecem recursos para compreendermos melhor a intenção do falante. Gonçalves et al. (2007) 
citam que muitos linguístas (Sweetser, 1990); Bybe et al., 1994, Heine & Reh, 1984, Heine et 
al., 1991) argumentam que a mudança semântica que ocorre em processos de gramaticalização 
é fortemente motivada por processos metafóricos. Associada a processos de (des) semantiza-
ção, a metáfora, em gramaticalização, envolve a abstratização de significados. De acordo com 
os autores, essa abstratização diz respeito à forma como os seres humanos compreendem e 
conceituam o mundo que os cerca. Assim, o que é necessário para um estudo sobre estruturas 
que marcam a intenção do esforço é reconhecer que por trás de todo ato comunicativo há uma 
relação entre gramática e cognição. Lima-Hernandes (2005) cita o modelo de interação verbal 
de Dik (1989), no qual todo ato comunicativo incorpora a intenção do falante; nele, o ouvinte, 
interpreta a partir do output linguístico gerado pelo falante. Desta forma, a partir do momento 
em que uma estrutura como “Vou tentar fazer” é gerada pelo falante num ato comunicativo, é 
possível que seja gerado a interpretação de que será muito difícil que se consiga a satisfação 
de realizar a ação e até mesmo a interpretação de que a pessoa não tem uma boa vontade em 
realizar a ação. Neste postulado, o objetivo é verificar os processos cognitivos que se depreen-
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dem de estruturas que marcam intenções de esforço e suas rotas de mudança na língua. Como 
corpus deste trabalho, utilizo redações de alunos de uma escola estadual do 8º ano do Ensino 
Fundamental a fim de verificar quais recursos são utilizados por estes alunos para marcarem 
intenções de esforço e seus variados valores semânticos que são depreendidos de tais estruturas.
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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), funda-
mentado 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, contra-
ditoriamente, 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, 
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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 lingua-
gem 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 ativi-
dades linguístico-discursivas desenvolvidas pelos interlocutores pode auxiliar na compreensão 
desses fenômenos dentro da sociedade.
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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 mes-
mo 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 prono-
me ‘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 princí-
pios do Programa Minimalista (CHOMSKY, 1995), para um tratamento teórico do fenômeno 
em discussão.
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 Descrição do uso do pronome clítico SE em 
estruturas com interpolação na diacronia do português

 ELOÍSA MAIANE BARBOSA LOPES (UESB)

A Linguística Histórica busca estudar e analisar as mudanças da língua no decorrer do 
tempo. O estudo diacrônico do Português é de suma importância para investigações das mudan-
ças ocorridas na gramática. Um dos aspectos bastante relevantes que caracterizam a mudança 
gramatical na língua portuguesa é a colocação pronominal. As pesquisas quanto à colocação dos 
clíticos procuram investigar a ocorrência da aparição dos pronomes nas adjacências do verbo, 
podendo variar em próclise e ênclise (Exs 01 e 02). Um outro aspecto importante relacionado 
a colocação de clítico na diacronia do português é o fenômeno da interpolação (Cf. MARTINS 
1994, NAMIUTI 2008, entre outros) (Ex 03). A interpolação é um tipo de fronteamento espe-
cífico que envolve principalmente os constituintes complementos e adjuntos. É um fenômeno 
bastante produtivo nas orações dependentes do Português Antigo nas línguas românicas e que 
desaparece das produções literárias no século XVI (Cf.NAMIUTI, 2008). (01) Como se nesta 
carta contém (NO, 1538. Martins, 1994); (02) Como nesta carta se contém (Lx, 1532. Martins, 
1994); (03) “que diga lhj eu alguma cousa diuia (NO, 1275)” (Martins, 1994:174). O projeto 
de iniciação científica Descrição do uso do pronome clítico SE em estruturas com interpolação 
na diacronia do português, em andamento na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, tem 
como objetivo descrever o uso do pronome clítico SE em estruturas com interpolação na diacro-
nia do português em textos escritos por autores nascidos no período entre os séculos XV e XIX 
disponibilizados no Corpus Tycho Brahe. A ocorrência do clítico SE é bastante produtiva nos 
textos desse corpus, se apresentando adjungido ao verbo, ora em posição enclítica, ora proclítica 
(Cf. CHOCIAY 2003), ou em estruturas de interpolação (SILVEIRA, 2011), podendo variar 
quanto a sua função: indeterminativo, passivo ou reflexivo. Nesta comunicação, pretendemos 
apresentar os resultados parciais da pesquisa de Iniciação Científica que se propõe a investigar 
diacronicamente a função do pronome clítico SE em estruturas com interpolação e em sentenças 
com adjacência “clítico ‘SE’-verbo” em contextos onde a interpolação poderia ter sido ates-
tada. E, também, se existe alguma relação entre o valor funcional do SE – se indeterminativo, 
passivo ou reflexivo – e sua posição alta não adjacente ao verbo de que é argumento, ou seja, 
se há preferências quanto ao tipo de ‘SE’ que se realiza em estruturas com interpolação e/ou 
adjacência “clítico se –verbo”.
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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 sintáticos 
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 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), Avelar & Cyrino (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. Para a 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 no 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. Pilati & Naves (2011) defendem que: (i) o PB se caracteriza 
por um processo de mudança relativo à cisão da 3ª pessoa como pronome ou como proforma, 
o que estaria relacionado à mudança no paradigma dos pronomes pessoais e no paradigma 
flexional dos verbos; (ii) essa cisão está relacionada ao licenciamento das construções acima 
(em oposição a sentenças como Ela joga tarô, em que o sujeito é referencial/definido). Neste 
trabalho, assumindo a Hipótese de Transferência de Traços de C para T (Chomsky 2007, 2008), 
argumentamos, seguindo parcialmente Lobato (2007) e Miyagawa (2010), que o licenciamento 
das construções analisadas ocorre pelo fato de que, em PB, traços formais relacionados à inter-
pretação de referencialidade passaram a ser licenciados em categorias funcionais acima de TP.
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Descrioulização da variante ni em textos escolares da 
cidade de Serrinha – BA

EMERSON SANTOS DE SOUZA (UNEB)

O falar trôpego dos negros, no período da colonização, era considerado fruto da ignorân-
cia e da incapacidade de bem pensar. Essa noção preconceituosa para com os negros pode ser 
justificada pela necessidade que os colonizadores tiveram de

conhecer a língua tupi-guarani a fim de se “relacionarem” mais facilmente com os indíge-
nas, o que não aconteceu com relação aos africanos. As línguas destes, embora fossem conside-
radas ameaças à integridade da língua herdada dos portugueses, deixaram marcas (substratos) 
no português brasileiro (doravante PB) cuja análise será necessária a fim de se descrever a 
constituição desse idioma. Os substratos africanos no PB podem ter como princípio a transmis-
são linguística irregular (doravante TLI), isto é, ao contrário da transmissão linguística regular 
(TLR) que acontece na interação entre crianças, na fase de socialização; A TLI, segundo Naro e 
Scherre (2007, p. 137), “teria que se dar entre adultos e/ou com base em fala não suscetível de 
uma análise ordenada, talvez por ser caótica, ou por ser em quantidade insuficiente, ou ainda por 
outras razões”. Esses substratos caracterizaram a formação de um pidgin, a saber, um sistema 
linguístico criado por adultos com propósitos bem específicos: trocas comerciais ou trabalhos 
forçados em lavouras, por exemplo, cujos falantes não dispunham de outro meio verbal comum. 
Com o passar dos tempos, esse pidgin se nativizaria, isto é, os nativos passariam a utilizar esse 
sistema linguístico (crioulo) no dia-a-dia, implicando, dessa forma, o processo de crioulização. 
Entre os substratos africanos presentes no PB, percebe-se, atualmente, a substituição da forma 
canônica da preposição em por ni. Essa percepção se deu a partir da comparação feita entre o 
vernáculo falado de comunidades “isoladas” no Brasil e o crioulo de São Tomé na África, con-
forme propõe Holm (1988), Lucchesi e Baxter (1997). Empiricamente, nota-se que a variante 
ni não está apenas no registro oral de algumas pessoas, mas também na escrita formal (redações 
escolares) de pessoas que pertencem à camada privilegiada da sociedade. Entretanto, uma vez 
que o mercado escolar prestigia a variedade padrão, baseada nas normas gramaticais lusitanas, 
nota-se que o PB prescrito pela gramática tradicional (GT) tende a caminhar rumo a seu alvo: 
o português europeu, contrariando a ideia legítima de que a língua brasileira fora constituída 
pela amalgama linguística das três povos distintos (índio, negro e europeu). Assim, conforme 
a atuação tradicional da escola, algumas características linguísticas brasileiras vão se perdendo 
(o ni, por exemplo), implicando o processo de descrioulização. Com base nesses pressupostos 
e a partir da metodologia laboviana, este trabalho tem por objetivo descrever o processo de 
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descrioulização da preposição ni no português brasileiro, verificando a frequência de uso das 
variantes [em] e [ni] em textos orais e escritos de estudantes do 6º e 9º ano do Ensino Funda-
mental II de uma escola particular do município de Serrinha-BA, não descartando, porém, a 
interferência de outras variáveis.
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A variação entre “tu” e “você” e o perfil 
sociolinguístico em cartas particulares de 1930

 ÉRICA NASCIMENTO SILVA (UFRJ)

O presente trabalho pretende estudar a variação entre “tu” e “você” na posição de sujeito 
em cartas pessoais trocadas por um casal de noivos – Jayme de Oliveira Saraiva e Maria Ribeiro 
da Costa – entre os anos de 1936 e 1937 no Rio de Janeiro. O corpus é composto de 97 cartas, 
sendo 68 do Jayme e 29 da Maria. Jayme trabalhava em uma empresa ligada à indústria e ao 
comércio situada no centro do Rio de Janeiro e morava em Ramos (bairro do subúrbio da então 
capital federal). Já Maria trabalhava em casa, morava na cidade de Petrópolis e tinha uma filha 
pequena, fruto de um outro relacionamento. As hipóteses levantadas para esse trabalho são 
formadas a partir dos resultados de outros estudos, que mostram que o uso majoritário de “tu” 
– forma recorrente no início do século XX (cf. Lopes, 2008; Duarte, 1993, entre outros) – será 
suplantado por “você” por volta dos anos 30. Observa-se também que nesse mesmo período 
haverá uma maior tendência de preenchimento do sujeito no português brasileiro, sendo, apa-
rentemente, as mulheres as grandes propulsoras da inserção de você no quadro pronominal 
(cf. Lopes e Machado, 2005; Rumeu, 2008; etc.). Em trabalho apresentado por Silva & Souza 
(2008) utilizando-se parte desse corpus, verificou-se a presença das duas formas pronominais de 
segunda pessoa, o que já indica que há uma variação entre os pronomes analisados. Embora a 
coexistência das duas formas pronominais em questão tenha sido observada, percebe-se que “tu” 
ainda é utilizado com maior frequência que “você”. Enquanto o Jayme faz mais uso de “tu”, a 
Maria utiliza mais “você” – corroborando com a hipótese de que as mulheres seriam as principais 
responsáveis pela entrada dessa nova forma pronominal no sistema do português brasileiro. É 
importante ressaltar que nessas cartas encontram-se dados de “tu” com o verbo flexionado na 
terceira pessoa do singular, evidenciando o sincretismo entre as duas formas pronominais de 
segunda pessoa em competição. O trabalho levará em conta os pressupostos teóricos da teoria 
variacionista quantitativa laboviana (Labov, 1994), visando a identificar os fatores linguísticos 
e extralinguísticos que determinam o uso dos pronomes de tratamento de referência a segunda 
pessoa no período em questão. Trabalhos como o de Marquilhas (1996) e Barbosa (1999) serão 
considerados para a análise de cunho filológico, a fim de que se possa identificar através da 
grafia aspectos que ajudem a traçar o perfil sociolinguístico do casal de noivos – já que, por 
não serem pessoas ilustres, não há muitas informações acerca dessas duas pessoas presentes 
nas cartas. Serão observados a organização textual das missivas – paragrafação e pontuação 
–, os traços grafemáticos que possam indicar marcas de oralidade – flutuação entre vogais e/i 
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e o/u; monotongação e ditongação; nasalização; etc. – e a frequência de correções voluntárias 
feita pelos autores. Para verificar a frequência em que ocorrem os pronomes “tu” e “você” nas 
missivas e o contexto linguístico que favorecem a presença ora de uma, ora de outra forma pro-
nominal será utilizada a ferramenta metodológica Goldvarb. A análise filológica será realizada 
com o auxílio do programa de edição E-dictor, por meio do qual será feito o levantamento dos 
traços grafemáticos dos autores – Jayme e Maria – presentes nas cartas.
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Margem esquerda e a locução adverbial temporal:  
um estudo funcional

ÉRIKA CRISTINE ILOGTI DE SÁ (UFRJ)

Nesta pesquisa, procura-se investigar o posicionamento das locuções adverbiais temporais 
e aspectuais a partir de um corpus formado por textos jornalísticos em português e em francês 
contemporâneos. Diversos são os fatores que podem motivar a ordenação das mencionadas locu-
ções, como seu papel semântico, sua função discursiva, seu tamanho, o preenchimento ou não 
da posição do sujeito etc. O principal objetivo dessa análise foi estudar os fatores cognitivos e/
ou discursivos, além de estruturais, que motivaram o posicionamento de tais locuções, já que, de 
acordo com os pressupostos funcionalistas, cada posição assumida possui uma função diferente 
no discurso. Um princípio básico do funcionalismo pode ser vinculado ao posicionamento do 
circunstancial temporal estudado: Subprincípio da Integração, relacionado ao Princípio da Ico-
nicidade, o qual postula que conteúdos mais próximos cognitivamente estejam mais integrados 
sintaticamente à estrutura. E o contrário também ocorreria, visto que se apresentaria mais afas-
tado sintaticamente da estrutura se tiver uma menor ligação cognitiva. Em um corpus formado 
por diferentes gêneros textuais (editoriais e notícias) presentes em jornais, foram coletadas e 
analisadas todas as locuções adverbiais temporais e aspectuais encontradas. O presente estudo, 
por utilizar os pressupostos teóricos do funcionalismo americano, trabalha com a língua em 
uso procurando explicar através, sobretudo, de fatores semântico-pragmáticos o modo de ser 
da estrutura linguística. Procuraremos fazer uma análise dos usos das locuções adverbiais na 
escrita em duas diferentes línguas, o português e o francês, com o intuito de verificarmos se as 
tendências de uso seriam universais. Vimos que a cada estudo de adverbiais é necessário levar 
em conta o contexto em que estão inseridas. Cada situação comunicativa apresenta conjunto de 
características que devem ser levados em conta na análise dos adverbiais. Pretendemos ainda 
refutar a hipótese de que a locução tende a se posicionar na margem esquerda da oração quando 
o sujeito não estiver presente para ocupar seu espaço deixado vazio. Para nós, a posição da locu-
ção adverbial seria a margem esquerda por fatores discursivos, por fazer referências anafóricas 
e mudança de assunto, por exemplo, e não por questões mais sintáticas, como as de preenchi-
mento da posição vazia deixada por um sujeito, por exemplo. Essa nossa hipótese ganha força 
ao analisarmos a língua francesa, que já possui em sua estrutura a obrigatoriedade do sujeito. 
Neste caso, tentaremos comprovar que nas duas línguas, a posição da locução é determinada 
pela sua função no discurso.
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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 nomi-
nais, 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 contem-
poráneo 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 prima-
riamente 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, final-
mente, 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 funda-
mentalmente, 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.
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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 inda-
gações 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 
(L11 L2). Já a influência translinguística em L3 conta com duas relações bidirecionais:L11 L3 
e L21 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 conheci-
mentos 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 pro-
ficiência 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 lite-
ratura sobre aquisição bilingue.
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A concordância nominal de gênero na língua falada de 
Luanda – Angola

 EVANI PEREIRA RODRIGUES (UEFS)

Este trabalho tem como tema a análise variacionista da concordância nominal de gênero 
em sintagmas nominais a partir do corpus de Língua falada em Angola, na cidade de Luanda, 
coordenado pela professora Eliana Sandra Pitombo Teixeira. É sabido que a língua portuguesa 
se utiliza de um mecanismo de concordância para marcar as relações de dependência entre os 
formadores dos sintagmas nominais. Bechara (2001) define a concordância nominal como a que 
se verifica em gênero e número entre o adjetivo e o pronome (adjetivo), o artigo, o numeral ou o 
particípio (palavras determinantes) e o substantivo ou o pronome (palavras determinadas) a que 
se referem. (Ex. A laranja está madura.) A análise sobre concordância nominal nos sintagmas 
em estudo baseou-se na relação língua e sociedade com a adoção da metodologia sociolinguís-
tica quantitativa laboviana (LABOV, 1972). O corpus analisado constitue-se de entrevistas 
com homens e mulheres de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade. Essas entrevistas 
foram feitas através da configuração DID, ou seja, Diálogo entre Informante e Documentador. 
Inicialmente, destacamos a ocorrência de uso da concordância nominal de gênero em sintagmas 
nominais presentes na amostra (a variável dependente), seguida pela identificação do conjunto 
de elementos linguísticos e extralinguísticos que favoreceram ou não o uso da concordância em 
análise. Dentre os elementos extralinguísticos que serviram como base para nossa pesquisa estão: 
o sexo- masculino e feminino; a idade: 15-25 anos; 30-45 anos e acima de 50 anos e o nível de 
escolaridade: analfabeto (a) ou ensino fundamental 1; e os fatores linguísticos foram: tipo de 
sujeito (+ animado e – animado); tipo de predicado (verbal, nominal e verbo nominal); tipo de 
objeto (direto, indireto e direto e indireto); classe gramatical do constituinte; tipo de predicativo 
(do sujeito ou do objeto). Para obtenção dos resultados estatísticos desta pesquisa, utilizou-se 
o programa computacional Goldvarb, que selecionou os grupos de fatores mais significativos 
e calculou os pesos relativos dos fatores em relação à variável dependente e sua frequência de 
uso de acordo às variáveis linguísticas e extralinguísticas. Os resultados preliminares apontam 
variação na concordância de gênero na variedade do português analisada. 
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Resultados do projeto Para a História do Português 
Paranaense – PHPP: estudos diacrônicos em 

manuscritos dos séculos XVII a XIX 

 FABIANE CRISTINA ALTINO (UEL) 

O projeto propõe a pesquisa sobre a história do português brasileiro, baseada em documen-
tos que foram escritos durante os séculos XVII a XX, nas antigas vilas que hoje se constituem 
municípios do estado do Paraná. Parte manuscritos foi selecionada do acervo do Arquivo Público 
do Estado de São Paulo e, em um segundo momento, estes manuscritos foram incorporados os 
documentos do acervo do arquivo paranaense. Os documentos são, em sua maioria, documen-
tos enviados pela Câmara dos vereadores dessas primeiras vilas fundadas no litoral da então 
capitania de São Vicente – como Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Vila Nova do 
Príncipe e Castro – às autoridades maiores, como governadores e bispos. Esta proposta se justifica 
principalmente pelo fato de serem raros os pesquisadores das Instituições de Ensino Superior 
do Paraná que se dedicam aos estudos linguísticos diacrônicos. Por outro lado, documentos 
paranaenses, escritos, em especial, entre o período setecentista e o novecentista, têm servido de 
fonte de pesquisa apenas para historiadores; entre os mais atuais, citamos a professora Maria 
Luiza Andreazza, da UFPR, autora de projeto voltado para a ampliação do CEDOPE – Centro 
de documentação e pesquisa – Paraná, século XVIII – cujo objetivo é “fomentar pesquisas a 
respeito do Paraná setecentista, agregando professores e alunos do Departamento de História em 
tarefas de localização, digitalização de fontes primárias e promoção de pesquisas no interior da 
baliza temporal e espacial acima indicada”. Além dessa historiadora, há trabalhos importantes, 
todos eles voltados para a história do Paraná. Em vista disso, há um número incalculável de 
manuscritos, oficiais ou não, à espera de uma edição confiável e de estudos lingüístico-filológicos, 
que possam complementar as pesquisas que hoje buscam lançar luzes à história do português 
brasileiro. Esta é a proposta deste projeto: efetuar a edição de manuscritos produzidos no Paraná 
que foram selecionados no Arquivo Público de São Paulo e manuscritos advindos do Arquivo 
Público do Estado do Paraná e da Casa da Memória (Curitiba – PR), todos digitalizados e arma-
zenados em CD ROM e disponibilizados para os pesquisadores. Esta comunicação pretende 
apresentar uma síntese dos estudos que estão sendo desenvolvidos por docentes e discentes (de 
graduação – IC – e de pós-graduação) da Universidade Estadual de Londrina.
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O noticiário sobre as eleições em perspectiva crítica 
(séc. XIX, XX e XXI)

 FÁBIO FERNANDO LIMA (USP/FAPESP)

 Nossa proposta é investigar, analisar e descrever as estruturas responsáveis pelo esta-
belecimento das relações interpessoais e as intersecções destas com a persuasão no noticiário 
dos jornais paulistas sobre as eleições publicados no final do século XIX, ao longo do século 
XX e início do XXI, observando, nesse contexto, a manifestação de ideologias e a busca pelo 
estabelecimento de determinados consensos. Para a operacionalização dessa tarefa, partimos 
dos estudos desenvolvidos no contexto da Análise Crítica do Discurso (ACD) e procuramos, 
paralelamente, apresentar um modelo capaz de amalgamar tais estudos à Retórica, visando a 
preencher uma lacuna existente, relacionada ao fato de se conceber, na ACD, a Retórica como a 
maneira mais eficiente de exercício de poder (cf. VAN DIJK, 1999) e, por outro lado, constatar-
-se a ausência de uma proposta teórica capaz de relacionar tais os estudos. Como pressuposto 
teórico, assumimos o modelo de análise crítica elaborado por Fairclough (2007) e buscamos 
aliá-lo à Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). Cumpre-nos dizer que, tendo 
em vista a constituição de uma abordagem teórica capaz de sintetizar, ao mesmo tempo, as 
concepções de discurso com orientação social e linguística, Fairclough faz uso, no que se refe-
re à orientação linguística da teoria, da Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday (2001) e 
reformula a teoria e acordo com os parâmetros da ACD, concebendo o discurso como um nível 
intermediário entre o texto em si e o contexto/estrutura social. Assim, os gêneros relacionam-se 
à função textual e à função interpessoal de Halliday (op. cit.), no que tange ao estabelecimento 
de relações sociais; os estilos abarcam o aspecto de construção de identidades subjetivas no 
discurso, o que também integra a função interpessoal; e os discursos equivalem à função ide-
acional. Para efeitos desta pesquisa, iremos nos deter nos aspectos interpessoais das notícias 
analisadas, os quais permitem observar as maneiras pelas quais o jornalista/escritor, inserido 
em um determinado contexto sócio-cognitivo, tanto atribui determinadas identidades sociais 
aos atores designados em seu texto quanto expressa seus posicionamentos e julgamentos, bus-
cando influenciar e levar o leitor a assumir esse mesmo ponto de vista. Paralelamente, levando 
em consideração a diacronia do gênero textual sob análise, procuraremos descrever aspectos 
de sua evolução, regularidades e transformações, apresentando, assim, as tradições discursivas 
do noticiário nos jornais paulistas. O material analisado constitui-se do noticiário de edições 
dos jornais Correio Paulistano, A Província de S. Paulo/O Estado de S. Paulo e Folha da Noite/
Folha de S. Paulo referente desde às eleições gerais de 1889 para a Câmara dos Deputados, a 
última realizada sob o império, passando por diversas eleições ao longo dos séculos XX e XXI 
(Apoio: FAPESP – Processo 2009/54845-6).
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Ortografia em cartas de alforria: desempenho de 
ferramenta de anotação morfológica automática de 

documentos do corpus DOViC

FABIO GOMES NOVAIS – UESB – CNPQ

Em anos recentes, nota-se um amplo interesse voltado para a elaboração de novas fer-
ramentas tecnológicas de análise lingüística, pois existe uma grande massa de textos antigos 
impressos ou não a serem editados, ou seja, transformados em textos legíveis e computacional-
mente manipuláveis, a fim de constituírem corpora que possibilite a pesquisa científica. Sabe-se 
que os textos antigos, sobretudo os manuscritos, como é o caso dos integram o corpus DOViC 
apresentam uma rica variação de grafias. A implementação do corpus anotado Tycho Brahe 
constatou que esta variação afeta diretamente o desempenho de ferramentas computacionais. 
De maneira a tentar solucionar o problema, a iniciação científica de Menegatti (2000-2001) foi 
destinada a um levantamento de toda a variação ortográfica em vários textos literários do corpus 
Tycho Brahe e sua correspondência com a convenção atual. Com o objetivo de extrair regras que 
poderiam ser aprendidas por ferramentas eletrônicas. Devido a tais fatores, propomos analisar 
desempenho do etiquetador digital, integrado ao programa E-Dictor, quando aplicado a palavras 
editadas e não editadas pertencentes ao corpus DOViC. Esse trabalho de iniciação científica 
(CNPq) tem como objetivo contribuir na construção deste corpus, analisar a ortografia nos seus 
manuscritos, observar o desempenho da ferramenta digital referida e mapear a ortografia das 
cartas de alforria, identificando suas variações. Para isso selecionamos dez cartas de alforria 
pertencentes ao corpus DOViC. Realizamos a leitura e decifração destes manuscritos, o que 
resultou em textos transcritos paleograficamente. Em seguida realizou-se a conversão em XML, 
em que o texto foi para o módulo de edição, onde aplicamos as edições técnicas do programa. 
Formaram-se duas amostras do mesmo corpus, ou seja, duas copias fiéis aos originais, em que 
uma foi destinada à análise do tagger sem sofrer edições e a outra submetida à edição antes de 
ser destinada à etiquetagem. Após isso, submetemos ambas as amostras ao terceiro módulo do 
E-Dictor, onde o tagger dá a classificação morfossintática das palavras. Com os dados obtidos 
foi possível a elaboração de uma tabela, derivando tabelas menores e alguns gráficos, permitindo 
a constatação do índice de precisão do tagger, tanto em amostras que foram editadas quanto nas 
que não foram. Encontramos os seguintes resultados: na amostra sem edição verificou-se um 
total de 20% de acerto e 80% de erro, por outro lado, na amostra com edição registrou-se um 
total de 90% de acerto e 10% de erro. Quanto aos índices de erro e acerto do etiquetador em cada 
edição aplicada, comparando com a amostra que não foi editada, constataram-se os seguintes: 
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na edição grafia, encontrou-se 82% de acerto e 18% de erro na amostra com edição e 58% de 
acerto e 42% de erro na amostra sem edição; quando se aplicou a edição junção, constatou-se 
91% de acerto e 9% de erro na amostra com edição, por outro lado, 99% de erro e 1% de acerto 
na amostra sem edição; na edição modernização, registrou-se 75% de acerto e 25% de erro na 
amostra com edição, porém 50,5% de acerto e 49,5% de erro na amostra sem edição; na edição 
segmentação, registrou-se 94% de acerto e 6% de erro, na amostra com edição, no entanto 100% 
de erro na amostra sem edição. Essa pesquisa, ainda que com um percentual ainda pequeno de 
amostras, pode – desde já e com futuros desenvolvimentos – contribuir duplamente. De um lado, 
traz resultados que podem ser usados no aperfeiçoamento da ferramenta digital apresentada. E de 
outro, podem contribuir na eficácia dos procedimentos de análise eletrônica do corpus DOViC, 
a exemplo dos que envolvem aspectos de sua ortografia.
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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 ora-
ção 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 proces-
sos 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 grama-
ticais 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).
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Ser uma boa menina: a educação moral em uma 
coleção de cadernos da década de 30 em Salvador

FÁTIMA DE ARAÚJO GÓES SANTIAGO (FACED/IFBA)

O objetivo principal desse microestudo, realizado no semestre 2011.1, como aluna espe-
cial da disciplina História da Leitura e da Escrita no Brasil, do Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística, do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, foi analisar os 
objetivos da educação infantil em Salvador por meio de uma coleção composta de três cadernos 
de provas escritas produzidos por uma menina oriunda da classe média, alfabetizada em sua casa, 
no período de 1935 a 1938. Como fonte complementar, realizamos entrevista com a dona dos 
cadernos, agora uma senhora de 82 anos, para situar o contexto de sua produção. Os cadernos 
foram concebidos como o resultado de uma prática específica de alfabetização, da metodolo-
gia da professora e do desempenho da aluna no curso primário, uma vez que são cadernos de 
“provas escritas de férias”, ou “escritos de férias”, produzidos no final dos quatro anos desse 
curso, por uma única aluna. Utilizamos, inicialmente, a metodologia de análise dos cadernos 
escolares proposta pelos historiadores franceses da história da leitura e da escrita Jean Hebrárd 
e Anne-Marie Chartier. Fizemos a leitura dos aspectos textuais, gráficos e visuais dos cadernos, 
buscando observar não apenas o “que” está escrito neles, mas também o “como” se escreve. 
Os cadernos foram lidos como uma “bibliografia material”, um espaço gráfico de inserção da 
aprendiz no mundo da escrita. Foi por meio, sobretudo, da cópia, que a menina foi alfabetiza-
da. Encontramos ainda duas outras formas de organização gráfica dos cadernos: a datação das 
provas e a organização em listas. Verificamos o zelo da professora pelo trabalho pedagógico no 
cuidado com a apresentação visual dos cadernos e na forma como direciona a aprendizagem 
da aluna. Observamos ainda os cadernos como um dispositivo do trabalho escolar que reflete 
os diferentes discursos que perpassam o universo da escola. Neles podemos ouvir diferentes 
vozes que vêm de longe, como “práticas de longa duração”, o amor pátrio e religioso, o estudo 
como meio de ascensão social e o discurso da obediência, pautado no modelo dicotômico da 
“menina boa” versus o “menino mau”. A menina boa é aquela que estuda, corresponde às ex-
pectativas do pai, é meiga e delicada. Do contrário, se ela se comporta mal, for teimosa como 
o menino, será castigada. Podemos constatar, portanto, traços de uma educação diferenciada 
entre os gêneros, dominante na sociedade e que se perpetua ainda hoje na escola. Percebemos, 
nessa fase inicial, que o ensino infantil na Bahia na década de 30 tinha como objetivo, além da 
aprendizagem da leitura e da escrita, o domínio das noções básicas de matemática, geografia, 
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história geral e do Brasil, ciências naturais e ainda o treino caligráfico. No entanto, apesar de 
separar estudo religioso e científico, a análise do conteúdo dos cadernos permite mostrar que 
é, sobretudo, a educação moral que se manifesta por meio dos diferentes exercícios propostos 
pela professora – as provas escritas de férias. Além de inserir a aprendiz no mundo da escrita, 
a professora se propôs a ensiná-la a ser uma boa menina. Pretendemos dar prosseguimento à 
pesquisa, ampliando o corpus por meio de coleções de cadernos da década de 30 à década de 
60 e de entrevistas com suas donas e seus donos.
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A história social entre a tradição e a variação em cartas 
oficiais dos séculos XVIII, XIX E XX no  

Rio Grande do Norte 

FELIPE MORAIS DE MELO (MESTRANDO PPGEL/UFRN)

O Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB) denomina de “cartas oficiais” 
um determinado conjunto de gêneros textuais, dentre os quais estão o ofício, o requerimento, o 
parecer, a carta régia. Esses textos referem-se a documentos da administração pública. O corpus 
sobre o qual as discussões deste trabalho serão levantadas respeita a cartas oficiais norte-rio-
-grandenses manuscritas do século XVIII ao XX, que foram, como parte de minhas tarefas 
para a dissertação de mestrado, coletadas, transcritas e editadas por critérios do PHPB, estando 
organizadas por metade de século, contando, cada metade, com 5.000 palavras, o que totaliza 
30.000. O presente trabalho, análise derivada de minha dissertação, busca compreender – orien-
tado pelas idéias de base coseriana advindas dos estudos sobre as tradições discursivas (Koch, 
1997; Kabatek, 2006), dentre as quais a de que os textos se configuram de modo a seguirem suas 
próprias tradições que, por sua vez, não dependem necessariamente das tradições de funciona-
mento da língua (Coseriu, 2007) – que modos particulares de escrever são evocados por uma 
constelação discursiva de oficialidade, caracterizando suas convenções, verificando como se dão 
suas atualizações e descrevendo sua composicionalidade (paradigmática e sintagmática) na exata 
medida em que isso for possível, levando-se em consideração o caráter guarda-chuva/envelope 
da terminologia “cartas oficiais”. Por outro lado, mas também sob o enfoque da noção de TDs, 
recorre-se à Teoria da Variação e Mudança (Weinreich, Labov, Herzog, 2006; Labov, 1982, 2008) 
para analisar o fenômeno da cliticização em diferentes contextos estruturais, enfocando-se as 
realizações que podem refletir uma maior inovação, e o fenômeno do alçamento vocálico, pen-
sando em como o contexto social de produção dessas cartas pode, de certa maneira, justificar as 
ocorrências em foco dos referidos fenômenos. Este trabalho pretender contribuir, portanto, para 
i) o estudo dos documentos oficiais, categoria de gêneros textuais sobre a qual quase inexistem 
estudos (cf. Silveira, 2007); ii) problematizar, com base nas TDs, a produtividade de se agrupar 
uma gama de gêneros distintos sob o rótulo de “cartas oficiais” nos estudos da linguagem e, em 
especial, em linguística histórica iii) as investigações desenvolvidas no Projeto para a História 
do Português no Rio Grande do Norte (PHPB-RN) e iv) as reflexões acerca da relação entre as 
TDs e a variação linguística, ponderando como essa relação pode ser compreendida com maior 
justeza e completude quando se recorre à história da sociedade, entendida aqui, portanto, como 
uma ponte entre tradição e variação (da língua e do texto).
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O objeto direto pronominal no  
Português Baiano do século XIX

  FERNANDA DE OLIVEIRA CERQUEIRA (UFBA)

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

FERNANDA LIMA JARDIM (UFSC) 

Estudos linguísticos têm revelado que as línguas humanas sofrem variações ao longo dos 
séculos, porém nem toda variação acarreta mudanças em suas estruturas, ou seja, variação não 
implica mudança, embora seja necessário às línguas variarem antes de mudar. Assim, quando 
ocorre a mudança, algumas formas são substituídas por outras, confirmando tal possibilidade. 
É importante ressaltar que essas transformações não se dão de forma caótica, apesar de serem 
inevitáveis. A mudança é, pois, contínua e ininterrupta, mas muitas vezes imperceptível aos 
falantes, além de ser lenta e gradual, garantindo a comunicação (WEINREICH; LABOV; 
HERZOG, 1968). Outra característica da mudança linguística é que, apesar de uma mudança 
muitas vezes levar a outras, nas mais diversas estruturas e contextos, ela não pode ser consi-
derada total, ou seja, ela não alcança instantaneamente todas as palavras, mas partes da língua. 
A língua portuguesa, como qualquer língua viva, tem sofrido transformações suficientes para 
já se considerar duas variedades de português, a saber, o português brasileiro (PB) e o portu-
guês europeu (PE). Essa evolução deu a cada uma dessas variedades características próprias 
que, em inúmeros casos, vêm contrariando a norma gramatical. Neste trabalho, partimos dos 
postulados da Teoria da Variação e Mudança para investigar quais condicionadores internos e 
externos favorecem ou desfavorecem o uso das formas de particípios – regulares e irregulares 
–, nossa variável linguística, na variedade do PB. Um teste de reação subjetiva, composto por 
38 alternativas, formado por sentenças do tipo (1) Ela não tinha aceitado a proposta do chefe; 
(2) Ela não tinha aceito a proposta; (3) A proposta foi aceitada por ela; e (4) A proposta foi 
aceita por ela, foi aplicado em uma pesquisa anterior a 200 informantes catarinenses e nos 
trouxe evidências de que o PB tem preferido formas irregulares de particípios, sendo que, em 
inúmeros casos, tem criado formas irregulares que não são aceitas pela norma gramatical, como 
tinha chego, por exemplo, uma vez que esta abordagem normativa assinala o uso de ter/haver 
apenas com particípios regulares e ser/estar apenas com irregulares, considerando as combina-
ções das sentenças (2) e (3), portanto, incorretas, além de não reconhecer o verbo chegar como 
abundante. Com base nesses resultados anteriores, esta pesquisa propõe uma nova análise de 
dados, mas, dessa vez em amostras de cartas de leitores de jornais catarinenses dos séculos 
XIX e XX, cartas essas que compõem o corpus mínimo do projeto Para História do Português 
Brasileiro de Santa Catarina – PHPB de SC –, a fim de que possamos descrever e analisar os 
dados diacronicamente, partindo de evidências e hipóteses baseadas em estudos sincrônicos.
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As estruturas negativas do Kimbundu, Kikongo, 
Umbundu, Português Europeu, Brasileiro e Vernacular 

de Angola: relações históricas e formais

FERNANDA MACIEL ZIOBER (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

O objetivo da pesquisa é fazer um estudo comparado diacrônico entre as estruturas negati-
vas de línguas africanas do grupo Bantu e variantes da Língua Portuguesa. Mais especificamente, 
serão demonstradas as formas negativas do (1) Kimbundu, (2) do Kikongo e (3) do Umbundu 
de Gramáticas do fim do Séc. XIX (Chatelain, 1888-89, Tavares, 1915 e Nascimento, 1917 
respectivamente) e de Gramáticas atuais do (4) Kimbundu e do (5) Kikongo (Pedro, 1993 e 
Ndonga, 1992, apud Petter, 2004), assim como as formas negativas do (6) Português Europeu 
(PE), do (7) Português Brasileiro (PB) e do (8) Português Vernacular de Angola (PVA).9

(1) iú ki mona uami ê10

 este não é meu filho

(2)  Ke tu-kenda ko
 nós não vamos

(3)  si-fete  ku-fete11

 eu não pago tu não pagas

(4) kìngádì
 /ki – ng – á – d – ì/

9 Para estudos futuros, serão consideradas também as negativas do Proto-Bantu, formuladas por Meinhof (1906-1948), 
Meussen (1967) e Guthrie (1967-1971) citadas por Petter (2004), e dados do Português Arcaico (Oliveira, 2010) para 
fins históricos de comparação.

10 As duplas negativas são formadas por uma partícula pré-verbal ki e uma partícula pós-verbal variante que concorda com 
os nomes, os números cardinais e ordinais, os adjetivos, os pronomes possessivos e demonstrativos. A negativa verbal é 
formada apenas pela anteposição de ki.

11 Si e Ku são formas contraídas dos, respectivos, Prefixos pessoas negativos:
                (a)  ka-ndi (b) ka-u 
                       não eu       não-tu
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 /neg. – IS – tp – base verbal – aspecto/
 /neg. – eu – passado – comer – acabado/
 “Eu não comi”

(5)  kètùdìèngùbá kò 
 /kè-tu+O + tù-dì-è/N+gùbá/kò/ 
 /neg.-IS – neutro – b ase verbal -imper./ cl 10+nominal objeto/ neg/ 
 / não-nós- neutro-co mer-imper/ amendoins/ não/ 
 Não comamos amendoins”

(6)  O João não gosta de ler.12

(7)  a. Ninguém num viu.13

 b. Não disse nada.14

 c. Não quero não.15

d. O menino não estudou não na sala.16

(8)  Cardoso não fala nada não, só grita17

As línguas africanas e o português conviveram durante vários séculos tanto em solo 
africano quanto em terras brasileiras, e a partir de formas pidginizadas delas sabemos que se 
desenvolveram várias características marcantes do PVA, do PB e dos criolos de base lexical 
portuguesa. Para demonstrar essa questão, escolheu-se a negativa como objeto de comparação, 
mais especificamente, a ocorrência da dupla negativa e da negativa pós-verbal nas línguas em 
questão. Após demonstradas as várias formas de negativas de cada língua, propõe-se a análise, 
tanto na perspectiva temporal, quanto na perspectiva formal. A língua não é estática e sendo 
assim encontra-se em contínua mudança. Logo, é de se esperar que haja outros agentes res-
ponsáveis pelas muitas variações que tais língua vêm sofrendo. Pretende-se aqui um estudo 
comparado de cunho tipológico (Whaley, 1997) que aponte as similaridades formais entre as 
negativas citadas. E ao mesmo tempo, não se deve perder de vista a perspectiva histórica que 
pode apontar variações ao longo dos anos e ajudar na percepção das mudanças nas estruturas, 
de forma a garantir o completo entendimento das mesmas e suas relações.

Logo, espera-se a concepção de dois continuum durante o desenvolvimento desse pro-
cesso. Um continuum temporal que determina a duração e a relação histórica entre tais línguas 
durante a colonização portuguesa em África e Brasil, situando historicamente as estruturas. E, 
um segundo continuum, de natureza formal, entre a negativa pré-verbal, a dupla negativa e a 

12 Vale lembrar que já existem exemplos de dupla negativas no PE formados pela partícula não anteposta ao verbo e um 
pronome indefinico negativo como: ninguém, nada e nenhum de posição variável. 

13 Exemplo do dialeto caipira retirado de Amadeu Amaral (1920).
14 Exemplo do linguajar carioca retirado de Antenor Nascentes (1922).
15  Exemplo da língua do nordeste retirado de Mario Marroquim (1934).
16 Exemplo retira da Nova Gramática do Português Brasileiro de Ataliba de Castilho (2010).
17 Castro Soromenho, A chaga (1979) citado por Lipski (1995).
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negativa pós-verbal, de modo a entender as suas relações e semelhanças formais. Embora, o 
Kimbundu e o Umbundu também apresentem formas pré-verbais, como no Português Europeu, 
tais formas serão inclusas na parte do continuum que a couberem, no caso da negativa pré-verbal 
do Kimbundu, junto à negativa pré-verbal da Língua Portuguesa. A análise comparativa entre 
as negativas pré-verbais também será feita, de maneira a determinar ao certo se tais formas 
são equivalentes, e para isso utilizaremos, assim como para todas a análise formal, as noções 
paramétricas presentes em WALS (The World Atlas of Language Structures). Tal continuum 
formal se propõe a analisar apenas as realizações negativas das línguas em questão, não consti-
tuindo um continuum absoluto entre os vários aspectos formais existentes em cada uma delas.

Conforme o resumo, percebe-se que o assunto é amplo e deve ser constantemente desen-
volvido para que se obtenha mais dados e mais literatura a respeito das línguas em questão, 
principalmente sobre as línguas africanas. Pretende-se aqui oferecer um compêndio téorico sobre 
o assunto, e oferecer propostas de análise, a primeira de carácter histórico e a segunda de carácter 
tipológico, o que pode fornecer informações importantes a cerca das relações e similaridades 
existentes entre as línguas analisadas.
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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 proces-
sos 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 argumen-
tam 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 pre-
posições, 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.
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Multifuncionalidade do adjetivo adjunto: uma 
investigação em perspectiva histórica

FERNANDO DA SILVA CORDEIRO (BOLSISTA IC/UFRN) 
LÍGIA MARIA DA SILVA (BOLSISTA IC/UFRN) 

EDVALDO BALDUINO BISPO (ORIENTADOR/UFRN)

Este trabalho integra um projeto que investiga o uso de adjetivos no português brasileiro 
em perspectiva histórica. Nesta pesquisa, em particular, investigamos o emprego de adjetivos 
adjuntivos em textos dos séculos XVIII, XIX e XX. Nossa finalidade é identificar os tipos de 
adjetivos mais recorrentes nos textos sob análise, considerando cada período histórico e o papel 
discursivo-pragmático que eles desempenham nos contextos em que são utilizados. Para tanto, 
tomamos por base a proposta de classificação apresentada em Neves (2000), Borba (1996), 
Liberato (2001), Azeredo (2008), que divide os adjetivos em classificadores e quantificado-
res, bem como a proposta de refinamento dessa classificação desenvolvida por Silva (2011). 
Segundo este autor, além de delimitarem o conteúdo referencial do elemento a que se vinculam 
(papel classificador) e de atribuírem características, propriedades ou valores aos referentes 
(papel qualificador), os adjetivos também definem o referente em termos espaciais, temporais 
ou de quantidade relativa, resultando em construções parcialmente abertas (papel determi-
nativo/especificador). Além disso, Silva propõe, ainda, uma subdivisão dos classificadores e 
qualificadores. A perspectiva teórica sob a qual desenvolvemos este trabalho é a da Linguística 
Cognitivo-funcional, conjugando pressupostos desenvolvidos por autores como Givón (1995, 
2001), Tomasello (1998), Traugott e Dasher (2005), Bybee (2010). Assumimos que as formas 
linguísticas têm relação motivada e que os diversos arranjos que elas apresentam na configuração 
morfossintática revelam diferentes propósitos comunicativos. Além disso, tomamos por pressu-
posto a multifuncionalidade categorial, entendendo que as categorias desempenham múltiplas 
funções no trato linguístico, como é o caso do adjetivo, que pode funcionar como classificador, 
qualificador ou determinador/ especificador. Nosso banco de dados constitui-se de cartas pessoais 
que integram o corpus mínimo da seção Rio de Janeiro do Projeto para a História do Português 
Brasileiro (PHPB). O desenvolvimento desta pesquisa pode trazer significativa contribuição 
ao ensino de língua portuguesa, uma vez que permite a discussão e a abordagem da categoria 
gramatical em foco, numa perspectiva discursiva, com ênfase nos seus múltiplos papéis em 
diferentes contextos comunicativos. A análise quantitativa dos dados nos permitiu verificar uma 
maior ocorrência de adjetivos do tipo avaliativo, nos três séculos, com uma frequência superior 
em textos do século XIX. O emprego de adjetivos dessa categoria pressupõe uma motivação 
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discursiva, ao contrário do que aborda a gramática tradicional, que sugere ser o adjetivo um 
simples modificador do substantivo, carregando uma ideia pertencente não a si mesmo, mas 
ao nome ao qual se refere. Quando analisamos os contextos de uso em cada período histórico, 
constatamos que os correspondentes são, em sua maioria, amigos e/ou conhecidos que mantêm 
relações de negócios, favores, e que os remetentes procuram, com o uso de adjetivos avaliativos, 
enfatizar cordialidade, consideração, gratidão em relação aos destinatários, destacando-lhes as 
virtudes a fim de que logrem êxito em seus propósitos.
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Português Brasileiro e Português Europeu:  
um estudo comparativo das  

construções de alçamento com parecer

 FERNANDO PIMENTEL HENRIQUES (UFRJ)

Nos últimos anos, pesquisas linguísticas sobre o português falado do Brasil indicam que 
a posição do sujeito pronominal está se caracterizando pela forma preenchida. Dessa forma, o 
Português Brasileiro (PB) estaria mudando sua marcação em relação ao Parâmetro do Sujeito 
Nulo (Chomsky 1981), ao contrário do que ocorre no Português Europeu (PE). Conforme aponta 
Galves (1998), as diferenças linguísticas observadas entre PB e PE em diversos trabalhos, 
entre eles os relacionados à posição do sujeito pronominal referencial (cf. Duarte 1993, 1995), 
têm levado alguns estudiosos a se perguntarem: PB e PE possuem gramáticas distintas? Para 
aprofundar tal discussão, este trabalho investiga o contexto do sujeito não referencial do verbo 
de alçamento mais prototípico (parecer) em sete períodos de tempo, a partir de uma amostra 
de peças teatrais escritas por autores brasileiros e portugueses ao longo dos séculos XIX e XX. 
Henriques (2008) mostra que, de fato, a mudança paramétrica em curso na variedade brasileira 
ocasiona um “encaixamento da mudança” (Weinreich, Labov e Herzog 1968) em PB: há uma 
preferência pela representação fonética de um sujeito na posição de Spec de IP de parecer à 
medida que o paradigma flexional verbal se simplifica. Acredita-se que, em PE, o resultado 
seja diametralmente oposto. Abaixo, são apresentadas as possibilidades estruturais com parecer 
através de dados encontrados em peças brasileiras. Em (1), encontra-se uma construção sem 
alçamento.
(1)  [IP [øexpl] Parece até [CP que [øarb] estamos no Pólo Norte]]. Observa-se, em (2), uma 

estrutura conhecida como alçamento clássico. Tal construção é caracterizada pelo alçamento 
do sujeito da oração encaixada para a esquerda de parecer, onde ele recebe caso nominativo, 
enquanto o verbo da subordinada apresenta a forma infinitiva.

(2)  [IP Essa americanai parece [InfP ti ter o diabo no corpo]].
 Em (3), encontra-se uma estrutura que exibe o sujeito da oração encaixada deslocado para 

uma posição externa à sentença.
(3)  [TopP Eui [IP [øexpl] parece [CP que [ø]i estou enganado]]]. 

Verifica-se, em (4), a ocorrência da construção de hiperalçamento (cf. Ferreira 2000), que 
se caracteriza pelo alçamento do sujeito da encaixada para a posição à esquerda de parecer e 
pela flexão simultânea do verbo da oração principal e do verbo da oração subordinada.

Caderno de Resumos – Português Brasileiro e Português Europeu: um estudo comparativo das construções...



299

(4) [IP Vocêsi parecem [CP que ti não pensam na vida]].
Os resultados preliminares do estudo comparativo mostram que há uma significativa dife-

rença entre PB e PE no que diz respeito à representação fonética do sujeito na posição de Spec 
de IP de parecer. Se por um lado, PB mostra-se receptivo ao alçamento do sujeito da oração 
encaixada, por outro, em PE, há uma nítida preferência pela estrutura sem alçamento.
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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 pri-
meiro 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 sen-
tencial. 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 litera-
tura 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) uni-
dade 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 
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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).
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Fatores determinantes na atribuição de acentos tonais 
em sentenças neutras do português brasileiro

FLAVIANE 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 (PWG) 
– 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, desenvolvido no âmbito do projeto “Fraseamento entoacional em 
português brasileiro” (processo FAPESP 2011/50044-9), visa justamente à investigação siste-
mática, com base em análise de dados de frequência, dos fatores reguladores da atribuição de 
acentos tonais às 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 (ver representação em (1) e Figura 1.), já em predicados do mesmo tipo, é 
comum a atribuição de acento tonal apenas à PWd cabeça da PPh (ver representação em(2) e 
Figura 2.); (ii) PWds com mais de 3 sílabas antecedendo a tônica apresentam mais frequente-
mente um tom H adicional associado a uma sílaba pretônica na posição do sujeito do que na 
posição de predicado (ver representações em (1) e (2), Figura 1. e Figura 2.). 
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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, especi-
ficamente 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.

(1) [(a         libanesa)PWd (maravilhosa)PWd]PPh [(rememorava)PWd]PPh [(a melodia)
PWd]PPh]

                                      |                                 |                                    |                         |                          |      
                                  H   L*+H                      L*+H                                 L*+H                                H+L*

Figura 1. Contorno de F0 da sentença declarativa neutra “A libanesa maravilhosa  
rememorava a melodia”, produzida por um falante de PB.

(2) [(a nora)PWd]PPh [(levava)PWd]PPh [(velhinhas)PWd (lindas)PWD]PPh]
                        |                               |                                                      |      
                    L*+H                          L*                                               H+L*
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Figura 2. Contorno de F0 da sentença declarativa neutra “A nora levava velhinhas lindas”,  
produzida por um falante de PB.
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Análise Morfológica dos Provérbios  
Crioulos da Guiné-Bissau

FLORSIL ALFREDO MENDONÇA (USP)

O objetivo deste trabalho é providenciar a notação linguística de 217 provérbios crioulos da 
Guiné-Bissau; estudo por meio de análise morfológica, em face da tradução das variantes no crioulo e 
no português; e a demonstração das funções de algumas partículas ou morfemas do crioulo da Guiné-
-Bissau. Couto (1996) fez o levantamento preliminar de 217 provérbios do crioulo de Guiné Bissau e 
propôs uma tradução para o português. O estudo e análise interpretativa, no entanto, ficou pendente até 
recentemente. Em 2010, assumi essa tarefa, que tem sido desenvolvida em etapas orientadas pela orga-
nização alfabética dos mesmos. Este trabalho prevê três tarefas: (i) organização dos provérbios segundo 
os agrupamentos de variantes funcionais (tanto em crioulo quanto na tradução para o português) e estudo 
da notação funcionalista; (ii) aplicação da notação funcionalista aos provérbios reunidos no corpus; (iii) 
tarefas de divulgação e condensação de resultados em relatórios e artigos. Para este congresso, deter-
-me-ei na segunda tarefa, que, devido ao tempo de reinício do projeto, ficarão restritas às quatro letras 
seguintes D, E, F e G, que no total somam 39 provérbios. Nesta segunda etapa do trabalho, comparo as 
formas distintas de se elaborar o mesmo provérbio e, a partir de alguns poucos exemplares, demonstro 
como se estruturam esses ditos no crioulo da Guiné-Bissau. Está na base desse exercício reconhecer 
diferenças entre a estruturação no português em relação ao crioulo. Os aspectos culturais diferenciam 
os dizeres dos provérbios nas duas línguas. Entretanto, há variados casos de intercompreensão cultural 
apesar de não haver equiparação do dito nas duas culturas. O campo semântico mais frequentemente 
tratado nos ditos guineense é vida cotidiana.

Caderno de Resumos – Análise Morfológica dos Provérbios Crioulos da Guiné-Bissau



307

Cognitive Statuses and the proximal demonstratives in 
Brazilian Portuguese

FRANCIANE ROCHA (NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE  
AND TECHNOLOGY. TRONDHEIM – NORWAY)

This paper is about testing the Givenness Hierarchy’s predictions of correspondence 
between pronominal forms and the cognitive statuses in data from Brazilian Portuguese. Its 
base is Givenness Hierarchy (GH), a theoretical framework proposed by Gundel et al that aims 
to provide a path for the understanding of questions related to the use of referring expressions 
in natural language discourse (Gundel et al 1993:275). The examination takes into account the 
statements that Gundel et al (1993) make in the article about the cognitive status encoded by 
demonstrative pronouns in building the GH framework that are supposed to work for all natural 
languages. According to these claims, demonstratives pronouns require their referent to be at 
least activated that is by definition, at least easily recoverable from the addressee’s short-term 
memory. However, the data from Brazilian Portuguese shows that this is not always the case. 
Demonstrative pronouns (when they stand by their own, replacing a noun) can be used for 
referring to entities that have the cognitive status familiar which is entailed on the cognitive 
status activated but that do not cover all requirements of it. The demonstrative pronouns can 
also point to referents that have the status in focus, right above activated, what in this case do 
not have any issues to the GH for the fact that in focus is the higher status and it entails all the 
others including activated following the unidirectional path of it . The data set was collected 
from online chat in two instant message applications (MSN and Skype) from 5 native Brazilians 
speakers aged between 24 and 36 years from the northeast and southeast of the country. The 
collection counts with 21 examples of the occurrence of proximal and medial demonstrative 
pronouns in Brazilian Portuguese and their respective linguistic context. The variety of language 
employed in this kind of online conversation is very relaxed. I could say, it is as close as it 
could be from spoken discourse known that the speakers are quite familiar among themselves. 
The tokens are analyzed one by one in the body of the paper and the results of this data analy-
sis make this work to disagree with the predictions of the GH for the demonstratives and its 
intention to work for all natural languages. At the same time, it corroborates with other claim 
form a posterior Gundel et al’s work (2009:1773) which hypothesizes that “languages will not 
have individual lexical items that encode the set difference between two adjacent statuses on 
the GH”. Another interesting conclusion drawn from this investigation is that the morphology 
of the demonstrative pronouns in Brazilian Portuguese gives special hints to find their referents. 
And that sometimes the inflectional information is crucial to identify the referent, especially 
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the gender morphemes, suggesting that is not only the canonical meaning of the pronominal 
form that enables the identification of the referent in this language, but also its morphological 
accessories. Above all, the work counts with a discussion of the three-way positional system 
(proximal, medial and distal pronouns), that is used to classify DPs (demonstrative phrases) 
in Portuguese in comparison with systems from languages such as modern English, that use a 
dual positional system (proximal and distal pronouns), as well as some linguistic phenomena 
that happens internally to the system for Brazilian Portuguese in particular. 
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Como os falantes de Feira de Santana e de Salvador 
(Bahia) tratam o seu interlocutor?

FRANCIELI MOTTA DA SILVA BARBOSA NOGUEIRA (UFBA/CAPES)

As formas de tratamento tu e você coocorrem no Português Brasileiro, embora as gramá-
ticas tradicionais insistam em incluir apenas o tu para segunda pessoa do singular no quadro 
dos pronomes. O uso da forma variante tu, conforme alguns estudos, tem evidenciado uma 
diferenciação geográfica, em outros, porém, a forma tu coocorre com as formas você, senhor, 
senhora, denotando maior intimidade. Este trabalho visa a apresentar os resultados parciais de 
estudo acerca das formas pronominais alternantes tu, você, senhor, senhora no português culto 
popular falado nas cidades de Feira de Santana, interior do Estado da Bahia, e Salvador, capital 
do Estado. Foram adotadas, na composição do corpus a ser trabalhado, o entendimento de norma 
culta como padrões de comportamento linguístico dos falantes com formação universitária e 
norma popular como padrão de comportamento linguístico dos falantes de baixa ou nenhuma 
escolaridade (LUCHESI, 1998). Com o suporte teórico-metodológico da Sociolinguística Varia-
cionista Laboviana, objetiva-se investigar os fatores linguísticos e sociais que condicionam as 
formas alternantes, bem como verificar se o uso dos pronomes tu/você, nessas duas cidades 
baianas, está diretamente relacionado ao grau de intimidade com o interlocutor ou à variação 
diatópica e identificar quais as variáveis sociais que influenciam a escolha de uma forma em 
detrimento da outra. O estudo tem como corpora inquéritos do tipo DID – Diálogos entre 
Informante e Documentador pertencentes ao Projeto Norma Linguística Urbana Culta NURC/
Salvador, ao Programa de Estudos sobre o Português Popular Falado em Salvador – PEPP e ao 
Projeto A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano. A análise dos corpora caminha no sentido 
de atestar ou não as seguintes hipóteses: (i) o pronome tu é mais usual em Feira de Santana 
que em Salvador, (ii) o pronome tu em Salvador ocorre em contextos pouco monitorados, (iii) 
o pronome tu ocorre na faixa etária mais jovem, ao passo que o pronome você ocorre na faixa 
etária mais velha, (iv) a alternância entre as formas tu/você não depende do status social dos 
interlocutores. 
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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, pos-
sessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos; as conjunções, coordenativas (aditivas, alter-
nativas, 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 classificadores (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 aqueles pesquisadores 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 atra-
vés 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. 

Caderno de Resumos – A descrição sintática e o dicionário



Caderno de Resumos - Entre a palavra e a cruz: hagiotoponímia na estrada real 311

Entre a palavra e a cruz: hagiotoponímia na estrada real

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO (PPG-USP; BOLSISTA FAPESP)

Este estudo anseia perceber e descrever as marcas religiosas deixadas pelo colonizador 
português na formação toponímica da Estrada Real, observando a intenção primitiva do nomea-
dor e os processos de constituição mórfica de diferentes procedências, conforme as motivações 
e transformações operadas, num enfoque propriamente linguístico e sincrônico.

A Toponímia é o estudo dos nomes dados ao espaço habitado pelo ser humano. A palavra 
é derivada dos termos gregos τόπος (tópos), lugar, e ὄνομα (ónoma), nome, literalmente, o 
nome de um lugar. A toponímia tem uma relação especial com a Geografia, já que os nomes de 
lugar constituem o vocabulário proprio desta ciência, e com a História, tendo em vista que os 
topônimos constituem o testemunho através do tempo da relação entre o homem e o espaço. Por 
outro lado, o nome de lugar é un signo linguístico e, como tal, interessa à Linguística. 

O processo de nomeação do espaço é uma atividade privilegiada que permite ver as pro-
fundas relações que o cérebro humano desenha no espaço. Na verdade, um topônimo é uma 
porção delimitada de espaço que está representado numa palavra. Ele traduz a maneira como 
alguém se “apropriou” do espaço, as suas concepções e a forma como se relacionava com o 
mundo. Ao se apropriar do espaço, nomeando-o, o ser humano revela-se. Por isso, no processo 
de nomeação presentifica-se um caráter simbólico e figurativo. Despontam, assim, as ideologias 
e as crenças. Deste modo, o estudo da nomeação dos lugares mostra que a espacialidade é o 
laço que ata a linguagem à experiência que o ser humano constrói sobre o mundo. O topônimo 
é sempre a expressão de um conceito, e o estruturalismo linguístico postula que tudo o que é 
conceitual, só o pode ser pela linguagem. 

Desde tempos remotos é que se pode vislumbrar dentro do processo da nomeação topo-
nímica os traços culturais do nomeador, suas convicções e visões de mundo, enfeixando-se, 
assim, a toponímia à religião. Com relação à esfera social e jurídica, o nome significa poder, 
autoridade, quer como relação de propriedade (dar nome é tomar, afirmar posse, fazer prova de 
domínio), quer como relação de soberania (dar nome, ter poder sobre, uma missão). Daí, segunda 
a mentalidade hebraica, o nome é sempre indicativo de uma realidade (BESNARD, 1962, p. 
35). Sendo a Toponímia integrada à Onomástica, podemos identificar a presença do sagrado nas 
designações dos lugares. Segundo Eliade (1962, p.37), instalar-se num território equivale, em 
última instância, a consagrá-lo. “Quando a instalação já não é provisória, como nômades, mas 
permanente, como é o caso dos sedentários, implica um decisão vital que empenha a existência 
de toda a comunidade”. A toponímia religiosa pode ser compreendida com base na hieronímia 
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(do grego IEROS: Sagrado), que é o conjunto dos nomes considerados sagrados ou referentes 
a crenças religiosas, de onde se origina o hierotoponímia; e na hagiologia (do grego HAGIOS: 
santo) é o conjunto de obras que tratam dos santos e do sagrado, de onde vem a hagiotoponímia 
(nomes sagrados). 

Os portugueses quando vieram ao encontro das terras brasileiras, inicialmente as cha-
maram de Terra de Vera Cruz e, em seguida de Terra de Santa Cruz. Já se vê aqui nos nomes 
designativos a marca da religiosidade portuguesa e a sua ligação ideológica com a igreja de 
Roma. De acordo com Vainfas e Souza (2000, p. 8), a cruz era emblema das velas portuguesas 
e o rei de Portugal era “Grão-Mestre da Ordem de Cristo”. A cruz de Cristo acompanharia os 
portugueses, com a espada do rei, na tessitura do império colonial. Os ibéricos atribuíam uma 
grande importância ao catolicismo e aos nomes sagrados de sua hagiologia. Dick (1990, p.156) 
ressalta que “a religiosidade lusitana encontrou no Novo Continente, o clima fecundo ao seu 
expansionismo”. Em obediência à autoridade papal, Dick (1990, p. 156) lembra que a “Bula 
Inter-coetera,” de 4 de Maio de 1493, de Alexandre VI, postulava que os colonizadores deviam 
instruir os povos e habitantes das terras conquistadas na fé católica.

A primeira noção de espaço que o homem tem lhe é dada por sua língua. Como a língua 
é aprendida na infância, nós não temos consciência de como conceituamos o espaço. É pela 
linguagem e pelo processo de nomear as coisas e tudo o que existe que o ser humano representa 
o espaço. Para Piaget (1948), a construção do espaço ocorre desde o nascimento do indivíduo 
e é paralela às demais construções mentais, constituindo-se com a própria inteligência. Essa 
construção se processa progressivamente, nos planos perceptivo e representativo. Inicialmente, a 
construção do espaço se prende a um espaço sensório-motor ligado à percepção e à motricidade. 
Este espaço sensório-motor emerge dos diversos espaços orgânicos. O espaço sensório-motor não 
é constituido por simples reflexos, mas por uma interação entre o organismo e o meio-ambiente, 
durante a qual o sujeito se organiza e se adapta continuamente em relação ao objeto. Em seguida, 
a construção do espaço passa a ser representativa, coincidindo com o aparecimento da imagem 
e do pensamento simbólico, que são contemporâneos ao desenvolvimento da linguagem. Assim, 
o espaço se torna “representativo”. Ele é ordenado e sistematizado pelas capacidades simbólicas 
do sujeito perceptivo. Este, para ordenar e definir o espaço nomeia as coisas e os lugares, numa 
tentativa de ordenamento e sistematização.

Identificando lugares, os topônimos detêm a função conservadora das tradições e dos 
costumes de uma comunidade. Eles proporcionam olhares diacrônicos e também sincrônicos, 
na medida em que se tornam pontes entre o passado e o presente. Desta maneira, a Toponímia, 
investigando os nomes dos lugares, dialoga com as outras áreas do conhecimento como a His-
tória, a Geografia, a Antropologia, a Etnolinguística, a Religião e demais ciências.

A Toponímia inscreve-se sempre dentro de um ordenamento cultural. Dick afirma, em se 
tratando de uma toponímia religiosa ou sagrada, que a designação das localidades geográficas 
não se vale, exclusivamente, de técnicas mecânicas ou de conteúdo impreciso. Muitas povoações 
e lugares, dentro da história de seu processo de fundação, receberam nomes religiosos imedia-
tamente à conquista do espaço. Esses nomes formaram apelidos gentílicos e patronímicos. Os 
domínios das dioceses, freguesias e cabidos, como das ordens religiosas e militares, entraram 
abundamente na formação dos nomes de pessoas e de lugares no período colonial brasileiro 
revelando a hegemonia católica. 
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O signo toponímico é sempre motivado. O fator motivacional pode ser entrelaçado pelas 
características físicas do espaço ou pelas impressões, sentimentos e crenças do denominador. É 
a motivação que o diferencia dos outros signos, já que esses estão submetidos à arbitrariedade, 
como postulou Saussure. No entrelaçamento do estudo da toponímia com a relação da motivação 
entre o denominador e o objeto denominado, podemos chegar ao processo onomasiológico que 
revela as influências externas ou subjetivas que se traduz em topônimos de variadas origens e 
procedências. A Onomasiologia visa descrever o estudo das denominações dos significantes a 
partir dos conceitos. Dick (1975) propõe um modelo metodológico de classificação toponímica, 
composto inicialmente por 19 taxes e reformulado pela própria Dick (1990), num total de 27 
taxes, assim determinadas: 11 relacionadas ao ambiente físico (taxeonomia de natureza física) 
e 16 ligadas as relações estabelecidas pelo homem inserido numa sociedade com aspectos so-
cioculturais e históricos distintos (taxeonomia de natureza humana). A tipologia classificatória 
de Dick oferece a possibilidade do encaixamento dos topônimos em toda a sua amplitude de 
significação, na medida em que eles podem ser classificados com base em suas origens externas 
(físicas) ou subjetivas (antropoculturais). 

A memória toponímica da Estrada Real pode ser reconstruída pela motivação toponímica 
que nomeou os municípios, distritos e povoados que perfazem esta rota em seu eixo principal 
ou em sua área de influência. A Estrada Real movimentou a economia do país por um período 
de mais de 150 anos. Com 1400 km de extensão, ela envolve mais de 200 municípios, distri-
tos e logradouros, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por 
esses caminhos o ouro e as pedras preciosas eram levados à corte do Rio de Janeiro. Segundo 
os historiadores, inúmeros caminhos foram construídos a partir do Rio de Janeiro para Minas, 
passando por São Paulo. Em nosso estudo nos detemos em estudar os três caminhos principais 
deste roteiro apontados pelo Instituto Estrada Real: O Caminho Velho, o Caminho Novo e o 
Caminho dos Diamantes. 

O chamado Caminho Velho compreende o maior dos itinerários da Estrada Real. A defi-
nição do Caminho Geral do Sertão, como ficou conhecido o antigo caminho dos paulistas, 
deu-se pelo empenho do bandeirante Fernão Dias Paes em sua última expedição (1674-1681). 
Por esse caminho foi estabelecida a comunicação entre São Paulo de Piratininga às vilas do 
Vale do Paraíba – Mogi, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, atravessando a 
serra da Mantiqueira e cruzando o rio Grande no seu trecho oriental em direção ao rio das Ve-
lhas. Quando as bacias de ouro deste rio foram descobertas, juntamente com as do rio Doce e 
do rio das mortes, esse caminho tornou-se de amplo uso pelos aventureiros e foi intensamente 
percorrido por mineradores e mercadores que abasteciam as vilas mineiras e, principalmente, 
como fluxo de escoamento da produção aurífera e Diamantina. 

O Caminho Novo é tido como a primeira estrada oficial brasileira. A construção desse 
trajeto recebeu um forte apoio do Governador Artur de Sá e Meneses que, impressionado com as 
dificuldades encontradas na primeira viagem às minas de ouro, rapidamente encomendou outra 
estrada ao filho do caçador de esmeraldas Garcia Rodrigues Paes, que concluiu esta estrada em 
1707. Partindo do Rio de Janeiro em direção às minas, esse novo itinerário era percorrido em 
10 a 12 dias, com suas 80 léguas ou 494 Km. 

O Caminho dos Diamantes, também chamado Caminho do Sabarabuçu, é um caminho 
destacado de maneira regional, dentro do âmbito da capitania das Minas Gerais. A descoberta 
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dos veios auríferos nas regiões do Serro Frio e do Tijuco causou o surgimento deste caminho 
e o acesso a ele passou a ser muito concorrido. Por meio desta rota chegavam a partir de Vila 
Rica, as pedras preciosas tão cobiçadas do Distrito Diamantino.

O estudo toponímico proposto se realiza em interface com a história econômica dessa região 
e as marcas deixadas pela religiosidade do colonizador português. A ocorrência dos nomes reli-
giosos é relevante na motivação toponímica da Estrada Real. O fervor missionário fez construir 
igrejas e missões com nomes tirados do almanaque católico. Tais nomes enchem até à monotonia 
a velha descrição do Brasil de Aires de Casal (1976), quer simples nomes como Santo Hipólito, 
Mariana, Santa Luzia, São Lourenço, São Tiago, Nazareno, Virgínia, Santa Bárbara, quer como 
complementos de designação duma localidade, por exemplo, São Vicente de Minas, Dores de 
Guanhães, São Sebastião do Rio Verde, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, 
São Gonçalo do Rio Abaixo, Santana do Garambeu, Santana do Deserto, Santana dos Montes, 
Santa Maria de Itabira, São Brás do Suaçuí, Senhora de Oliveira, São João del-Rei, Conceição 
da Barra de Minas, Santa Rita do Ibitipoca etc. Vale lembrar que na reconstituição histórica 
da atual nomenclatura, a grande maioria dos nomes teve a religião católica como primeira 
motivação. Alguns foram totalmente modificados, outros reduzidos e muitos permaneceram 
com a denominação antiga. É comum que o complemento formado pelo nome de um rio, um 
monte, um acidente geográfico que se ajunta ao hagiotopônimo, como podemos perceber em: 
Santo Antônio do Rio Abaixo, Piedade do Rio Grande, Santana do Riacho, Conceição do Mato 
Dentro, ou mesmo Santuário do Caraça, Dom Joaquim, Dom Viçoso, Capela do Saco, Capela 
Nova. A secularização progressiva aboliu, em grande escala, nomes religiosos, de um tipo mais 
solene. Muitas vezes pela supressão da parte religiosa do nome composto, deixando apenas a 
parte profana. Assim aconteceu, entre outros com Carrancas (Nossa Senhora da Conçeição de 
Carrancas), Mercês (Nossa Senhora das Mercês),Gouveia (Santo Antônio do Gouveia), Carandaí 
(Santana do Carandaí).

Nossa pesquisa tem ancoradouro na metodologia de Dick (1990). O objeto de estudo deste 
trabalho visa mostrar a importância da religiosidade do colonizador português na formação dos 
designativos de nome de lugar nas regiões que compõem a Estrada Real, tendo como referência 
os topônimos que atualmente nomeiam os municípios e povoados desta rota. Para alcançar este 
objetivo servimo-nos do referencial teórico sobre a motivação toponímica de Dick (1992), e 
a metodologia desta pesquisa está fundamentada na orientação do Atlas Toponímico do Brasil 
(ATB) que é proposto por esta autora, e que visa resgatar, no estudo dos topônimos, a intenção 
primitiva do nomeador e as influências ocorridas dentro do processo designativo. Como corpus 
utilizamos os nomes dos municípios e distritos apresentados pelo Mapa elaborado pelo Instituto 
Estrada Real, conforme a Lei de nº 13173/99, de 20/01/1999 do governo de MG que estabeleceu 
o “Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turístico da Estrada Real”. 
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Para uma comparação dos introdutores de relativas no 
caboverdiano da Ilha de São Nicolau e no português 

quilombola de Jurussaca

FRANCISCO JOÃO LOPES (USP)

 Este trabalho atenta para uma comparação preliminar dos introdutores de orações rela-
tivas na variedade dialetal do crioulo da ilha de São Nicolau, Cabo Verde, CSN, e no portu-
guês afro-brasileiro da comunidade quilombola de Jurussaca, PVB, situada no estado do Pará, 
Brasil, baseando-nos nos elementos que introduzem relativas que se vêem em de Vries (2002). 
Baseamo-nos para procedermos ao cotejo que aqui propomos, em parte, em dois trabalhos iné-
ditos dessas duas línguas que se vêem em Lopes (2011) e Silva (2011) sobre o CSN e o PVB 
respectivamente. Lopes (2011) presenta uma primeira descrição dos introdutores de relativas no 
CSN e Silva (2011) apresenta uma primeira descrição dos elementos introdutores de relativas 
em PVB. A partir de Lopes (2011) e Silva (2011), atentamos para uma comparação preliminar 
desses elementos introdutores de relativas nessas duas línguas, observando as questões do con-
tato da língua portuguesa no ‘mundo Atlântico’. A literatura não nos deixa dúvidas em apontar 
as semelhanças entre as línguas crioulas e as variedades vernaculares do português – ver, entre 
outros, Couto (1989); Baxter & Lucchesi (1997). Logo, neste trabalho, vamos nesta direção: 
apontamos similaridades entre o CSN e o PVB. O que se observa a partir de Lopes (2011) e 
Silva (2011) é a predominância de complementizadores como introdutores de orações relativas 
com antecedentes nominais:

(1) Es inkmenda é pa kel ôm k´bo ta trabadja pa el. (Lopes, 2011). Es inkmenda é pa kel ôm 
k’ bo ta trabadja pa el

 DEM encomenda COP para DEM homem COMP 2SG.NOM HAB trabalhar-PST para 
3SG.DAT Esta encomenda é para aquele homem que você trabalha para ele. 

(2)  Rocinha é um local que tem umas manguera... (Silva, 2011). Observa-se, além do 
complementizador, que a aparição de pronome relativo nas duas línguas parece estar 
condicionada ao tipo de relativa livre de ‘lugar’. Nos exemplos, é interessante observar 
que o pronome relativo ‘acoplado’ à preposição ‘em’ ocorre como um só morfema nas duas 
línguas:

(3)  No otxa-l n’ondê bzo dtxa-l. (Lopes, 2011).
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 No otxa- ø -l n’ ondê bzôt dtxa- ø -l 1PL.NOM achar-PST 3SG.ACC em onde 2PL.NOM 
deixar-PS3SG.ACC

 Nós achamos ele lá onde vocês deixaram ele (lit. ‘nós achamos ele lá na onde vocês deixaram 
ele’)

(4)  É porque de tudo tem que... diz que de tudo existe na onde é... remanescente de quilombo, 
né. (Silva, 2011).

 A partir da comparação entre os dados do CSN e do PVB, aqui apresentados, buscamos 
observar semelhanças apontadas na literatura entre as línguas crioulas do Atlântico e o PVB. A 
observação de elementos introdutórios das relativas nos faz perceber o quanto o PVB de uma 
variedade do norte do Brasil se aproxima do CSN e fatos históricos sobre o contato podem trazer 
explicações sobre isto. No entanto, tais relações estão fora do escopo deste trabalho, embora 
nos instiguem a trabalhos futuros.
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Léxico ibérico e neerlandês em três textos em 
papiamentu clássico

GABRIEL ANTUNES DE ARAÚJO, USP/CNPQ

Neste trabalho, apresentarei a edição de três dos primeiros documentos impressos em papia-
mentu clássico (PC): o Prefecto Apostolico di Curacao na Cristian di su mision (1833) e o Cate-
cismo Corticu (1837), ambos por M. J. Niewindt, e o Kamiena di Kroes (1850), por J. J. Putman. 
Meu primeiro objetivo é demonstrar que, embora escritos por dois religiosos holan-
deses contemporâneos, os textos apresentam variações significativas que sugerem 
uma busca por um padrão ortográfico nos primórdios da escrita do papiamentu. 
Contudo, esses padrões são divergentes: o Prefecto Apostolico e o Catecismo possuem uma ortografia 
etimológica, hispanicizada, ao passo que o Kamiena revela uma influência da ortografia do neerlandês. 
Entretanto, defenderei que, embora houvesse influência das ortografias espanhola e neerlandesa, 
ambos os autores tentaram criar sistemas ortográficos únicos para o PC, lançando as bases para 
os modelos que culminariam na padronização oficial da língua no último quartel do século XX. 
Mostrarei que o léxico dos três textos em questão é principalmente ibérico e con-
tém um número irrelevante de itens de origem neerlandesa. Isso sugere que a 
influência da religião católica no papiamentu é também uma influência linguística. 
Embora, o papiamentu fosse a língua veicular das três maiores comunidades de Curaçao (protes-
tantes, judeus e escravos), o papiamentu (como língua de escravos) se associa, assim, à religião 
católica (como religião de escravos).
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Ordens SV e VS na escrita não-formal do livro didático 
de história: uma abordagem funcionalista

GABRIELA CRISTINA ALMEIDA LAMIM (UFRJ) 

Este trabalho apresenta um estudo, sob a ótica da Linguística Funcionalista Norte-
-Americana, das orações Sujeito-Verbo (SV) e Verbo-Sujeito (VS) em livro didático de História 
destinado aos alunos do sétimo ano (antiga sexta série) do ensino fundamental. O português é 
uma língua que permite ambos os tipos de ordenação, embora a ordem VS seja marcada, ou seja, 
é menos frequente e restrita a certas condições gramaticais e discursivas. É importante dizer 
ainda que a ordenação VS está cada vez mais associada ao discurso escrito formal, sendo muito 
produtiva no gênero acadêmico. Neste trabalho analisaremos as orações SV e VS com verbos 
certos intransitivos, segundo a Gramática Tradicional, tais como ocorrer, surgir, acontecer, 
aparecer, existir entre outros. Para exemplificar o trabalho seguem as orações: 

1) “Como as propriedades rurais eram auto-suficientes, não precisavam comprar muitas 
coisas de fora. A produção também não era muito alta e, portanto, não costumavam ter coisas 
para vender. Consumiam quase tudo o que produziam. Por causa disso, você já pode concluir 
que o comércio deu uma grande recuada. Em muitas regiões da Europa, ele praticamente desa-
pareceu.” (p. 27).

 2) “Lucrar, dedicar-se a investir capital e ganhar muito dinheiro, dar um duro danado para 
receber um salário e poder comprar mercadorias, tudo isso faz parte da economia capitalista. Mas 
não fique pensando que isso sempre existiu. Não acredite que as pessoas já nascem querendo 
ganhar dinheiro, lucrar, consumir: porque não existe uma natureza humana capitalista.” (p. 28). 

Para elaboração deste trabalho, coletamos orações SV e VS do livro Nova História Crí-
tica do autor Mario Schmidt para alunos do atual sétimo ano. Também analisamos os seguintes 
fatores referentes ao sintagma nominal (SN) sujeito: status informacional, volição, extensão, 
agentividade e animacidade. Nossas hipóteses iniciais são baseadas em estudos anteriores sobre 
VS, como por exemplo, Naro & Votre (1989), Spano (2002) e Freitas (2006 e 2011). Espera-
mos que a ordem SV ocorra em maior número que a ordem VS, uma vez que aquela é a ordem 
prototípica do português. Também propomos que ordem VS deve estar associada ao plano de 
fundo da narrativa, apresentando uma informação nova e/ou promovendo uma quebra no fluxo 
informacional. Concluindo, este trabalho é uma continuação dos trabalhos apresentados nos 
anos anteriores, mas que, apesar de estudar o mesmo fenômeno (ocorrência das ordens SV e VS) 
apresenta um corpus bem diferente dos usados anteriormente, focando no uso das ordenações 
no português no gênero livro didático de História.
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Da música regional como fonte de pesquisa 
dialectológica: o português rural na música de Elomar

GEISA BORGES DA COSTA (UFRB)

O trabalho que ora se apresenta pretende mostrar que o exame da música regional pode 
ser um aliado da pesquisa dialectológica e sociolinguística para a compreensão de fenômenos 
linguísticos situados localmente. O pressuposto básico de que parte a pesquisa é o de que, ao tes-
temunho do falante, a fonte clássica da dialectologia, outros elementos podem ser de grande valia 
para a compreensão de fatos linguísticos em discussão no português do Brasil. Para demonstrar 
isso, apresentar-se-ão fatos linguísticos presentes na música de Elomar Figueira Melo. Nascido 
em Vitória da Conquista, toda a composição de Elomar é marcada pelo forte apelo à vida e aos 
valores tradicionais do homem do campo. Assim, sua música apresenta a nostalgia do mundo 
rural, patriarcal, regido por valores místico-religiosos. A música de Elomar faz referência ao uni-
verso do alto sertão da Bahia e apresenta elementos de uma ampla área que engloba os entornos 
de Minas gerais, Goiás e do sudoeste da Bahia, apresentando um conjunto rico de fatos lexicais, 
fonéticos, morfológicos e sintáticos que interessam à pesquisa linguística. Expressões como 
“alas qui”, “amiã cedo”, “que hai arte do mal”, “bespa das boda”, “cobra gigóia”, “cruzeta riata 
nova” “derna de”, “jinela”, “hora inselente”, “iantes”, “miunça”, “murzelo”, “peitural”, “pru 
via de”, “rabichola”, “serepente” revelam aspectos fonéticos, lexicais e sintáticos presentes na 
história da língua portuguesa que podem contribuir para uma melhor compreensão dos limites 
dialetais e históricos das normas em que esses fatos se inserem, especialmente se a eles forem 
associados dados de demografia histórica. Além de uma revisão sobre a constituição das fontes 
da dialectologia e da geografia linguística e do exame de relatos de outros trabalhos sobre os 
fatos linguísticos em questão, o percurso metodológico do trabalho inclui uma análise do léxico, 
à luz de princípios da dialectologia, presentes em 10 composições de Elomar. Alguns resultados 
mostram que muitos dos fenômenos em estudo às vezes atribuídos a um desenvolvimento recente 
do português do Brasil encontram vinculações com fases anteriores da língua portuguesa.
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Polêmica ou ignorância: a questão da problemática do 
livro “Por uma vida melhor”

GERCIVALDO VALE PEIXOTO (FACULDADE ATENAS MARANHENSE – FAMA)

No inicio do mês de maio do ano passado (2011), o site iG trouxe a seguinte notícia em 
sua p.na principal: “MEC adota livro que ensina aluno a falar errado”. Imediatamente a mobi-
lização da comunidade brasileira em torno desta notícia, bem como da mídia, foi alarmante. O 
foco se dá na discussão envolvida no lançamento do livro “Por uma vida melhor” da professora 
Heloísa Ramos no que tange a problemática criada pelos diversos meios midiáticos, população 
em geral, políticos e estudiosos da língua. Fez-se um trabalho de análise de comentários dos 
internautas no site do iG, Revista Veja, Istoé, programas de TV e personalidades da música 
e cultura brasileira. Busca-se também nesta pesquisa, saber qual é a opinião da comunidade 
acadêmica em geral acerca desta problemática, do que seria e como se dá o preconceito lin-
guístico e outros fatos sociolinguísticos, bem como trabalhar o aprofundamento, reflexão e o 
posicionamento dos participantes sobre o que há em comum em torno do preconceito linguístico. 
Este trabalho embasa-se nos pressupostos de Bagno (2001), Faraco (2004), Antunes (2009) e 
Bortoni (2003) para uma reflexão acerca dos principais fatos sociais que abordam questões 
de variação e preconceito linguísticos. Toda a problemática criada pela mídia brasileira em 
torno de um conteúdo que é comum nos livros didáticos de Língua Portuguesa desde 1996 
gerou uma inquietação por parte dos estudiosos da língua e comunidade em geral. Percebeu-
-se isso nas análises feitas no site do iG, lá a quantidade de comentários sobre a problemática 
foi demasiada, em menos de uma hora, mais de 1500 comentários, a maioria contra o livro em 
questão. Percebeu-se também o posicionamento contra dos editores da revista Veja e da revista 
IstoÉ, Nos telejornais, os seus principais comentaristas não foram diferentes em se posiciona-
rem iguais aos outros meios. A comunidade de linguístas em geral foi a favor do livro, assim 
como das principais sociedades e comunidades de letras e linguística do Brasil. Nas palestras 
dadas sobre o tema, depois de todo o trabalho de exposição da problemática e reflexão acerca 
de variação e preconceito linguístico, com a aplicação de questionários, o resultado foi muito 
equilibrado em torno dos posicionamentos. A equivalência de prós e contras foi praticamente 
fixada, obteve-se apenas alguns resultados de não posicionamento. O motivo foi o não conheci-
mento da obra em questão. Com base em tudo que foi exposto e apresentado nesta pesquisa, nos 
pressupostos teóricos e no levantamento quantitativo dos dados colhidos, percebeu-se a grande 
dificuldade da população brasileira e comunidade acadêmica em torno do entendimento do que 
seria preconceito linguístico. O ponto positivo foi o reconhecimento da existência de tal fator 
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social. Concluiu-se também que, a mídia brasileira continua sendo detentora e propagadora de 
um discurso que nunca é imparcial, sendo então, uma grande potência formadora de opiniões 
diversas. As questões abordadas nos remetem a entender que se tratam unicamente de questões 
políticas. O tema sempre será pertinente, pois, a língua está em constante evolução e os vários 
discursos sempre serão abrangentes em torno destas questões.
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Um discurso religioso na autocracia militar brasileira

GERSICA ALVES SANCHES (UFBA)

Esta pesquisa realiza a inventariação do acervo pessoal de D. Timóteo Amoroso Anastá-
cio – reconhecidamente um verdadeiro erudito, religioso, pensador, escritor, poeta, tradutor e, 
antes de tudo, um cidadão que atuava vivamente na sociedade de seu

tempo – para, posteriormente, realizar a seleção dos escritos desse monge que permitem 
entrever, por meio de elementos linguístico-discursivos, o pensamento político do referido 
monge. Após tal seleção, que é norteada pela temática do

texto, almeja-se promover a edição dos mesmos. A necessidade de empreender um estudo 
sobre o acervo pessoal de D. Timóteo Amoroso advém do fato deste monge ser um dos expoen-
tes do discurso dissonante que lutava pela defesa dos Direitos Humanos, nos dois momentos 
autocráticos vivenciados pelos brasileiros no século XX. Assim, esta exposição visa trazer à 
baila as primeiras impressões e os primeiros resultados dessa pesquisa, cabendo, portanto, aqui, 
descrever o acervo pessoal de D.

Timóteo, localizá-lo historica e socialmente, e, por fim, refletir sobre a atividade filológica 
que se empreende com tal acervo – que contém textos manuscritos, datiloscritos e impressos, de 
cunho religioso, político, histórico e científico, esboços de homilias, sermões, conferências, sem 
contar nos registros de suas memórias e reflexões pessoais que evidenciam o seu pensamento 
religioso e político. No que diz

respeito às correspondências pessoais contidas nesse acervo, percebeu-se a ativa relação 
que D. Timóteo mantinha com seus contemporâneos, através da ampla comunicação com pessoas 
como Jorge Amado e Rui Barbosa, seus amigos; Alceu Amoroso Lima, mais conhecido como 
Tristão de Ataíde, seu primo; D. Hélder

Câmara, Leonardo Boff e Frei Beto, companheiros de religião e amigos, com os quais 
compartilhava ideais e posicionamento humanitário; além de manter contato com Tancredo de 
Almeida Neves e José Magalhães Pinto, seus colegas no curso de Direito – todos esses figuras 
atuantes nesse momento histórico-político brasileiro. Na luta de D. Timóteo pelo respeito aos 
Direitos Humanos, ele demonstrava que era

necessário se travar uma luta contínua contra todas as tentativas de estabelecimento de 
forças autocráticas (ou teocráticas) que se insurgissem no espírito da “nova

sociedade brasileira”. E foi a essa peleja que ele dedicou grande parte de sua vida. Com 
a edição destes textos selecionados, buscar-se-á delinear, por meios de elementos
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linguísticos dos textos, quais as formações discursivas e ideológicas trazidas pela materiali-
dade discursiva dos documentos, cumprindo assim com uma das etapas da atividade filológica, a 
de escrutar o texto, deslindando as suas malhas bem cosidas a fim de investigar, cuidadosamente, 
e analisar as informações diversas presentes no texto.

Caderno de Resumos – Gersica Alves Sanches
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Ideias linguísticas na obra “sociolinguística:  
os níveis da fala” de Dino P

GIL NEGREIROS (USP, FEPI, UNINCOR)

Objetiva-se, neste trabalho, investigar as ligações causais entre o conceito de língua usado 
por Dino Preti na produção do livro “Sociolinguística, os níveis da fala” (SNF) e sua época 
histórica, a partir dos cinco parâmetros definidos por Auroux: o sistema de objetos, o parâmetro 
temporal, o parâmetro espacial, o sistema de parametragem externo e o sistema de interpretantes. 
(Cf. AUROUX, 2006, p. 106) 

Como referencial teórico, adota-se a Historiografia Epistemológica. Como método, segue-
-se o Fenomenológico.

Na obra SNF, é visível a influência das ideias de Saussure no pensamento de Preti, no que 
tange à definição de língua:

O caráter social de uma língua já parece ter sido fartamente demonstrado. Entendida como 
um sistema de signos convencionais que faculta aos membros de uma comunidade 
a possibilidade de comunicação, acredita-se, hoje, que seu papel seja cada vez mais 
importante nas relações humanas [...] (Preti, 1974, p. 07) [grifos nossos]

No Curso de Linguística Geral, Saussure apresenta três concepções de língua:
a) Língua como instituição social: a língua é uma parte determinada e essencial da lin-

guagem: 

É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de 
convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade 
nos indivíduos. (SAUSSURE, s/d, p. 17)

É nesse sentido que Preti afirma que a língua “faculta aos membros de uma comunidade 
a possibilidade de comunicação”. Assim, o caráter social, oriundo de Saussure e aproveitado 
por Preti, refere-se à língua como convenção social. 

b) Língua como sistema de signos: um sistema de signos distintos correspondentes a ideias 
distintas é natural ao homem (cf. SAUSSURE, s/d, p. 18). Preti se aproveita dessa ideia ao citar 
que a língua “é um sistema de signos convencionais”.

c) Língua como acervo linguístico: a língua é uma realidade psíquica formada de signi-
ficados e imagens acústicas que se constitui em um “sistema de signos, onde, de essencial, só 
existe a união do sentido e da imagem acústica” (Idem, p. 23). 

Caderno de Resumos – Ideias linguísticas na obra “sociolinguística: os níveis da fala” de Dino P



325

Essa última concepção também é abordada por Preti em seu SNF, quando afirma que

A língua funciona como um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade em 
que ele atua. É através dela que a realidade se transforma em signos, pela associação de 
significantes sonoros a significados arbitrários, com os quais se processa a comunicação 
linguística. (Preti, 1974, p. 08)

Desta forma, sendo a língua (langue) “sistema de signos” abstratos, a questão dos usos 
linguísticos passa pela concepção de fala (a parole). A língua constitui-se o conjunto de possibi-
lidades que formam um sistema. As muitas possibilidades comunicativas do sistema de signos, 
quando se tornam reais, conduzem o falante a produzir atos de formulação de “mensagens”: 

Desde que nascemos, um mundo de signos linguísticos nos cerca e suas inúmeras 
possibilidades comunicativas começam a tornar-se reais a partir do momento em que, pela 
imitação e associação, começamos a formular nossas mensagens. (Preti, 1974, p. 07) 
[grifos nossos]

 Essa produção se daria pela “imitação e associação”, ou seja, pela imitação dos outros 
integrantes da sociedade e pela associação entre significantes e significados. A comunicação se 
daria, então, pela percepção, por parte do falante, do signo, que é arbitrário. Desta forma, tanto 
a concepção social quanto a concepção de sistema de signos seriam evidentes.
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O predicador chamar na diacronia do português

GILCÉLIA DE MENEZES DA SILVA (USP) 
MARIA CLARA PAIXÃO DE SOUSA (USP)

 Neste trabalho mostrarei os resultados finais da minha dissertação de mestrado na qual 
descrevo gramaticalmente o predicador CHAMAR em construções de semântica denominativa 
em narrativas portuguesas escritas representativas do Português Médio (PM). Construções de 
semântica denominativa são aquelas nas quais o CHAMAR significa “qualificar”; “atribuir um 
nome”; “autodenominar-se”; “possuir um nome”, e apresentam as seguintes estruturas básicas, 
onde X = “Agente”; Y= “Designando”, (aquele que recebe a denominação); Z= “Designação” 
(a denominação dada), segundo Perini (2009):

(1)  Em construções transitivo-ativas – valência três: [X ] V [(a) Y] [(de) Z](a) 
 (a) nós lhe chamamos galinhas do mato {Gandavo} 
 (b) e outros a chamã pater vyva {ZPM}
(2) Em construções não-transitivas (estativas/passivas) – valência dois: [Y] V-se [Z] 
 (a) e chamousse rey de tres reynos {CGE}[Y] V [Z] 
 (c) A esta fruta chamam Ananázes {Gandavo} 

A estrutura frasal das construções denominativas apresentam o CHAMAR como principal 
predicador nesse tipo de construção somente a partir do século 16. Nos séculos anteriores o 
CHAMAR convivia com outros predicadores denominativos que foram substituídos na diacronia. 
As construções transitivo-ativas [X chama (a)Y (de) Z] apresentam como principal padrão de 
expressão argumental o Designando Y (Objeto) ocupando a posição pré-verbal à esquerda, de 
proeminência discursiva [(a)Y chama X (de) Z] e o Agente (X) nulo [(a)Y chama __ (de) Z], 
acompanhando assim as principais características frasais na Gramática do PM, defendidas por 
Paixão de Sousa (2008; 2009). A partir desse padrão verbal no PM defende-se que as constru-
ções estativas do tipo [Y V Z] (“Ela chama Maria”) atestadas atualmente no PB são derivadas 
das construções ativas do tipo [Y V __ Z] do PM, com sujeito Agente nulo e o “constituinte 
discursivamente importante” ocupando a posição imediata a esquerda do verbo, alterando assim 
a valência de CHAMAR de três para dois.
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A Agenda Internacional do português no pós-2010

 GILVAN MÜLLER DE OLIVEIRA (IILP-UFSC)

Esta comunicação analisa as políticas da língua portuguesa da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) e as ações da sua agência linguística, o Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa (IILP), com sede em Cabo Verde, após a entrada em vigor do Acordo 
Ortográfico de 1990 e da Ia. Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema 
Mundial, realizada no Brasil em Março de 2010, e que propôs o Plano de Ação de Brasília para a 
Promoção, a Difusão e a Projeção da Língua Portuguesa, homologado pelos Chefes de Estado e 
de Governo da CPLP, na Cimeira ocorrida em Luanda em Julho de 2010. Quatro pontos merecem 
especial atenção na comunicação, por constituírem a espinha dorsal da Agenda: o português nas 
organizações internacionais, a gestão do português na internet e no mundo digital, o português 
e seus usos na Diáspora dos países da CPLP e o redimensionamento da diversidade linguística 
interna ao Espaço CPLP.
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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 dife-
rentes 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 perifé-
rica 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 har-
mônicas 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 
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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.
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Levantamento de fontes para a história do  
português brasileiro: contribuições para a constituição 

do corpus DOVIC

GIOVANE SANTOS BRITO (GRADUANDO/UESB) 
CÂNDIDA MARA BRITTO LEITE (ORIENTADORA)

A carência da exploração de diferentes recursos como ferramentas, métodos e tecno-
logias – que proporcionem a pesquisadores e a comunidade em geral o livre acesso a textos 
antigos da região Sudoeste da Bahia constitui um problema que merece atenção por parte dos 
pesquisadores, sobretudo os linguistas. Tais documentos representam a memória da região, seu 
patrimônio linguístico, histórico, social e cultural. Não obstante, por conta da ação do tempo 
e do seu estado de conservação ainda não podem ser manipulados, divulgados, recuperados e 
preservados adequadamente, e, por conta disso, melhor pesquisados, melhor descritos e final-
mente melhor compreendidos.

Propomos apresentar, em sessão de pôster, resultados do projeto de iniciação científica 
Levantamento de fontes judiciais do Sudoeste da Bahia: contribuições para a constituição do 
corpus DOViC (IC/FAPESB), em andamento na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-
-UESB. Desenvolvido no âmbito do Projeto Corpora Digitais para a História do Português 
Brasileiro – documentos históricos da região sudoeste da Bahia: aliança PHPB-TYCHO BRAHE 
o projeto de iniciação científica visa contribuir com a construção e disponibilização de novos 
corpora digitais a exemplo do DOViC que possam garantir um levantamento e tratamento ade-
quados de títulos antigos da região do Sudoeste Baiano. São documentos de tipologia diversa 
como inventários, testamentos, justificações, libelos cíveis, queixas, sentenças cíveis, e autos 
de partilha. Serão empreendidas as decifrações, leituras e transcrições com vistas a contribuir 
na construção do corpus digital que será disponibilizado eletronicamente.

Objetiva-se a codificação digital manipulável de modo a produzir versões adequadas para 
o tratamento computacional sem perder a qualidade filológica e que contribua para a descrição e 
análise semântica preliminar dos pronomes clíticos. O comportamento dos clíticos pronominais 
ocupa um espaço importante nos estudos de mudança gramatical em português. Os pronomes 
clíticos desempenham diferentes funções quanto ao comportamento sintático-semântico e 
diferentemente de outras classes de palavras, muitas vezes não aparecem na posição onde são 
gerados como argumento do verbo. Assim, também é objeto do referido projeto de iniciação 
científica descrever e analisar o papel temático que tais pronomes exercem na estrutura da ora-
ção e sua posição nos textos notariais do corpus DOViC. Ao analisarmos a função e a movência 
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dos clíticos em documentos históricos, podemos encontrar pistas de fenômenos linguísticos 
complexos, como os semânticos, relacionados a períodos remotos, presentes na língua, como 
a relação com os seus referentes e os traços semânticos que carregam. Investigações desse tipo 
podem ajudar pesquisadores na busca da compreensão dos fenômenos concernentes a uma 
língua e à própria gramática.
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Construções -se ativas e passivas em anúncios 
publicitários paulistanos: um diálogo entre a linguística 

e o contexto sócio-histórico

GIOVANNA IKE COAN (FFLCH/USP, APOIO FAPESP)

Esta comunicação investiga construções-se em anúncios publicitários de revistas pau-
listanas dos anos de 1890 a 1920. A passagem do século XIX para o XX é um momento de 
transformações na cidade de São Paulo, na publicidade e no Português Brasileiro. Estudos têm 
mostrado que, desde esse período, a gramática brasileira não produz o denominado “se-passivo”, 
mas sim a construção-se ativa, sem concordância entre verbo e argumento interno (cf. NUNES, 
1990; DUARTE, 2002). Neste trabalho, descrevo e analiso as sentenças com se não como uni-
dades isoladas, mas em relação aos demais elementos do anúncio (verbais e não-verbais) e ao 
contexto sócio-histórico e cultural de produção do corpus. A leitura do anúncio na sua totalidade 
revela que a concordância nas construções-se se dá entre o verbo e um tópico (cf. MARTINS, 
2009), coindexado a um sujeito nulo e referindo-se a um elemento realçado tipograficamente 
na publicidade. Esse tipo de exame possibilita a identificação de estruturas tanto ativas quanto 
passivas (quando o tópico é o argumento interno movido), sendo que, em ambos os casos, o “se” 
tem a função de apontar que o agente semântico é humano e indeterminado. O trabalho ainda 
propõe o diálogo entre os resultados obtidos e aspectos da sociedade paulistana do período, 
sobretudo no que concerne à oscilação entre formas de relacionamento pessoais e impessoais 
(cf. HOLANDA, 1969; DaMATTA, 1997; FREHSE, 2005). Sendo notada em diversas esferas 
da vida social, tal oscilação poderia gerar reflexos no domínio linguístico, ganhando visibilidade 
por meio do emprego de diferentes tipos de construções-se. Sob o enfoque da História Social da 
Língua Portuguesa, a presente pesquisa objetiva, pois, apresentar novas perspectivas de análise 
em corpora diacrônicos.

REFERÊNCIAS:

DaMATTA, R. (1997). Carnavais, Malandros e Heróis – Para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio 
de Janeiro: Rocco, p. 179-248.

DUARTE, M. E. (2002). “Construções com se apassivador e indeterminador em anúncios do século 
XIX”. In: ALKMIM, T. M. (org.) Para a História do Português Brasileiro – Vol. III: Novos estudos. 
São Paulo: Humanitas, p. 155-176.

Caderno de Resumos – Construções -se ativas e passivas em anúncios publicitários paulistanos: um diálogo entre a linguística...



333

FREHSE, F. (2005). O Tempo das Ruas na São Paulo de Fins do Império. São Paulo: Edusp.

HOLANDA, S. B. (1969). Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio.

MARTINS, A. M. (2009). “Subject doubling in European Portuguese dialects: The role of impersonal 
se”. In: ABOH, E. et. al. (ed.). Romance Languages and Linguistic Theory. Amsterdam & Philadel-
phia: John Benjamins, p. 179-200.

NUNES, J. (1990). O famigerado “se”: uma análise sincrônica e diacrônica das construções com se 
apassivador e indeterminador. Dissertação de mestrado, UNICAMP, Campinas, SP.

Caderno de Resumos – Giovanna Ike Coan



334

Edição semidiplomática do um Compromisso 
setecentista da Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos: aspectos Paleográficos

GIOVANNA MARCELLA VERDESSI HOY (MESTRANDA UFOP/BOLSA CAPES)

Este trabalho consiste na edição semidiplomática do Livro de Compromisso da Irmandade 
do Rosário dos Pretos da freguesia de São Caetano, de 1762, da então comarca de Mariana, Minas 
Gerais. Escolheu-se esse tipo de edição por apresentar um grau intermediário (CAMBRAIA, 
2005) de mediação sobre o texto, resguardando o tanto quanto possível as características da 
língua escrita. A edição semidiplomática, diz Fachin (2008/2009, p.251), “além de conservar 
o estado da língua da época em que os documentos foram produzidos e o hábito de escrita de 
seus escribas, facilitam a sua leitura”. 

A edição do texto objetiva compor o corpus que será analisado sob o enfoque da Gramática 
Sistêmico Funcional (GSF), teoria proposta por Halliday (2004), em que irão ser analisados os 
participantes representados linguisticamente.

No processo metodológico adotou-se a lição conservadora, resguardando as características 
da escrita do documento. Na sua transcrição seguiram-se as Normas para transcrição de Docu-
mentos Manuscritos para a História do Português do Brasil realizado em São Paulo (1998). 
Ademais, nesta edição, seguem-se algumas das sugestões de Cambraia (2005, p.24), quanto à 
inclusão de cinco apontamentos paleográficos ao trabalho de edição, listados em: “classificação 
da escrita”, “características da escrita”, indicação dos “sinais abreviativos”, “descrição de outros 
elementos não-alfabéticos” e “descrição de pontos de dificuldade”. 

No tocante aos apontamentos paleográficos, verificou-se que o manuscrito foi escrito 
em letra humanística do século XV com características bem próximas àquelas encontradas por 
Acioli, em documentos brasileiros dos séculos XVIII e XIX, nos quais a “ (...) a grafia é bem 
feita, a leitura é fácil e corrida. [Podendo-se acrescentar que] São poucos os deslizes cometidos 
pelos copistas e raramente aparecem palavras riscadas (...) ” (ACIOLI, 1994, p. 62).

 Ademais, foi notado que há poucas ocorrências de sinais abreviativos, sendo de dois 
tipos: por sigla, como em “S.” (Senhora/ Fólio 11, linha 143); e por sobreposição, como em 
“Rer.do” (Reverendo/Fólio 11, linha 137). Em relação à descrição de elementos não alfabéti-
cos, observou-se uma pontuação com a presença de: ponto para indicar paragrafação, final de 
texto e abreviação de palavra; vírgula; ponto e vírgula; dois pontos; til para indicar nasalização 
e abreviação, detectados em: “Escrivaõ” (linha 39, fólio 4r.) e, “q (linha 39, fólio 4r.), dentre 
outros. A dificuldade que pode ser assinalada é quanto ao encadeamento de algumas palavras. 
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Em relação à finalidade do texto editado, como foi dito, é centrada na análise dos partici-
pantes representados linguisticamente nele. Assim, para executar esse propósito, focaliza-se o 
sistema pelo qual o “mundo da experiência é construído”, ou seja, no sistema de “Transitividade” 
(HALLIDAY, 2004, p.170). Esse sistema pode ser rastreado nas escolhas lexico-gramaticais 
agrupadas em três categorias: processos (grupos verbais), participantes (grupos nominais) e 
circunstâncias (grupos adverbiais e sintagmas preposicionados). O centro do sistema de tran-
sitividade são os processos (grupos verbais), elencados por Halliday (2004) em seis: materiais, 
mentais, relacionais, comportamentais, verbais e existenciais – a cada um deles corresponde 
a pelo menos um participante. Neste corpus encontraram-se todos os seis tipos de processos 
denotando diversas configurações de transitividade. 
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A cortesia verbal no discurso infantil

 GIOVANNA WRUBEL BRANTS (USP)

Resumo do trabalho: Entendemos, assim como Brait (1999, p.194), que a abordagem intera-
cional 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, inves-
tigaram 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).
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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, aspec-
tos 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 com-
pletivas 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 siste-
maticamente 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 organi-
zado 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 encaixa-
da: há forte tendência de o grau de finitude das completivas (de não-finita a finita) obedecer à 

Caderno de Resumos – Orações em posição de sujeito e de objeto nas fases arcaica e moderna do português



338 Caderno de Resumos – Gisele Cássia de Sousa; Sebastião Carlos Leite Gonçalves

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.
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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 Vasconce-
los 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 caracte-
rístico” 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; 
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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 comuni-
cação 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).
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A linguagem do Rap numa perspectiva sociolinguística

GLÁUCIA DA SILVA LOBO MENEZES (USP/UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO – UNISA)

Nossa proposta neste trabalho é a de analisar uma letra de música referente ao gênero 
musical Rap, surgido na década de 70, que representa a cultura, as condições de vida e o pen-
samento de um grupo social específico. Essa análise é feita à luz da Sociolinguística, ou seja, 
levando em consideração a relação existente entre língua e sociedade, e fazendo uso também 
de conceitos da Análise do Discurso de linha francesa.

O propósito é revelar o verdadeiro significado do Rap para as pessoas que vivem nas 
periferias, evidenciando a razão de suas características mais marcantes e o porquê de sua lin-
guagem ser eleita o principal objeto de comunicação desses falantes. Além disso, averiguamos 
em que situações essa linguagem é empregada e se são apenas pessoas ditas suburbanas que se 
expressam através dela.

          Para a realização de tal estudo, foram feitos: um breve panorama da história da 
Música Popular Brasileira, para termos ciência de quando o Rap foi inserido nessa tradição; 
uma investigação sobre a história do Rap, seu surgimento e suas principais características; uma 
pesquisa e levantamento dos principais pressupostos da Sociolinguística; e, por fim, uma análise 
da letra da música “O 5º vigia”, de Ndee Naldinho, atentando para o fato de que a melodia, a 
princípio, não é considerada em nossa investigação.

Dino Preti, William Labov, Greimas, entre outros constituirão nossa base teórica.
Pode-se dizer, em linhas gerais, que o texto em questão é uma narrativa, pois há mudança 

de situação, transformações que provêm de ações praticadas por uma personagem. O tipo de 
mudança que ocorre na história é aquela em que alguém deixa de ter algo que tinha e essa 
mudança/perda cumpre as quatro transformações principais de um texto narrativo a serem 
explicitadas no decorrer do estudo.

Analisando “O 5º vigia” sob uma perspectiva sociolinguística, nota-se que a linguagem 
empregada é predominantemente a não-padrão, isto é, aquela que apresenta desvios da norma 
culta. Os principais aspectos encontrados foram: o uso de gírias e palavras de baixo calão, com 
o intuito de agredir a norma e a sociedade; e características da língua falada, como a eliminação 
das marcas de plural redundantes, simplificação das conjugações verbais, entre outros.

          É interessante salientar que em alguns momentos o compositor não se desviou da 
norma e que outros aspectos da linguagem oral não estão presentes no registro da música, como 
o truncamento de frases e os marcadores conversacionais. Com isso comprova-se que o rapper 
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não desconhece a variedade padrão, mas quer contrariá-la propositadamente, a fim de agredir o 
sistema, as regras impostas pelas classes sociais mais altas. Também é importante ressaltar que 
todos os desvios e variações empregados na letra da música não são exclusivos da linguagem 
das periferias, já que são usados praticamente por todos os falantes em contextos convenientes, 
independente de sua posição social.

          Conclui-se então que não há motivos para julgamentos ou discriminações, visto que 
a variedade não-padrão cumpre o papel da língua, isto é, comunica, e o texto analisado faz isso 
perfeitamente, sendo inclusive estruturado em uma modalidade escrita muito conhecida e com-
preensível; suas particularidades já não são mais tão particulares assim, haja vista que falantes 
de todas as classes as empregam. Dessa forma percebe-se a importância do gênero musical para 
o entendimento da sociedade, levando em consideração que a periferia também a compõe. Ao 
compreender e analisar o emprego da linguagem dos rappers, é possível repensar o preconceito 
duplo – social e linguístico – e perceber que tanto a língua como os falantes merecem respeito.

Caderno de Resumos – Gláucia da Silva Lobo Menezes 
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Estudos linguísticos medievais em Portugal

 GONÇALO FERNANDES (CENTRO DE ESTUDOS EM LETRAS/UTAD, PT)

A investigação linguística sobre a Idade Média (476 d. C. – 1453 d. C.) é ainda bastante 
reduzida, especialmente em Portugal, em virtude, sobretudo, da dificuldade de acesso às fontes 
manuscritas, mas também porque é um campo de estudos bastante negligenciado. Contudo, os 
dados até agora coligidos demonstram que em Portugal se estudaram quer os grammatici juniori, 
como Isidoro de Sevilha (ca. 560-636), Papias (século XI), Alexandre de Villedieu (1175-ca. 
1240), Éverard de Béthune (?-ca. 1212) e Uguccione Pisano (séc. XIII), quer os grammatici 
antiqui, como Donato e Prisciano. Há especialmente dois manuscritos de autores portugueses, 
um em Oxford e outro na Biblioteca Nacional de Lisboa, que merecem ser conhecidos, não 
só pelos conceitos linguísticos veiculados mas também pelos princípios pedagógico-didáticos 
aí patentes. As Reglas pera enformarmos os menỹos en latin, que se encontram na Bodleian 
Libray da Universidade de Oxford, são um texto anónimo sobre o (ensino do) Latim, escritas no 
século XIV, maioritariamente em Português, com apenas 14 p.nas, e fazem parte do Manuscrito 
Digby 26. Terão sido escritas provavelmente no último quartel do século XIV, levadas para 
Inglaterra na primeira metade do séc. XV e oferecidas, por Sir Kenelm Digby (1603-1665), em 
1634, à Bodleian Libray. Os Notabilia ou Hic incipiunt notabilia quae fecit cunctis são uma 
cópia manuscrita quatrocentista de vários copistas, datados de 1427, oriundos do mosteiro de 
Alcobaça e que se conservam na Biblioteca Nacional de Lisboa. Ainda não existe uma análise 
paleográfica nem a transcrição diplomática das suas 177 p.nas, trabalho que está a ser levado 
a cabo por uma equipa de investigadores do Centro de Estudos em Letras, na UTAD, em Vila 
Real, Portugal. No entanto, nota-se, desde o título, uma aproximação ideológica aos De re 
grammatica Notabilia do italiano Giovanni da Soncino (séc. XIV), o introdutor do modismo na 
Universidade de Bolonha, e encontram-se logo nas primeiras p.nas referências explícitas a Petrus 
Helias (séc. XII), ao Catholicon de Giovanni Balbi da Genova (séc. XIII) e a um Rupertum, que 
pensamos ser Robert de Kilwardby (séc. XIII), o que deixa antever, desde logo, a possibilidade 
de ter existido em Portugal alguma gramática especulativa na Idade Média. Propomo-nos, por 
isso, apresentar o estado da arte dos estudos linguísticos medievais em Portugal e apresentar 
alguns dados relevantes sobre estes dois manuscritos, seguindo a metodologia científica da 
Historiografia Linguística.
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Aspectos da escrita em manuscritos  
dos séculos XVI e XIX

GRASIELA VELOSO DOS SANTOS (UNEMAT) 
ANGELITA HEIDMANN CAMPOS (UFMT)  
MARISA SOARES LIMA DELGADO (UFMT) 

ELIAS ALVES DE ANDRADE (UFMT) 

Esta comunicação, vinculada aos projetos de pesquisa: “Estudo do português em manus-
critos produzidos em Mato Grosso a partir do século XVIII”, MeEL/ IL/ UFMT, “ História e 
variedade do português paulista às margens do Anhembi” e “ Edição de textos literários e não 
literários em Língua Portuguesa”, FFLCH/ USP, tem como objetivo analisar, filologicamente, 
o Bando do Governador e Capitão General da Capitania de Mato Grosso João de Albuquerque 
de Melo Pereira e Cáceres, apresentando-o em duas edições: a fac-símile – qual Spina (1977, 
p. 77-78) e Cambraia (2005, p.91-92) afirmam ser a que apresenta o grau mínimo de interven-
ção possível do editor, já que reproduz com muita fidelidade as características do original: o 
formato, o papel, as ilustrações, as margens e possibilita o acesso quase direto ao texto – e a 
semidiplomática, seguindo critérios semelhantes aos adotados por Andrade (2007, p. 70-71) e 
Toniazzo e Krause ( 2010, p. 46), baseados no acordo feito em Campos do Jordão-SP, em 1998, 
durante o II Seminário para a História do Português Brasileiro, que Cambraia (2005, p. 95- 96) 
denomina de paleográfica e Spina (1977, p. 78-79) de transcrição diplomático-interpretativa, 
ou semidiplomática, na qual o editor apenas desdobra as abreviaturas, elimina ou acrescenta 
elementos por conjectura, entre outros com o intuito de facilitar a leitura do texto e torná-lo 
acessível ao público. Bem como, expor comentários codicológicos em conformidade com as 
acepções dos dois primeiros autores citados (1977, p. 22), (2005, p. 26), e Spaggiari (2004, 
p. 15-17) e paleográficos, baseando-se nos conceitos destes três escritores, assim como Dias 
e Bivar (1986, p. 12) e Acioli (2003, p.5) e ainda explorar a função transcendente, na qual se 
busca reconstituir a vida espiritual de um povo ou de uma comunidade em determinada época, 
explorando a vocação ensaística do filólogo, em busca da história e da cultura, segundo Spina 
(1977, p.77) .
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O <s> em coda silábica no português afro-brasileiro: 
um quadro de mudança em progresso na comunidade 

de Helvécia-Ba

 GREDSON DOS SANTOS (UFRB) 

O estudo que aqui se propõe retoma um tópico de pesquisa de interesse aos estudos dialetais 
e sociolinguísticos do Brasil e o associa aos debates em torno da constituição e da configuração 
dialetal históricas do português brasileiro, sobretudo por propor uma análise de dados reunidos 
numa comunidade de fala de perfil etnicamente marcado, historicamente usuária do que Mattos 
e Silva (2004) chamou de português geral brasileiro. Em termos gerais, o trabalho: a) analisa a 
realização do <s> em coda silábica considerando, mormente, dados etários e b) estende, na medida 
do possível, a análise do fenômeno ao debate sobre as origens do português brasileiro no campo 
fonológico. Nesta comunicação, serão apresentadas parte das análises desenvolvidas no interior 
de nossa tese de doutorado, que utiliza os dados coletados pelo projeto Vertentes: 12 entrevistas 
com falantes nascidos na comunidade de Helvécia (Município de Nova Viçosa-Ba). A escolha dos 
informantes em cada comunidade de fala foi feita de acordo com as seguintes variáveis estratifi-
cadas: sexo (masculino/feminino) e idade (quatro informantes da faixa I: de 20 a 40 anos; quatro 
Faixa II: de 40 a 60 anos; quatro da Faixa III: mais de 60 anos). Em cada entrevista, são estudadas, 
após os dez minutos iniciais de gravação, as 200 primeiras ocorrências do <s> pós-vocálico. As 
ocorrências da variável dependente foram divididas em três grupos: a) posição final absoluta de 
vocábulo; b) posição final de vocábulo antes de consoante que inicia a palavra seguinte; c) interior 
de vocábulo. Para o estudo, apenas as ocorrências de <s> sem valor de plural foram considera-
das. Os fatores linguísticos analisados como condicionadores do fenômeno são os seguintes: 1) 
tonicidade da sílaba em que <s> se encontra; 2) contexto fônico em que se encontra a variável; 3) 
contexto consonântico subsequente à variável; 4) contexto vocálico ou semivocálico precedente 
à variável; 5) dimensão do vocábulo em que se acha a variável; 6) classe morfológica do vocá-
bulo onde se encontra a variável; 7) valor mórfico da variável <s>. Os fatores extralinguísticos 
examinados, que são o foco desta comunicação, foram: a) sexo do informante; b) faixa etária. A 
hipótese básica que guiou o trabalho afirma que os dados da variação presentes na fonologia de 
Helvécia são resultados, ainda que indiciários, dos processos de constituição histórica daquela 
comunidade, marcada pelo contato entre línguas e pela Transmissão Linguística Irregular, con-
forme proposta de Lucchesi (2000). Os resultados sugerem que, como é próprio de comunidades 
com história de contato linguístico, o dialeto de Helvécia caminha no sentido da implementação, 
pelas gerações mais novas, de formas que se distanciam fortemente das marcas presentes nas 
gerações mais velhas.
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A coerção dos fatos sociais em Labov

GUILHERME HENRIQUE MAY (UFSC)

Esta comunicação individual toma por base um recorte de minha dissertação de mestrado, 
intitulada “Labov e o fato social” e defendida em 2011 na UFSC. Discuto, neste momento, a 
adoção por parte de Labov do conceito durkheimiano de fato social em suas formulações teóri-
cas sobre a natureza social da língua. Trato, em particular, de como a característica de coerção 
dos fatos sociais pode ser vislumbrada nas teorizações do linguista, tanto no sentido da ação 
da língua sobre os membros de uma comunidade quanto no sentido contrário, considerando as 
possibilidades de ação da comunidade sobre a língua. Quanto à primeira possibilidade, defendo 
que a coerção dos fatos sociais se faz ver, em Labov, em dois momentos: no fato mais básico 
(já apontado por Meillet) de que, vivendo em uma comunidade, o indivíduo precisa empregar 
a língua local para se fazer entender – ou seja, a língua se força a ser usada –, e também por a 
língua, na proposta de Labov, exercer um poder de “denúncia” que em grande parte não podemos 
evitar. Ao nos valermos da língua, dizemos muito mais que um apanhado de informações sobre 
o mundo: ao falarmos, deflagramos quem somos, de onde viemos e até quem gostaríamos de ser 
(no caso da hipercorreção, por exemplo). Interessante é perceber que esse processo parece só ser 
possível em função da ligação de significados sociais ao sistema linguístico e da acessibilidade 
que os membros de uma comunidade de fala têm a esses significados. Argumento que essa mesma 
disponibilidade dos significados sociais propicia a segunda possibilidade de ação mencionada 
acima: a da comunidade sobre a língua. Tendo os falantes a capacidade de reconhecer os signi-
ficados sociais atrelados às formas linguísticas, permite-se a eles avaliarem-se uns aos outros 
em função das formas linguísticas que empregam. Segue daí que, a partir do resultado dessa 
avaliação, os membros de uma comunidade podem atuar sobre o sistema linguístico, acelerando 
a implementação de formas de prestígio ou “barrando” o avanço de outras mudanças. Vale notar, 
finalmente, que em Labov, apesar de os significados sociais fazerem parte do sistema linguístico 
que é compartilhado por uma comunidade, em alguns momentos de sua obra o autor postula 
diferentes graus de acesso a esses significados por parte de diferentes estratos da comunidade. 
Revela-se, portanto, um ponto contraditório na teoria laboviana: ao mesmo tempo em que se 
defende que a língua abarca informações sociais e que o sistema dessa língua é compartilhado 
pelos falantes (sendo esse compartilhamento justamente um dos pontos que define os limites 
da própria comunidade), Labov postula diferentes graus de apreensão das informações sociais 
que se vinculam às formas linguísticas. Essa diferenciação não acarretaria sistemas linguísticos 
diferenciados para os diversos segmentos sociais, configurando, assim, diferentes comunidades?
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As condições de emergência da função reformulativa 
do conector quando 

GUSTAVO XIMENES CUNHA (UFMG/CNPQ)

Em trabalho anterior (CUNHA 2010), descrevi as propriedades de 28 ocorrências do 
conector quando presentes em um corpus formado por sequências narrativas de reportagens 
veiculadas em edições de janeiro de 2010 das revistas Época e Veja. Nesse corpus, a maioria 
das ocorrências do conector encadeia os acontecimentos, localizando-os temporalmente. Mas, 
diferentemente dessas ocorrências, o quando, em sete sequências, introduz informações que 
esclarecem o sentido de uma expressão nominal ou de um pronome presente no constituinte 
textual (ato) que antecede o conector. Por isso, nessas ocorrências, o conector quando funciona 
como marca de reformulação e não como marca de relações temporais. Para explicitar a natureza 
reformulativa da relação marcada pelo quando, foram aplicados cinco testes nas sete sequências 
(CUNHA, 2011), os quais evidenciaram as diferenças do quando nessas sequências em relação 
ao quando tipicamente temporal.

Esta comunicação, aprofundando as análises realizadas, tem o objetivo de investigar as 
propriedades linguístico-discursivas das sete sequências em que o conector quando é marca 
de reformulação, a fim de explicitar as condições de emergência da função reformulativa des-
se conector. Utilizando como referencial teórico o Modelo de Análise Modular do Discurso 
(ROULET; FILLIETTAZ; GROBET, 2001), analisei as sequências em que o conector ocorre, 
investigando os níveis lexical, sintático, hierárquico, referencial, informacional e estratégico 
dessas sequências. 

As análises apontaram os seguintes resultados. Lexical: em todas as sequências, há um 
pronome ou expressão nominal à esquerda do conector, que é objeto de reformulação no ato à 
direita. Sintático: (i) os verbos à esquerda e à direita do conector estão flexionados no mesmo 
tempo (pretérito perfeito); (ii) em seis das sete ocorrências, o conector é imediatamente ante-
cedido por adjunto adverbial de tempo, o que aponta para o fato de que, mesmo marcando a 
relação reformulativa, o quando preserva uma carga semântica temporal; (iii) em seis das sete 
ocorrências, os atos ligados pelo quando apresentam sujeitos sintáticos diferentes. Hierárquico: 
o conector é sempre antecedido pelo ato subordinado e introduz sempre o ato principal. Referen-
cial: entre os dois atos ligados pelo conector há equivalência semântica, já que a informação à 
direita do quando especifica o sentido da expressão ou pronome à esquerda. Informacional: (i) 
a expressão ou pronome à esquerda do conector funciona como o tópico do ato à direita; (ii) o 
encadeamento dos atos ligados pelo conector se dá por progressão linear. Estratégico: ao marcar 
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uma relação reformulativa com quando, o jornalista atenua a força persuasiva que a sequência 
teria, se utilizasse um conector tipicamente reformulativo, como isto é, ou seja, a saber. Assim, 
o jornalista constrói uma sequência potencialmente menos agressiva para a sua face. 

Embora o número de ocorrências estudado seja pequeno e deva ser expandido em trabalhos 
futuros, esses resultados mostram que as sequências em que o conector quando marca a relação 
de reformulação costumam apresentar algumas características linguístico-discursivas recorrentes, 
como pronome ou expressão e adjunto adverbial de tempo no ato subordinado, atos com verbos 
flexionados no mesmo tempo, mas com sujeitos sintáticos diferentes, o ato principal à direita 
do conector, atos semanticamente equivalentes, atos encadeados por progressão linear e menor 
força persuasiva, funcionando o conector como estratégia de proteção de face.
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Conto com isso, tendo em conta que fiz tudo 
direitinho – gramaticalização do verbo contar no 

português de São Paulo

GUSTAVO ZAMBRANO (USP-FAPESP)

Este trabalho tem como objetivo investigar a mudança gramatical e semântica empreendida 
pelo verbo contar no português e os processos, categorias e propriedades correlacionadas com 
a passagem de um verbo pleno (contar) a um verbo desprovido de suas propriedades típicas 
quando empregado como parte da expressão cristalizada “tendo em conta que”. Nos primeiros 
passos desse trabalho, analisamos que o verbo contar na sua origem estabelece o sentido de 
narrar / relatar algo, em exemplo como, contou-me algo confidencial, e o sentido de calcular, 
que podemos exemplificar na seguinte frase: contando os livros que separara, notou faltarem 
dois. Contudo, a partir da pesquisa em dicionários do século XX, analisamos que o verbo contar 
ganhou novos significados, como por exemplo, sentidos de ter esperança em contar com alguém; 
dispor de; ter como opinião; levar ou ser levado em conta; fazer previsão de. Esta última acepção, 
fazer previsão de, surge somente no dicionário mais recente (Houaiss – 2001) e que, portanto, 
nos leva a crer ser essa a acepção mais inovadora. Assim, considerando que o objetivo desse 
trabalho é a pesquisa da rota de mudança do verbo contar, indagamos sobre os motivos que 
levaram ao aumento de acepções do verbo em estudo. A metodologia utilizada para observar o 
processo de mudança semântica do verbo contar, é a análise de cartas do século XVIII, XIX e 
XX presentes no Projeto Nacional para a História do Português Brasileiro (PHPB). 
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Estudar Português como  
Língua Oficial em Timor-Leste: Dez anos depois da 

independência de um país em construção

HANNA JAKUBOWICZ BATORÉO 
(UNIVERSIDADE ABERTA, LISBOA, PORTUGAL)

A presente comunicação tem por objectivo reflectir sobre o estudo do Português como 
Língua Oficial em Timor-Leste e sobre a forma como a Língua Portuguesa é estudada, pers-
pectivada e avaliada, assim como ensinada dez anos depois da independência do país (2002), 
numa sociedade multilingue como a timorense (cf. Batoréo 2009, 2010, 2011 e Dias 2011). O 
nosso interesse especial incide sobre os prós e os contras da introdução do recém-apresentado 
projecto Política da Educação Multilingue Baseada na Língua Materna, projecto que segue 
explicitamente as recomendações da UNESCO para a política educacional dos países multilin-
gues e que deve ser apreciado não só do ponto de vista psicolinguístico e cognitivo, mas também 
cultural, político e social (cf. Freitas 2011).

A complexidade da temática do ensino da Língua Portuguesa em Timor-Leste origina 
várias discussões e causa muitos desentendimentos (cf. Thomaz 2002), se não é estudada com 
rigor e conhecimento da situação real, vivida actualmente pelo povo timorense (cf. Almeida 
2011 e Lourenço 2011). A problemática prende-se não apenas com as questões estritamente 
linguísticas, mas também com as de carácter sociolinguístico, relativas a atitudes linguísticas, 
bem como à lealdade e identidade linguísticas (cf. Batoréo & Casadinho, 2009; no prelo, no 
âmbito da problemática abordada em Linguística Cognitiva, no enquadramento das línguas 
pluricêntricas, cf. Silva et al. 2011). 
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A seleção dos modos verbais em orações completivas 
enunciadas em entrevistas sociolinguísticas

HEBE MACEDO DE CARVALHO (UFC)

Este estudo busca investigar em que medida a seleção do modo verbal em orações subor-
dinadas substantivas está correlacionada com as variáveis tempo verbal e modalidade. As ora-
ções serão coletadas em entrevistas orais sociolinguísticas, realizadas na comunidade de fala 
de Fortaleza. A análise dos dados assume a concepção de língua de base laboviana (LABOV 
1972; 2001) e baseia-se em estudos de variação quantitativa. As variáveis tempo e modalidade 
serão analisadas com base em Givón (1984; 2001). Para esse autor a noção de realis x irrealis, 
na proposição, está claramente ligada com a relação temporal. Assim, enunciados modais com 
situação referencial no presente ou no passado têm leitura preferencialmente epistêmica. Os 
enunciados que representam uma situação referencial de tempo futuro, podem ser epistêmicos, 
mas, muito comumente, têm leitura não-epistêmica. No Brasil, há diversos estudos realizados 
em torno da alternância dos modos em português (PIMPÃO, 1999; NETA, 2000; MEIRA, 2006; 
CARVALHO, 2007; FAGUNDES, 2007), este estudo busca contribuir para a análise e descrição 
da alternância modal, em especial, para a seleção do subjuntivo, fenômeno pouco explorado 
pelas gramáticas tradicionais. Os dados analisados serão coletados do banco de dados do Projeto 
NORPOFOR (Norma Popular de Fortaleza (ARAUJO, 2011). Os resultados quantitativos são 
fornecidos pelo pacote de programas GOLDVARB (SANKOFF, TAGLIAMONTE, SMITH, 
2005). O estudo busca depreender a motivação de fatores internos tais como carga semântica do 
verbo principal, tempo verbal, modalidade, estrutura da assertividade da oração para a seleção 
dos modos indicativo e subjuntivo em orações completivas enunciadas na língua falada. O estudo 
pretende, somando-se a estudos já existentes, ampliar o quadro descritivo a respeito da variação 
dos modos verbais em português, especificamente na fala de Fortaleza. Pretende também testar 
variáveis já estudadas, com o objetivo de realizar comparações e, quiçá, desvendar as motiva-
ções que subjazem às estratégias de uso do subjuntivo e do indicativo em contextos de variação.
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Sinais diacríticos em manuscritos do século XVII

HELENA DE OLIVEIRA (FFLCH/USP)

A presente comunicação abordará o emprego de sinais diacríticos, como o cento agudo e 
o acento grave, em processo civil manuscrito do século XVII. 

O processo analisado é sobre Francisco Chaves, redigido no ano de 1671, composto por 
25 fólios, manuscritos frente e verso por diferentes escribas. Em prévia análise paleográfica, 
identificamos 16 punhos distintos. Esse documento apresenta-nos ainda aspectos linguísticos e 
paleográficos específicos, no entanto, centraremo-nos no emprego dos diacríticos agudo e grave.

Para tanto elencamos os vocábulos que apresentam sinais diacríticos e a partir disso 
realizamos levantamento histórico-linguístico sobre o emprego destas marcas, no decorrer do 
século XVII. Atrelaremos, igualmente, essas informações às abordagens fonético-fonológicas 
e às abordagens apresentadas por gramáticos, ortógrafos e dicionaristas do século XVI ao XIX, 
para podermos consolidar a análise teórica acerca da utilização dos sinais. 

Tendo em vista que os documentos foram elaborados no Brasil do período colonial, 
apoiamo-nos em obras de autores portugueses e brasileiros. 

Inicialmente verificamos a Gramatica da Lingoagem Portuguesa, de Fernão de Oliveira e 
a Ortografia e Origem da Lingua Portuguesa, de Duarte Nunes do Leão, permeando os séculos 
XVI e XVII. Esses teóricos abordaram a modificações na pronunciação, no entanto, não a rela-
cionando com a acentuação gráfica, como a que conhecemos hoje, mas sim a entonação com que 
eram pronunciadas. Em meados do século XVIII, Bernardo de Lima Melo Bacellar aborda em 
sua Grammatica Philosophica a entonação de cada sílaba associando-as ao tempo da pronúncia.

Dos teóricos brasileiros, servimo-nos da Epitome da Grammatica da Lingua Portugueza 
de Antonio de Moraes Silva, que diferencia os acentos por sinais gráficos, relacionando a ento-
nação ao símbolo gráfico agudo ou grave. Tal abordagem contrapõe –se às observações de Júlio 
Ribeiro, inseridas em sua Grammatica Portugueza de fins do XIX.

A partir dos posicionamentos destes gramáticos e do levantamento dos dados, apresentare-
mos hipóteses acerca de possíveis critérios linguísticos para a utilização dos sinais agudo e grave.
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Comunicação: Discurso  
e tradição em anúncios publicitários

 HELENA NAGAMINE BRANDÃO (USP)

Pretendo refletir sobre a origem e função dos gêneros discursivos que versam sobre o 
elogio e a crítica (discursos epidíticos, na classificação de Aristóteles), verificando como eram 
considerados na Antiguidade clássica e como se manifestam hoje. Embora Aristóteles reconheça 
que o epidítico seja o lugar tanto do belo quanto do feio, das virtudes e do vício, é a virtude, o 
belo, que ocupa o espaço mais amplo nos seus estudos retóricos, pois efetivamente era o elogio 
que prevalecia nas práticas discursivas institucionalizadas na época. Contrariando a tendência dos 
estudos clássicos que atribuíam um lugar menor ao discurso epidítico em favor do deliberativo 
e judiciário, teóricos modernos (Nova Retórica) reabilitam o gênero epidítico, atribuindo-lhe 
um lugar fundamental no campo da argumentação. Como o elogio é um discurso que ilumina a 
grandeza de uma virtude, para atingir o seu auditório, o orador deve mobilizar procedimentos, 
técnicas que mostrem que suas ações de linguagem são frutos de escolha e intenção e não mero 
exercício que visa ao brilho e ostentação da palavra. Analiso, dentre as produções discursivas 
da modernidade, como o discurso do elogio é trabalhado em anúncios da mídia impressa veri-
ficando como a tradição do elogio permanece e/ou se desloca no discurso do texto publicitário.
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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 lín-
gua. 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 linguís-
tica. 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.
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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 admi-
tem tanto a ordem TEMA – META, quanto META – TEMA. Embora a situação (2) te-
nha 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 am-
plamente discutido na literatura (cf. Ramos 1992, Scher 1996, Salles 1997, Torres 
Morais & Salles (2010), e referências ali citadas). Nossa hipótese de trabalho no presente estu-
do 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 diale-
tal, 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 
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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).
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Análise multissistêmica da sentença imperativa

HENRIQUE SANTOS BRAGA (USP)

Tendo analisado diferentes contextos de usos das formas do singular do modo imperativo, 
defendemos em nosso trabalho que, num período compreendido entre 1850 e 1975, podemos 
surpreender um processo de variação e mudança no funcionamento dessas formas verbais. 
Delimitando de modo mais preciso o escopo de nosso trabalho, limitamo-nos em princípio a 
tecer comentários sobre o português brasileiro empregado em textos teatrais do sudeste brasi-
leiro no período citado, pois reconhecemos que o próprio gênero textual é fator de variação e 
que há também um fator regional a ser pesado A despeito disso, acreditamos serem possíveis 
extrapolações a partir de nosso estudo. Como primeiro indício desse processo de variação e 
mudança no qual nos detivemos, está o próprio descompasso entre a tradição gramatical e o 
uso efetivo dos falantes na contemporaneidade. As formas imperativas do singular, segundo 
a tradição gramatical, estariam relacionadas a diferentes pessoas gramaticais – à segunda ou 
à terceira pessoa. Entretanto, em contextos de predominância do pronome “você”, em que se 
esperaria, portanto, a forma de terceira pessoa – a subjuntiva –, é bastante freqüente a forma tida 
como de segunda pessoa gramatical – a indicativa – (cf. FARACO, 1986; SCHERRE, 1998; 
LIMA-HERNANDES & SPAZIANI, 2002). Para explicar esse estágio atual dos usos do modo 
imperativo, hipotetizamos que as prescrições da gramática normativa poderiam ter lastro nos 
usos de outro momento histórico. Para, partindo então dos dados coletados, chegar à conclusão 
de ter havido variação e mudança nesses usos, valemo-nos não só das sugestões metodológicas 
da sociolinguística variacionista – que nos foi fundamental para quantificar os dados em análise 
–, mas sobretudo optamos pela Teoria Multissistêmica (cf. Castilho, 2006), segundo a qual a 
língua é um sistema complexo, formados por multissistemas que atuam segundo princípios cog-
nitivos comuns (ativação, desativação e reativação), porém sem relações determinísticas entre 
eles. Aplicando-se a proposta de Castilho aos nossos dados, pudemos observar que propriedades 
das formas imperativas – e mesmo dos pronomes a elas associados – atuam no processos ora 
investigados.
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“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 teatrali-
dade 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 p.nas 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.
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A escrita de cartas por sertanejos baianos no século XX: 
aspectos da aquisição da escrita e marcas da oralidade

HUDA DA SILVA SANTIAGO (UEFS-BA/CAPES) 
ZENAIDE DE OLIVEIRA NOVAIS CARNEIRO (UNICAMP)

As cartas pessoais trocadas por sertanejos oriundos da zona rural da região semiárida 
da Bahia, ao longo do século XX, apresentam indícios que revelam a pouca familiaridade que 
esses indivíduos possuem com a língua escrita. Nesse sentido, o corpus tem especial relevância, 
reconhecendo-se a importância, para a Linguística Histórica, da localização de textos que sejam 
reflexo de uma escrita cotidiana, que apresenta dados mais próximos do vernáculo, os quais 
não são facilmente encontrados. Na busca de critérios para identificar o grau de habilidade dos 
redatores das cartas, consideram-se alguns aspectos relacionados à aquisição da escrita, como a 
segmentação gráfica e a grafia de sílabas complexas, e descrevem-se alguns fenômenos do nível 
fonético/fonológico que são percebidos como traços da oralidade na escrita. Para isso, baseia-se 
nas propostas de Marquilhas (2000), que estabelece uma metodologia para a caracterização dos 
manuscritos produzidos por adultos em fase incipiente de aquisição da escrita; Oliveira (2005), 
com estudos de produtos gráficos pertencentes a classes subalternas, e Barbosa (1999), que 
também faz uma abordagem a partir de traços supragráficos e paleográficos na caracterização 
de documentos escritos de circulação pública e privada. Neste trabalho, que é parte da disserta-
ção de Mestrado em andamento, o objetivo é demonstrar, a partir de algumas pistas e em uma 
perspectiva qualitativa, que essa é uma amostra representativa do português brasileiro em sua 
vertente popular, contribuindo, assim, para a constituição sócio-histórica da língua. De acordo 
com Mattos e Silva (2001), o português popular brasileiro é o resultado do contato linguístico 
intenso entre povos e línguas distintas que caracterizou o contexto de multilinguismo dos pri-
meiros séculos de colonização do Brasil. O corpus utilizado faz parte do banco Documentos 
Históricos do Sertão (DOHS), do Projeto Vozes do Sertão em Dados: história, povos e formação 
do Português Brasileiro (CNPq. 401433/2009-9), da Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS-BA), um projeto filiado ao Programa Para a História do Português (PROHPOR) e ao 
Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB-BA).
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Verbos existenciais no português brasileiro:  
um estudo diacrônico

IANE SIQUEIRA CORREIA UFRPE/UAST)  
MARCELO AMORIM SIBALDO (UFRPE/UAST – ORIENTADOR) 

Este trabalho tem como objetivo principal fazer observações acerca das mudanças lin-
guísticas que ocorreram do século XVIII ao século XX, através de seleção de dados empíricos, 
a fim de (i) explicitar diacronicamente as variações/ mudanças que ocorreram na cópula, en-
quanto verbo existencial, mais especificamente, a cópula do português “ser”, e (ii) detectar em 
que momento um verbo existencial entrou em detrimento em favor de outro, destacando quais 
verbos eram bastante comuns e acabaram caindo em desuso, aventando algumas hipóteses so-
bre os fatores que proporcionaram a variação/ mudança dos verbos existenciais no português 
brasileiro (doravante PB). Os verbos existenciais expressam sentido de existência de alguém 
ou de alguma coisa, como nos exemplos do português arcaico em (1) e do PB em (2): (1) a. 
En terra de Campanha foi huu homen muito honrado (= existiu); b. En terra de Sania foi hua 
vila duu homen. (=existiu) (cf. RIBEIRO, 1996, p.354) (2) a. Foi muita gente naquele show. 
(=existiu) b. É muito ladrão nesta cidade (=existe). Para análise dos dados, utilizamos o aparato 
teórico da Teoria Gerativa, no seu modelo de Princípios e Parâmetros (cf. CHOMSKY, 1981 
e 1986), e, para quantificação de dados, utilizamos a teoria da variação e mudança linguística 
(cf. LABOV, 1972). Esta pesquisa utilizou o método indutivo e o método de procedimento da 
pesquisa utilizado foi o comparativo. Sendo assim, através da análise dos dados empíricos ob-
tidos constatamos variações entre os verbos ter/ ser/ haver e existir em contextos existenciais 
os séculos XVIII, XIX e XX do português brasileiro em Pernambuco. Nesta pesquisa, pode-se 
deduzir que há uma superação de fato do haver sobre o ser existencial, e que no transcorrer dos 
séculos XVIII, XIX e XX o verbo ser existencial passou a ocorrer em baixa freqüência, porém 
não há como dizer que ele foi extinto dos contextos existenciais, já que ele ainda ocorre nesses 
contextos ao menos na oralidade, como fica exposto nos exemplos da pesquisa de Gonçalves 
(2010) em (3): a. Lá no Rio de Janeiro é uma violência terrível. (=existi) b. Na periferia é muita 
violência. (=existi). Em relação ao verbo ter existencial o que se observou foi uma estabilidade 
em suas ocorrências, porém o uso do haver em relação ao ter existencial é bem mais elevado, 
e por isso pudemos constatar que o verbo ter existencial vem afastando haver das estruturas 
existenciais. Já o verbo existir ocorreu com menor freqüência no século XVIII, e no transcorrer 
dos séculos ele passou a aparecer mais nas sentenças existenciais. Pudemos também deduzir, 
através das pesquisas de Gonçalves (2010), que a hipótese, exposta por Ribeiro (1996), de que 

Caderno de Resumos – Verbos existenciais no português brasileiro: um estudo diacrônico



364

o verbo ser foi excluído das construções existenciais não deve ser considerada, tendo em vista 
que este verbo ainda é presente na oralidade em contextos existenciais. Em Faraco (2007, p. 24-
26), essa exclusão do verbo na escrita se explica pelo fato de que a língua escrita é normalmente 
mais conservadora do que a língua falada e o contraste entre as duas pode nos levar a perceber 
fenômenos inovadores em expansão na fala e que não entraram na escrita. O homem tende a 
procurar evitar no contexto da escrita formas próprias da língua falada espontânea, o que não 
significa que a fala “simplifique”, mas sim se realize de forma diferente.
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Afixos intensivos no português brasileiro 
contemporâneo 

IEDA MARIA ALVES (USP)

Nesta exposição, apresentamos algumas considerações sobre a expressão da intensidade 
no português brasileiro contemporâneo. A expressão da intensidade, em nosso idioma, pode 
manifestar-se sob diferentes formas: por distintas classes de palavras, os advérbios (bastante, 
extremamente, muito...) e os nomes, tanto substantivos (grandiosidade, maravilha) como adje-
tivos (horrível, formidável); pela derivação (sufixos -aço, -ão, -érrimo, -inho, -íssimo, -ito... e 
prefixos hiper-, mega-, super-, ultra-, mini-, nano-...); e por expressões familiares com valor 
adverbial (à beça!, prá caramba!). Vamos limitar-nos, nesta apresentação, ao estudo da inten-
sidade expressa por meio da derivação prefixal e sufixal. Observamos, inicialmente, como a 
tradição gramatical em língua portuguesa tem mostrado que a intensidade é expressa, especial-
mente, por meio de sufixos. Assim, se tomarmos como exemplo a Nova gramática do português 
contemporâneo, de Cunha e Cintra (1985), observamos que o estudo dos sufixos aumentativos 
e diminutivos ocupa uma parte do capítulo Derivação e composição; já a prefixação intensiva 
é abordada apenas em relação a alguns prefixos que denotam “posição” e, secundariamente, 
“excesso”. Observamos também, com base em corpora do Projeto Nurc e também em corpora 
jornalísticos, que a manifestação da intensidade por meio de prefixos, antes restrita a alguns 
morfemas prefixais, vai aumentando gradativamente no decorrer da segunda metade do século 
passado com a incorporação de elementos que não exerciam função prefixal ou que, semantica-
mente, deixaram de designar “posição” nas formações neológicas, passando a expressar apenas 
“intensidade”. Observamos, por fim, alguns casos de concorrência entre prefixos e sufixos, que 
podem manifestar-se tanto em relação a uma mesma unidade lexical (supersaldão), como, dis-
cursivamente, por meio de distintas unidades lexicais (famosíssima, ultrafamosa praia do Pinto) 
que co-ocorrem. Atualmente, podemos afirmar que o português brasileiro dispõe não somente 
de um sistema sufixal como também de um sistema prefixal para exprimir a intensidade.
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Gramáticas dos possessivos seu /dele:  
do português arcaico para o PB

ILZA RIBEIRO (UFBA)  
 MARIA APARECIDA TORRES MORAIS (USP)

1.OBJETIVOS

Estudos recentes têm revelado duas importantes mudanças na gramática do português 
brasileiro (PB) no que se refere à expressão da posse: 

1) Na língua falada, as formas possessivas preposicionadas dele/a/deles/as suplantam as formas 
pronominais seu/sua/seus/suas de 3ª pessoa, acarretando novas estratégias de licenciamento 
dos pronomes nas estruturas de posse (cf. entre muitos outros, Silva, 1982; Kato, 1985; 
Monteiro, 1994; Cerqueira, 1996; Negrão & Müller,1996; Menuzzi, 1996; Müller,1997; 
Floripi & Nunes, 2009; Cançado & Negrão, 2010; Floripi (s/d));

2) Mudanças radicais no sistema pronominal levam à perda dos clíticos dativos lhe/lhes de 3ª 
pessoa, afetando a realização morfológica dos objetos indiretos (cf. entre outros, Galves, 
2001; Galves & Abaurre, 2002; Gomes, 2003; Freire, 2005; Torres Morais & Berlinck, 
2006, 2007. Em particular, vários autores, incluindo os que comparam o português brasileiro 
(PB) e o português europeu (PE), têm revelado que tais mudanças afetam a construção de 
posse entre dois DPs (possuidor-possuído), no contexto de verbos ditransitivos dinâmicos e 
estativos. Com o forte declínio do clítico dativo, apenas a construção genitiva é produtiva na 
variante brasileira (cf. entre muitos outros, Miguel, 1996; Barros, 2006; Ramos & Duarte, 
2007; Torres Morais, 2007; Torres Morais & Salles, 2010; Miguel et al. (2010));

Neste estudo, ainda em andamento, nosso objetivo é tratar a sintaxe dos possessivos, 
com base em Um Flos Sanctorum, documento do português arcaico do século XIV, editado por 
Machado (2003), a partir da constatação de que o mesmo apresenta um uso variado de pos-
sibilidades de marcar a posse, as quais envolvem tanto os clíticos dativos de 3ª pessoa, como 
formas simples, preposicionadas e redobradas dos pronomes possessivos. 
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Apresentamos uma descrição detalhada das construções atestadas, além de fazer uma 
comparação sistemática com os usos do PB contemporâneo. A comparação visa a mostrar as 
semelhanças e as diferenças entre as duas gramáticas na marcação da posse genitiva e dativa. 

2 OS DADOS DO PORTUGUÊS ARCAICO (PA)

Identificamos pelo menos cinco estratégias de realização possessiva no PA. Apresentamos 
e comentamos cada uma delas a seguir, comparando-as com o PB contemporâneo.

2.1. USO DA FORMA POSSESSIVA SEU

As construções com os possessivos seu(s) (para nomes-possuído masculinos) e sa(s) (para 
nomes-possuído femininos) são as mais frequentes no documento. A interpretação é sempre de 
3ª pessoa; para a 2ª pessoa, usam-se os possessivos teu/ta (possuidor no singular) ou vosso/
vossa (possuidor plural ou de reverência). As formas átonas femininas sa/sas deixam de ser 
atestadas na documentação ao longo do século XV (Nunes 1960). 

Os usos em (1) do PA são também possíveis do PB, como visto nas traduções que seguem 
os exemplos:

1 a. E tanto andou ata que achou longe daquel seu moesteiro hua cela muy pequena e 
fez em ela sa morada;

 a’. E andou tanto até que achou, longe do/de seu mosteiro, uma cela muito pequena e 
fez nela sua moradia;

 b. Estes lavravam e gaanhavam e colhiam seu pam e envyavam ende a muy mayor 
parte a este abade que a metesse em prol dos pobres;

 b’. Estes lavravam e ganhavam e colhiam seu alimento e enviavam a maior parte dele 
a este abade, para que a colocasse em proveito dos pobres;

O possessivo seu/sa faz concordância morfológica de número (singular ou plural) e de 
gênero (masculino ou feminino) com a coisa possuída; porém, não distingue o número de pos-
suidores, podendo fazer referência a um só possuidor (1a/c) ou a vários (1b), embora sempre 
de 3ª pessoa. Fora do contexto, portanto, a expressão ‘seu pan’ pode designar tanto um como 
mais de um possuidor. 

Na comparação com o PB contemporâneo, com os exemplos em (2), as diferentes possi-
bilidades se relacionam aos usos do verbo haver; no uso existencial, o PB rejeita o possessivo, 
pois o predicado impessoal ‘haver’ requer complemento indefinido; a realização do possessivo 
torna-se gramatical com a leitura de posse.

2 a. Vymos em Thebayda huu) moesteiro de sancto Isidro de gram nomeada, cercado de 
muy gram muro assi que bem cabiam hi mil celas e ante cada hu a cela havia seu 
poço; PA
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 a’. Vimos em Thebayda um mosteiro de Santo Isidro de grande prestígio, cercado de um 
muro tão grande que bem cabiam lá mil celas e diante de cada cela havia um poço 
/ *seu poço /  PB

 a’’.Vimos em Thebayda um mosteiro de Santo Isidro de grande prestígio, cercado de um 
muro tão grande que bem cabiam lá mil celas e cada cela tinha seu poço; PB

Em alguns casos há uso redundante do possessivo nos argumentos verbais, ao menos aos 
ouvidos de um falante do PB, como nos exemplos em (3a). Em (3b), com o sujeito anteposto 
ao verbo, a redundância não é estranha ao PB:

3 a. E ao terceiro dia partio-se a sa alma do seu corpo. PA
 a’. E no terceiro dia partiu-se (a) sua alma do (*seu) corpo.  PB
 a’’. E no terceiro dia a (*sua) alma partiu-se do seu corpo. PB
 
 b. E no terceiro dia (a) sua alma partiu-se do/de seu corpo PB

Em outros dados, o uso do possessivo pode ser variável com a forma dele no PB, como 
em (4b), mas impossível em (4a):

4 a. Cruevel, porque diz a escritura: “cruevel é quem nõ cura de sa fama”. PA
 a’. Cruel, porque diz a escritura: “cruel é quem não cuida de sua fama”
 a’’. Cruel, porque diz a escritura: “cruel é quem não cuida da fama *dele.  PB

 b. Di algua palavra de Deus a aquestes frades que aqui moram per que as sas  
almas recebam conforto PA

 b’.  Diz/diga alguma palavra de Deus a aqueles monges que aqui moram, para que  
(as) suas almas recebam conforto

Observa-se que a impossibilidade de uso do possessivo dele em (4a) se relaciona com 
o fato de o antecedente do pronome ser um quantificador de um tipo especial, levando a uma 
interpretação distributiva, em que ‘tanta fama’ se refere a quanto os indivíduos denotados pelo 
operador ‘quem’; a agramaticalidade de ‘dele’ mostra que este possessivo preposicionado tem 
de ter um referente único, não podendo ser interpretado distributivamente. 

Esta é uma propriedade gramatical de qualquer variante dialetal do português, já atestado 
em vários estudos, como também nas demais línguas românicas. A variação em (4b) é possível 
e, como veremos a seguir, é também atestada em outros contextos, quer no PA, quer no PB.

2.2. USO DA FORMA POSSESSIVA DELE

Embora não seja muito freqüente, a forma genitiva do possessivo dele aparece em dife-
rentes construções de posse. Nos exemplos em (5), com o advérbio derredor (de+arredor ~ a/
de+redor), que seleciona complementos regidos pela preposição de, é a única forma atestada 
no documento:



Caderno de Resumos - Ilza Ribeiro; Maria Aparecida Torres Morais 369

5 a. e vio que tantos andam derredor do homem pera tragê-lo a algua maldade
 b. e porque tantas companhas que nõ haviam conto estavam derredor dele
 c. Que vos direy tantas havia de boas manhas que nõ havia frade derredor dele que o 

semelhasse

No PB contemporâneo, duas possibilidades são atestadas, com o possessivo seu ou com 
a forma genitiva dele:

6 a. em/ao seu redor
 b. em/ao redor dele

No PA, outros DPs podem ocorrer com a forma preposicionada dele (cf. exemplos em (7); 
no PB, a forma dele também pode ser realizada em todos os casos em (7). Deve-se ressaltar, 
contudo, que o uso da forma dele possessiva não é frequente no corpus do PA:

7 a. E morando ali tantas forom as vertudes que em el crecerom que a fama dele veo ao 
princepe Leouegilde de que suso falamos

 b. E a nomeada del ya maravilhosamente per toda a terra 
 c. O abade Scisio seendo em sa cela sempre louvava seu Deus. E deziam os padres dele 

que no dia em que morreu, seendo eles derredor dele esplandeceu a sa face come o 
sol e disse-lhis

Nos exemplos em (7a/b), a forma dele é uma variante de seu, sem alterar o valor referen-
cial, discursivo: a sua fama / a fama dele (compare com 4a). Em (7d) observa-se a realização 
do objeto do verbo receber como um DP nu, sem morfologia de plural. 

Considerando que cada um de ‘os padres sanctos e os frades’ darão sua benção / suas 
bênçãos, analisamos a construção como resultante de incorporação do objeto ao verbo + genitivo 
preposicionado (receber+benção de X). 

Por outro lado, em (7c) se observa uma inaceitabilidade no uso da forma seus no que diz 
respeito ao número do possuidor, como já comentado acima, favorecendo a realização de dele, 
como também é a forma favorecida no PB contemporâneo. 

Observe-se que o contexto discursivo de (7c) deveria permitir uma leitura da forma seus 
sem ambigüidade (cf. 8 abaixo), pois o antecedente só pode ser o abade Scisio, que ocorre no 
início de uma história, ou seja, é o único referente disponível. 

De qualquer forma, o possessivo plural no exemplo em (8) também é estranho ao PB, 
sendo preferida a opção feita no exemplo (7c) do PA. 

Contudo, no exemplo em (1c), repetido abaixo como (9), embora o possuidor seja singular, 
o uso do possessivo plural não causa estranhamento:

8 O abade Scisio, estando em sua cela, sempre louvava a seu Deus. E os seus pais diziam 
que, no dia em que morreu, ...
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9 a. E o mercador nõ quis tardar e mandou do seu a seus homeens o que teve por bem, 
desy que dessem todo o al a pobres e foy-se entõ com sam Panuço pera o deserto; 
PA

 b. E o mercador não quis tardar e mandou do seu, o que considerou por bem, a seus 
homens; depois, que dessem tudo o mais aos pobres e foi-se então com São Panuço 
para o deserto;

Outros DPs também podem ocorrer com o posessivo dele:
Talvez seja importante ressaltar que muitas das ocorrências de dele podem passar para 

um leitor como formas possessivas, mas não o são, como em (10): 

10 a. Entõ a muy gram trabalho sacarom a sogua dele e pareceu a carne como era toda 
podre 

 a’. Então, com muito trabalho, retiraram corda dele = a corda que esta amarrada no 
corpo dele

 
Esta ambiguidade estrutural fica mais clara no par de exemplos a seguir:

11 a. E ao terceiro dia partio-se a sa alma do seu corpo. 
 
 b. E o bispo dom Troylo pois recebeu as XXX libras de mão do patriarcha sancto, 

partiu-se dele a febre e cobrou sa força e sa coor e fez logo com sa mão muy ledo 
e com gram prazer hua carta em tal maneyra:

Notamos que a regência do verbo partir/separar/afastar em (11a) é: X partir de Y; assim, 
independentemente de a forma dele estar antes ou depois do nome (dele a febre / a febre dele), 
a leitura é a mesma de (11b). Algo semelhante pode ser dito em relação aos exemplos em (10): 
sacar/retirar X de Y.

Com um mesmo tipo de nome-possuído, observa-se variação entre três estruturas: (i) 
posse genitiva nominal (12a); (ii) a forma preposicionada dele (12b); (iii) clítico e pronome 
possessivo (12c): 

12 a. tomava aquel enmiigo os ossos das animalhas mortas .... PA
 a’. O inimigo pegava os ossos dos animais mortos .... PB
 
 b. Quem poderia cuydar em nehua guysa que osso delas podesse chegar  

enteyro a fondo. PA
 b’. Quem poderia de algum modo imaginar que algum osso delas pudesse chegar 

 inteiro ao fundo do poço PB
 
 c. E todos seus ossos lhi poderiades contar PA
 c’. E poderiam contar todos os seus ossos PB
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O exemplo em (12b) mostra mais uma vez um DP nu argumental, agora na função de 
sujeito, com valor quantificacional; a tradução para o PB mostra a necessidade de realização 
do termo quantificacional; (12c), um caso de retomada pronominal do objeto direto enfatizado, 
é agramatical no PB. 

Observa-se oscilação entre seu/sa e dele/dela, em um mesmo enunciado, para um mesmo 
referente-possuidor, como em:

13 a. E os seus cabelos eram tã brancos como podia seer hua neve, mais o sembrante  
del era muyto espantoso PA

 a’. E os seus cabelos eram tão brancos como uma neve, mais o semblante dele  
era de causar medo PB

 
 b. O abade Scisio seendo em sa cela sempre louvava seu Deus. E deziam os padres 

dele que no dia em que morreu, seendo eles derredor dele esplandeceu a sa face 
come o sol ... PA

 b’. O abade Scisio estando em sua cela sempre louvava seu Deus. E os pais dele 
diziam que, no dia em que morreu, estando eles ao redor dele, (a) sua face  
brilhou como o sol ... PB

 
 c. E eu nona podia conhocer, ca eram os olhos dela, pola grande esteença que  

fazia, muyto encovados. E todos seus ossos lhi poderiades contar. PA
 c’. E eu não a podia reconhecer, pois os olhos dela estavam, pela grande abstinência 

que fazia, muito encovados. E (qualquer um) poderia contar todos os seus 
ossos. PB

Nos exemplos em (13a/c), os núcleos nominais referem-se a partes do corpo e a nome de 
parentesco (cabelo, semblante, olhos, ossos, pais); são os casos chamados de posse inalienável, 
que não pode ser transferida para domínio alheio. Mesmo assim, observa-se que é um contexto 
semântico em que o possessivo preposicionado pode ocorrer. 

2.3 USO DO POSSESSIVO NULO 

No PA e no PB, expressões de posse podem ser expressas com o artigo definido, em 
contextos em que outras línguas exigem um possessivo. O dado em (14a) mostra claramente 
que se trata de variação livre entre duas opções (ou três opções, conforme dados em (13)), sem 
diferenças semânticas entre elas:

14 a. E huas queriam pousar sobrela sa boca e outras sobrelos olhos.  PA
 a’. E umas queriam pousar sobre (a) sua boca e outras sobre os olhos PB
 
 b. e havia hua espada de fogo na mão e ..... PA
 b’. que segurava uma espada de fogo na mão PB
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 c. E pois que esto disse, estendeu as mãos e os pees .... PA
 c’. E depois que disse isto, estendeu as mãos e os pés ... PB

Como nos exemplos em (13), os substantivos destas sequências designam sempre partes 
do corpo, nomes relacionais, ou de objetos de esfera pessoal.

2.4. USO DO DATIVO POSSESSIVO LHE EM DIFERENTES CONTEXTOS VERBAIS: VERBOS 
TRANSITIVOS (15A-C), INACUSATIVOS (15D-F), INERGATIVOS (15G-H): 

15 a. E pois que os vyo, recebeu-os com gram prazer. E pois fez sa oraçõ sobr’eles, lavou-
lhis os pees

 b. E despola sa morte logo veerom os sergentes do Inferno e espantarom-no muy 
fortemente, dizendo que lhi queriam levar a alma,...

 c. E depois que lhi dava que comesse, lambia-lhi as mããos come em logo de graças.
 d. Depos esto, outorgando Deus que o enmiigo o temptasse, naceu-lhi hua chaga na coyxa 

assi que lhi cayam muytos vermeens dela.
 e. E depois a pouco tempo apodreceu-lhi a carne e pola asperidoem da sogua secou-

xi-lhi o corpo e entrou-lhi tanto a sogua pela carne que adur podia ja parecer.
 f. Mais o sancto homem, jazendo assi em oraçõ, sayu-lhi a alma e jouve ali tres dias.
 g. E porque foy ali pela voontade de Deus, assy foy açesa no seu amor que a maravilha 

lhi corriam dos olhos rios de lagrimas
 h. E tanto lhi rugio aa orelha, ata que o trove consigo aa cidade em que morava seu 

padre. 

2.5. USO DE FORMAS DE REDOBRO

I – OCORRÊNCIAS DE REDOBRO SEU/DELE

16 a. Per este exemplo que se segue aparece que muytas cousas faz Deus polos seus servos 
sem sa voontade deles.

 b. E entõ os parentes seus dela prenderom-me e tirarom-me da casa em que eu siia 
ascondudo trabalhando com mhas mãos e trouverom-me pera a rua pera mi fazerem 
escarnho.

 c. E despola sa morte logo veerom os sergentes do Inferno e espantarom-no muy 
fortemente, dizendo que lhi queriam levar a alma porque sempre despendera seu 
tempo a sa voontade deles e fora seu vassalo.

II – OCORRÊNCIAS DE REDOBRO LHE/DELE

17 a. Entõ o sancto bispo preguntou-o daquelas duas molheres se era verdadeira acusaçõ 
que lhi fezerom delas, se falsa.

 b. Este homem veo a huu) homem velho que morava soo no ermo e deu-lhi hua gram 
ferida em sa face
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III – OCORRÊNCIAS DO REDOBRO DE LHE/SEU

18 a. E el quitou-lhi toda sa divida
 b. e quitou-lhis todalas divedas que lhis deviam

CONCLUSÃO

O presente estudo buscou trazer uma descrição detalhada da expressão da posse prono-
minal, atestada em documento arcaico, estabelecendo ainda uma comparação sistemática com 
os usos do PB contemporâneo. Embora outros fenômenos gramaticais tenham sido estudados 
com base no mesmo documento (cf. Ribeiro, ), desconhecemos os que tenham descrito os usos 
dos dativos e genitivos na perspectiva aqui adotada. Com isto , esperamos estar contribuindo 
não apenas para enriquecer os conhecimentos sobre o PA, como também para trazer novas luzes 
aos estudos de variação e mudança na evolução do PB. 

REFERÊNCIAS: 

BARROS, E. (2006) Construções de posse com clítico no PB: percurso diacrônico. Tese de Doutorado. 
UFMG. 

CANÇADO, M. & Negrão, E. (2010) Two possessor-raising constructions in Brazilian Portuguese. VIII 
Workshop on Formal Linguistics. USP.

CERQUEIRA, V. C. (1996) A forma genitiva “dele” e a categoria de concordância (GR) no português 
brasileiro. In Roberts, I & Kato, M. (eds) Português Brasileiro: uma viagem diacrônica. Campinas, 
UNICAMP. p. 129-161

FREIRE, G. 2005. A Realização do Acusativo e do Dativo Anafórico de 3ª. Pessoa na Escrita Brasileira 
e Lusitana. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ. Tese de Doutorado.

FLORIPI, S. (s/d) Mudança no paradigma possessivo do Português Brasileiro. Universidade Federal 
de Uberlândia 

FLORIPI, S. & Nunes, J. (2009) Movement and resumption in null possessor constructions in Brazil-
ian Portuguese. In: Nunes, J. (ed.) Minimalist Essays on Brazilian Portuguese Syntax. Amsterdam / 
Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. Vol. 142. P. 51-68

GALVES, C. (2001) Ensaios sobre as Gramáticas do Português. Campinas, SP: Editora da Unicamp.

GALVES, C. & ABAURRE, M. B. (2002) Os Clíticos no Português Brasileiro: Elementos para uma 
Abordagem Sintático–Fonológica In Castilho, A. T. de & Basílio, M. (eds). Gramática do Português 
Falado Vol. IV Campinas, SP: Editora da Unicamp. p. 267–312.

GOMES, C. A. (2003) Variação e mudança na expressão do dativo no português Brasileiro In Paiva, M. 
da C. & Duarte, M. E. L. (eds.) Mudança Lingüística em Tempo Real, Rio de Janeiro, RJ: FAPERJ/
Contra Capa. p. 81–96. 

KATO, M. (1985) A complementariedade dos possessivos e das construções genitivas no português 
coloquial. DELTA 1:1/2. p. 107-120



Caderno de Resumos -  Gramáticas dos possessivos seu /dele: do português arcaico para o PB374

MACHADO, A.V. L. F (2003) Um Flos sanctorum do século XIV. Edições, glossário e estudo inguístico. 
Vol 2. Tese de Doutorado. UFBA. 

MENUZZIi, S. (1996) 3rd Person Possessives in Brazilian Portuguese: On the Syntax-Discourse Rela-
tion‟ In: S, Botley, ed., Proceedings of the Discourse Anaphora and Anaphora Resolution Colloquium, 
Working Papers collection. Dept. of Linguistics of Lancaster University, UK.

MIGUEL, M. (1996) A preposição a e os complementos genitivos. In: Gonçalves, A. et al. (orgs.) Quatro 
estudos em sintaxe do português – uma abordagem segundo a teoria dos princípios e parâmetros. 
Edições Colibri. Colecção Estudos Linguísticos. Lisboa. P.101-148. 

MIGUEL, M. Gonçalves, A. & Duarte, I. (2010) Possessive and personal datives in Portuguese. IV 
Workshop Romania Nova. Campos do Jordão. 

MONTEIRO, J. 1994. Pronomes Pessoais. Subsídios para uma Gramática do Português do Brasil. 
Fortaleza, CE: Editora da Universidade Federal do Ceará. 

MÜLLER, A. (1997) A gramática das formas possessivas no português do Brasil. Tese de doutorado. 
UNICAMP. 

NEGRAI, E. & MÜLLER, A. (1996) As Mudanças no Sistema Pronominal Brasileiro; Substituição ou 
Especialização de Formas. DELTA. 12. p. 125-152.

RAMOS, J. & DUARTE, F. B. (2007) Ordem de constituintes, conteúdo de traços-phi e mudança 
gramatical no PB. In: Castilho, A. T. de et al. (orgs.) Descrição, História e Aquisição do Português 
Brasileiro. São Paulo. Fapesp. Campinas. Pontes Editores. p.111-130.

SILVA, G. M. de O. (1982) Estudo da Regularidade na Variação dos Possessivos no Português do Rio 
de Janeiro. Tese de doutorado. UFRJ 

TORRES MORAIS, M. A. & Berlinck, R. de A. (2006) A caracterização do objeto indireto no português: 
aspectos sincrônicos e diacrônicos In Lobo, T. et al. (eds.) Para a história do português brasileiro: 
Novos dados, novas análises Vol. VI. Tomo I, Salvador, BA. UFBA. P. 73–106.

TORRES MORAIS, M. A. & Berlinck, R. de A. (2007) ‘Eu disse pra ele’ ou ‘Disse-lhe a ele’: a expressão 
do dativo nas variedades brasileira e européia do português. In: Castilho, A. T. de & al. (orgs.) Descrição, 
História e Aquisição do Português Brasileiro. São Paulo. Fapesp. Campinas. Pontes Editores. p. 61-83.

TORRES MORAIS, Maria Aparecida (2007) Os dativos. Tese de Livre Docência. USP. 

TORRES MORAIS, M. A. & Salles, H. M. (2010) Parametric change in the grammatical encoding of 
indirect objects in Brazilian Portuguese. Probus. n. 22. p. 181–209. 



375

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 escri-
tas 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 siste-
ma 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] situa-
cional, 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 esco-
larização, 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 bi-
nário (com a inclusão da forma aquele para marcar [- proximidade]), resultado de mudança de 
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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 primór-
dios até pelo menos o final do séc. XIX.
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Relativas cortadoras: mudança ou variação?

 INÊS DUARTE (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

Nesta comunicação, ocupar-me-ei das relativas cortadoras, discutindo se elas são um 
produto de mudança – uma inovação do português brasileiro da segunda metade do século 
XIX, como defendeu Tarallo (1985: 362) – ou, pelo contrário, um caso de variação, indexada 
à língua oral. Com base em textos do português antigo e do português clássico, em dados do 
Português Fundamental e em dados mais recentes, do estudo de Arim et al (2005), defenderei 
que as relativas cortadoras são persistentes ao longo da história da língua portuguesa e são tipica-
mente uma estratégia do modo oral para evitar o pied piping. Dados de outras línguas românicas 
corroboram esta perspectiva.Os dados históricos e interlinguísticos acima mencionados, bem 
como a “especialização” da estratégia cortadora na língua oral, serão tentativamente captados 
no quadro da Teoria da Gramática esboçada pelo Programa Minimalista.
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Um projeto cultural e um cartaz:  
gênero e endereçamento analisados a partir de 

conceitos de Bakhtin

INTI ANNY QUEIROZ (FFLCH – USP)

A presente pesquisa de iniciação científica tem como corpus de estudo, enunciados distintos 
pertencentes à esfera cultural, que foram analisados a partir do conceito de gêneros discursivos 
desenvolvido nos trabalhos do pensador russo Mikhail Bakhtin e do Círculo de pensadores 
que leva seu nome. O primeiro enunciado trata-se de um projeto cultural inscrito numa lei de 
incentivo à cultura e o segundo enunciado, de um cartaz de divulgação deste mesmo projeto 
cultural. Realizamos uma análise discursiva, observando como esses enunciados operam na 
esfera político cultural brasileira e como operam no elo de comunicação existente entre eles. 
Utilizamos para contextualizar nossa análise a lei de incentivo à cultura do Estado de São Paulo 
a que o projeto se destina, a lei 12.268/2006 e todos os enunciados relacionados a ela disponíveis 
no site da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo como os manuais e dúvidas frequentes. 
Utilizamos conceitos teóricos do Círculo de Bakhtin como Dialogismo, endereçamento, esfera, 
análise do conteúdo temático, estilo e a construção composicional e como foram compostas pelo 
enunciador do discurso. A pesquisa procurou analisar todo o processo constitutivo de um projeto 
cultural, desde a leitura da lei de incentivo à cultura a que se reporta, passando pelo projeto em 
si e sua comunicação com seu leitor presumido, até o final do processo comunicativo, onde 
um cartaz desenvolvido pelo projeto está em contato com o público em geral. Nossa pergunta 
de pesquisa e norteou nossa análise foi: De que forma os gêneros projeto cultural e cartaz 
relacionam-se com a situação imediata de comunicação e com o contexto social mais amplo 
na esfera cultural? De acordo com a pesquisa, foi possível aferir que o projeto cultural é um 
gênero discursivo novo pertencente á esfera cultural e surgiu de uma necessidade burocrática e 
de organização pública, de cunho social e econômico. Outro ponto relevante aos resultados da 
pesquisa foi a análise dos verbos no texto do projeto cultural como fator gerador de sentido na 
construção composicional do enunciado. Já no cartaz observamos que a economia da linguagem 
de fato coopera para que a comunicação seja otimizada. A importância da pesquisa deve-se 
principalmente por seu ineditismo ao unir a análise de um processo discursivo de enunciados 
operados na mesma esfera (cultural), mas em diferentes áreas do conhecimento, com outras 
esferas relacionadas como a jurídica legislativa (lei de incentivo), a burocrática e artística (projeto 
cultural), cartaz (publicitária).
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O papel transdisciplinar da análise crítica do discurso

IRAN FERREIRA DE MELO( PPG-USP-BOLSISTA CAPES)

No mapa conceitual dos estudos contemporâneos sobre discurso, o lugar que o linguista 
tem ocupado está longe de ser compreendido como um espaço determinado e unidirecional. 
Cada vez mais, as pesquisas empreendidas para investigar a relação da linguagem com as 
diversas práticas sociais no mundo em que vivemos precisam de amparo nos mais variados 
modelos de pensamento científico. As Ciências Sociais, a Filosofia, a Antropologia, a História, 
a Psicologia e outras disciplinas já compõem, há muito tempo, os nós de uma gigantesca rede 
que é possível tecer quando se trata do trabalho das muitas abordagens da Linguística. Dentre 
esses nós, emerge a Análise Crítica do Discurso (ACD), perspectiva de estudos que dialoga com 
teorias de diversas áreas do conhecimento na tentativa de compreender como os atores sociais 
reproduzem ou transformam a realidade através da linguagem. Esse programa de investigação 
científica têm mantido com as Ciências Sociais Críticas estreita relação teórico-metodológica, 
que se estruturou sistematicamente nos últimos anos através de pesquisas desenvolvidas por 
diversos linguistas advindos de áreas como a Linguística de Texto, a Semiótica Social, a Lin-
guística Sistêmico-funcional e a Sociolinguística Interacional, mas interessados pela Sociologia, 
Ciências Políticas, História e pela Psicologia Social, dado que uma das principais característica 
da ACD é sua função transdisciplinar. Diante disso, nossa comunicação objetiva apresentar um 
panorama geral desse exercício, já que o estudo das interfaces entre a linguagem e a sociedade, 
na ACD, estabelece relações internas e dialéticas para essas duas esferas. A partir de uma relação 
que exige o rompimento de fronteiras teóricas acerca da estrutura e da ação social por meio da 
linguagem, demonstraremos tal caráter transdisciplinar empreendido por analistas críticos do 
discurso (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003; VAN LEEUWEN, 
2008; VAN DIJK, 2008) na tentativa de socializar e reconhecer a produtividade de tal empreen-
dimento no bojo das Ciências Humanas em geral. 
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Importância da Linguística Histórica para os  
estudos de Língua Portuguesa

IRENILDA FRANCISCA DE OLIVEIRA E SILVA (UNIV. FEDERAL DE PERNAMBUCO)

Não há como se entenderem os estudos da linguagem sem se buscarem seus pressupostos, 
seus fundamentos e proposições, visto que só a partir desse conhecimento fundador é que se pode 
optar por uma metodologia que norteie toda prática advinda da pesquisa. Prover o pesquisador 
dos fundamentos teóricos da análise da linguagem numa perspectiva histórica, mostrando como 
os saberes se articulam, como as teorias se completam ou se distanciam resultará na reflexão 
crítica sobre temas e problemas que envolvem a linguagem. A passagem pela Linguística His-
tórica é um caminho obrigatório para aqueles que se dedicam a seus estudos, cuja evolução, 
reformulações por diversos autores e até as lacunas existentes em sua historiografia, oferecem os 
fundamentos para as atuais concepções de linguagem e o repensar da importância da língua latina 
para os estudos de Língua Portuguesa e também para outros fins e áreas do saber. Com aporte 
teórico em Mendes de Almeida, Mattoso Câmara, Carvalho e Coutinho, buscou-se defender a 
tese de que o conhecimento histórico da língua portuguesa justifica-se para a compreensão das 
similaridades ou correspondências dos casos latinos com o Português, aprimorando o entendi-
mento de nossa língua materna. Objetivou-se ressaltar-se o papel fundamental que a Linguística 
Histórica exerce nesses estudos, visto que analisa as mudanças que ocorrem nas línguas através 
do tempo, verificando o seu percurso histórico, a sua evolução diacrônica, sua relação parental, 
genealógica com outras línguas, focalizando a evolução histórica dos fatos nelas ocorridos, 
suas transformações sucessivas de acordo com os documentos escritos sobre elas. Os estudos 
históricos da evolução da língua têm sido, muitas vezes, considerados como desnecessários para 
a verificação dos fatos linguísticos do nosso idioma, como as questões envolvendo a ortoépia e 
a prosódia. Entretanto um maior domínio dos aspectos atuais da língua está atrelado ao conhe-
cimento dos seus fatos históricos, do conhecimento da formação de seu léxico, da estruturação 
sistemática do aspecto morfológico, da contextura da sintaxe e da expressão de sentido advinda 
da etimologia e da semântica. Os professores de Língua Portuguesa, por vezes, sentem-se hesi-
tantes quanto à abordagem da Linguística Histórica para uma melhor compreensão, por parte dos 
alunos, da base latina, com vistas a um melhor entendimento dos estudos literários e gramaticais 
do Português. Muitos são os fatores que justificam uma incursão pela evolução da linguagem, 
destacando-se a importância desses estudos históricos para todos aqueles comprometidos com 
a educação linguística e cônscios de suas responsabilidades como formadores de indivíduos 
capazes de ler, compreender, interpretar e produzir textos proficientes.
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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. 
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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 con-
cordância 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 cata-
rinenses, 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 tam-
bém 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).
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Estatutos e Regra da Ordem Terceira de S.Francisco 
de Villa Rica do Ouro preto:  

um estudo das variações grafemáticas

ISABELA DE VASCONCELLOS PIVA (PIBIC-CNPQ/UFOP)

Durante o desenvolvimento da edição diplomática (Cambraia, 2005) do documento 
manuscrito Estatutos e Regra da Ordem Terceira de S.Francisco de Villa Rica do Ouro preto, 
datado de 1761 (Casa dos Contos, Ouro Preto, microfilme 0065), primeira etapa de um projeto de 
iniciação científica em curso, foram observadas variações grafemáticas ao longo do documento 
e, a partir de sua análise, foi elaborada uma amostragem destes diferentes grafemas, que será 
apresentada neste trabalho. Entende-se por variação grafemática as diversas formas de repre-
sentação escrita de um mesmo som, provenientes, ou não, de um processo de transformação das 
palavras. Essa variação possibilita, muitas vezes, encontrar no interior de um mesmo documento 
e, com freqüência, também sobre o mesmo fólio, uma palavra grafada de maneiras diferentes. 
No documento analisado podem-se retirar diversos exemplos de variação grafemática, como 
detreminamos e determinamos, Irmao’ e Irmam, Irmaonz’ e Irmaons’, Noviços e Novissos, entre 
muitas outras ocorrências. Além do rol de variações grafemáticas, propõe-se também verificar, 
por intermédio de breve análise, se o contexto em que os grafemas se apresentam nos vocábu-
los – posição inicial, medial ou final – determina a escolha do autor material do manuscrito em 
questão por uma ou outra variação. A elaboração de um rol de diferentes grafemas encontrados 
em um manuscrito traz subsídios para o trabalho do editor, conferindo segurança a ele e emba-
sando os resultados de seu trabalho de edição. Dessa maneira, o estabelecimento desta relação 
das variações grafemáticas, assim como o estabelecimento de normas para transcrição, auxilia 
no desenvolvimento de uma edição fidedigna, que constitui material confiável para os estudos 
de diversas áreas do conhecimento. Este projeto integra a linha de pesquisa Edição de Manus-
critos Confrariais Mineiros, em desenvolvimento no Departamento de Letras da Universidade 
Federal de Ouro Preto. Atualmente no início de sua segunda etapa, encontra-se em andamento 
a elaboração da modalidade semidiplomática de edição do manuscrito estudado, tomando como 
base as Normas para Transcrição de Documentos Manuscritos para a História do Português do 
Brasil (Megale et al., 1999).
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Linguística Histórica e ensino de gramática: uma 
reflexão acerca dessa transposição

ISRAEL ELIAS TRINDADE (FL/UFG)

O objetivo deste trabalho é discutir, a partir de dados de pesquisa, a relação entre Linguística 
História e ensino de gramática e a presença dos pressupostos dessa relação nos livros didáticos 
de Língua Portuguesa, da educação básica. O enfoque sincrônico da gramática tradicional des-
considera a história das palavras na análise de sua estrutura e por isso não aplica uma análise 
precisa, cabal e sistemática do vocábulo (cf. Câmara Jr. 1986, p.41). Assim sendo, um ensino de 
Língua Portuguesa, com enfoque em tópicos de gramática, necessita ser complementado por um 
olhar diacrônico, capaz de elucidar questões cujas respostas não mais habitam o corpo vocabular. 
O trabalho é estruturado em duas partes: na primeira, são apresentadas as contribuições que a 
Linguística Histórica pode ofertar ao ensino de gramática, mais especificamente nos aspectos 
morfológicos. Para tal, formulamos quatro princípios norteadores: 1- O princípio da vitalidade 
linguística (cf. Campbell, 1999); 2- Princípio da heterogeneidade da mudança linguística (cf. 
Faraco, 2005); 3- Princípio da regularidade nas irregularidades (cf. Câmara Jr., 1967, 1986, 2001); 
e 4- Princípio da manutenção da forma primitiva. Procuramos relacionar em que sentido esses 
quatro princípios podem acrescentar no estudo da compreensão das formas vocabulares, com 
vistas ao aperfeiçoamento do ensino de gramática. Em seguida, são apresentados os resultados 
de uma pesquisa bibliográfica realizada nos livros didáticos de Língua Portuguesa da rede pú-
blica e particular de educação básica da cidade de Goiânia-GO, cujo objetivo foi o de verificar, 
nesse material, o grau de utilização dos pressupostos da Linguística Histórica. O motivo pelo 
qual selecionamos o livro didático como material de análise, deve-se ao fato de que estudos 
preliminares revelam uma certa dependência dos professores do ensino básico a esse material, 
devido a uma série de fatores de ordem política, econômica e de formação acadêmica. O estudo 
de caso, fruto de reflexões das aulas de estágio do Português da FL/UFG, foi realizado durante 
o primeiro semestre de 2011. Foram analisadas 6 coleções efetivamente utilizadas da primeira 
fase do ensino fundamental ao ensino médio, além de manuais de gramática. Os resultados dessa 
pesquisa, elaborados a partir da análise de dados coletados por entrevistas, material bibliográfico e 
documental, apresentaram alguns pontos significativos: o livro didático é a principal e, em alguns 
casos, a única ferramenta que dispõe o professor. Os tópicos de gramática apresentados nesses 
livros são fidedignos aos manuais de gramáticas, funcionando assim, nesses casos, como um 
processo de adequação da gramática tradicional ao contexto escolar. Pressupostos de Linguística 
Histórica são empregados nos livros didáticos, principalmente nos de Ensino fundamental 1° 
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fase. Esses pressupostos vão sendo gradativamente abandonados à medida que se avança nos 
estudos, até chegar ao ensino médio com uma abordagem de gramática altamente mecanicista, o 
que, ao nosso ver, é um prejuízo para a compreensão da estrutura da Língua Portuguesa. Nossa 
pesquisa revela ainda que a Linguística Histórica contribui significativamente com a qualidade 
do ensino, na medida em que amplia nosso olhar sobre a língua e, considerando-a como um pro-
cesso em constante variação e mudança, ressignifica a noção de erro apresentada pela gramática 
tradicional, além de permitir que conheçamos não apenas os estágios primitivos da língua, mas 
também fazer predições dos rumos que ela eventualmente poderia tomar. Refletir sobre essas 
questões e apresentar as vantagens de propostas de ensino que considerem as contribuições da 
Linguística Histórica no ensino de Língua Portuguesa são as pretensões maiores deste trabalho.
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Estudo do vocabulário referente à sexualidade a partir 
das cantigas satíricas galego-portuguesas

ITATISMARA VALVERDE MEDEIROS (UFBA)

 As cantigas de escárnio e maldizer galego-portuguesas, embora postas à disposição do 
público apenas em meados do século XX, constituem-se hoje no gênero da lírica profana que 
conta com maior número de edições críticas. Ressalta-se que uma das razões para que o enten-
dimento desses textos se faça sem quaisquer complicações é a sobrevivência motivadora da 
sátira ao longo das transformações socioculturais. Levando-se em consideração, entre outras 
questões, problemas relativos à leitura e à conservação desses textos, fixam-se edições críticas, 
tomando como critério o gênero dessas cantigas, fato que gerou, dessa forma, fontes secundárias 
para o desenvolvimento de pesquisas linguísticas e literárias. No caso das cantigas de escárnio 
e maldizer, tem-se a edição crítica de Manuel Rodrigues Lapa (1965; 1970) e Graça Videira 
Lopes (2002). A partir dessas edições, podem ser feitos estudos variados, históricos, literários 
e linguísticos. Neste último campo, uma das pesquisas possíveis é a voltada para o estudo do 
léxico. A presente proposta de Trabalho tem por objetivo um estudo diagnóstico do léxico refe-
rente à sexualidade das cantigas de escárnio e maldizer, visando a discutir a dicotomia popular 
e erudita tão discutida pela crítica literária e linguística, tendo a seguinte questão norteadora: 
Haveria um léxico, de fato, nessas cantigas, característico de uma cultura popular oposto a 
uma cultura oficial? Ou refletiria o vocabulário corrente usado na corte?. A escolha por tais 
cantigas se deu pelo fato desses textos retratarem implicitamente aspectos políticos, sociais e 
morais de uma sociedade em constantes mudanças de pensamentos e de valores. Pois, a poesia 
trovadoresca galego-portuguesa constitui, sem dúvida, um dos fenômenos culturais mais ricos 
e originais da história da Península. No que tange à discussão sobre o léxico das cantigas de 
escárnio e maldizer, há duas vertentes bem distintas: a primeira entende o léxico das cantigas 
como de origem popular e de caráter subversivo; a segunda desconstrói esse caráter e questiona 
o binarismo “cultura popular” e “cultura erudita. A crítica literária tem enquadrado o léxico das 
cantigas de escárnio e maldizer relacionado à sexualidade na perspectiva do baixo, do grosseiro, 
provido de uma cultura popular oposta a uma cultura erudita. O próprio Rodrigues Lapa (1970), 
em muitas das cantigas que fazem referência à temática proposta, atribui ao léxico desses textos 
um sentido que ele classifica como “chulo” e “grosseiro”. Giusepe Tavani, também, é partidário 
dessa perspectiva, chegando, inclusive, a propor como um dos critérios de classificação para as 
cantigas profanas galego-portuguesas o léxico, de proveniência popular.
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Locução adjetiva em perspectiva histórica:  
um estudo funcional

IURY MAZZILI GOMES DANTAS (BOLISTA IC/UFRN) 
BEATRIZ DE LUCENA MOREIRA (BOLSISTA IC/UFRN) 

JOSÉ ROMERITO SILVA (/UFRN – ORIENTADOR)

A locução adjetiva é normalmente entendida pelos estudos da tradição gramatical como 
uma construção sintática permutável por um adjetivo, sendo eles (locução e adjetivo), portanto, 
equivalentes semanticamente. No entanto, essa visão paritária nem sempre se confirma na prática, 
uma vez que o intercâmbio semântico-funcional entre o adjetivo e a suposta locução correspon-
dente e vice-versa pode vir a gerar significações díspares, como é o caso de “barbado/com barba” 
e de “natural/da natureza”. Apoiado nessas considerações, o presente trabalho investiga o uso de 
locuções adjetivas e de adjetivos presumivelmente correspondentes em textos representativos 
dos séculos XVIII e XX, levando-se em conta os contextos de uso nos quais ocorrem, o caráter 
parcial ou total da mudança de sentido decorrente da permuta, além de motivações e/ou restrições 
implicadas no uso de uma ou de outra forma. Objetiva-se, nesse sentido, verificar a frequência 
de uso desses elementos, analisar a contribuição informacional para o texto em que são usados 
e identificar motivações e/ou restirições de natureza sintática, semântica e/ou pragmática para 
o uso de uma dessas formas (se adjetivo ou locução adjetiva). Para tanto, o suporte teórico que 
fundamenta esta pesquisa é a Linguística Funcional, em suas vertentes norte-americana, ins-
pirada em pesquisadores como Givón (1995, 2001), Croft (1991), Bybee (2010), e brasileira, 
representada por Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003) e Martelotta, Cezario e Votre 
(2004). Trata-se de uma pesquisa qualitativa com suporte quantitativo. O corpus utilizado 
constitui-se de cartas particulares que compõem o corpus mínimo da seção Rio de Janeiro do 
Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB). Desse modo, este trabalho mostra-se 
relevante para os estudos linguísticos que adotam uma perspectiva diacrônica de análise da 
língua, no sentido de que procura elucidar semelhanças e/ou diferenças quanto ao uso de certas 
construções em períodos distintos da história da língua. Além disso, contribui para o trabalho 
com a língua materna em sala de aula, tanto no que se refere ao tratamento da categorização 
gramatical quanto no que diz respeito à abordagem do texto, sobretudo no que tange ao papel 
do adjetivo e da locução adjetiva na composição do conteúdo informacional do texto.
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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 distri-
buição 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 – provavel-
mente 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 inte-
gram 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 extra-
linguísticas 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 interlocu-
tores (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), 
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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. 
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Realizações do objeto direto em cartas editoriais de 
jornais do século XIX – pista de mudança sintática?

IVANILDE DA SILVA (USP) 

 Neste trabalho analisei 440 realizações de objeto direto (acusativo) em cartas escritas 
para editoriais de jornais paulistas (Campinas e São Paulo-SP) que correspondem a seis décadas 
do século XIX. Sob a ótica da teoria de Princípios e Parâmetros, levando em conta a hipótese 
inatista de aquisição de linguagem, apresento os resultados da freqüência de uso desta amostra 
de língua culta que seguiram as orientações da metodologia laboviana no que se refere aos proce-
dimentos de coleta de dados e elaboração dos grupos de fatores que possivelmente condicionam 
as variantes acusativas (Cf. LABOV, W., 1972), tendo como suporte outras pesquisas científicas 
como as de CYRINO 2002), DUARTE (1995,1993,2003 a,b) e FREIRE (2005). O interesse 
principal desta pesquisa foi o de analisar o comportamento do uso do acusativo na escrita de 
falantes cultos, leitores de jornais do século XIX, com a finalidade de testar duas hipóteses 
específicas: (i) o desaparecimento de clíticos já naquela época e (ii) o surgimento do objeto nulo 
como estratégia acusativa. Este estudo empírico de seis décadas de escrita propõe-se a discutir 
a possível causa de mudanças sintáticas sob a orientação teórica de IAN ROBERTS 2007) bem 
como associar a difusão da mudança nos moldes de WEINREICH, LABOV, HERZOG (1968). 
Além disso, este trabalho pretende mostrar que a categoria vazia ou objeto nulo é um elemento 
do vernáculo de falantes cultos do século XIX e que estaria se instalando na escrita da impressa 
da época, consequentemente, através das gerações, o objeto nulo provocaria mudanças sintáticas 
conforme as discussões de KROCH (1996, 2001) sobre gramáticas em competição, contribuindo 
deste modo para elucidações no que se refere às transformações sintáticas da escrita da mídia 
brasileira daquele recorte de tempo que, provavelmente, reflete esses mesmos usos nos escri-
tos de falantes cultos da atualidade, apontando mudança nos padrões de uso do acusativo (Cf. 
FREIRE, G., 2005). Novas amostras de dados linguísticos atuais da escrita brasileira mereceriam 
pesquisas apuradas, seguindo os mesmos critérios de análise da amostra antiga, para revelar 
a implementação dos novos padrões escritos desta parcela da população considerada culta no 
Brasil que contraria as prescrições gramaticais lusitanas, isto é, a gramática estanque da Língua 
Portuguesa conforme ainda prescrevem certos compêndios gramaticais, manuais jornalísticos 
e informações da mídia no que concerne ao uso do objeto direto da variedade lingüística culta 
brasileira é mito infundado ou ilusão, afinal a variação é inerente às línguas (Cf.: LABOV, W., 
1972) tanto na modalidade falada quanto na escrita (Cf. DUARTE, M.E.L., 1989).
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O uso variado das formas anafóricas no acusativo

IVELÃ PEREIRA 

 Trata-se este trabalho de um estudo sincrônico, resultado de uma pesquisa sociolinguística 
laboviana, cujo objeto de estudo é constituído das formas variadas no acusativo (objeto direto). 
Nossa hipótese é de que está havendo uma variação no uso de elementos no acusativo, como os 
pronomes pessoais retos e o objeto nulo. Para investigar tal hipótese, são discutidos os conceitos 
de norma padrão e culta e a posição de diversas gramáticas acerca do objeto a ser analisado. 
Embasamo-nos principalmente em obras de Labov (2008 [1972]), WLH (2006 [1968]), Cyrino 
(1997, 1999), Duarte (1989), Câmara Junior (2004) e Oliveira (2007). A metodologia é labo-
viana e quantitativa de descrição. Portanto, primeiramente, foi escolhido o local da pesquisa 
de campo: quatro escolas de ensino público de Florianópolis, locais onde foi apresentada uma 
proposta de produção textual aos alunos de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série, a fim de despertar o vernáculo 
dos falantes. Os textos coletados pertencem ao banco de dados do VARSUL da agência UFSC, 
os quais fazem parte de um projeto de extensão intitulado ?Variação linguística e ensino de 
gramática nas escolas do Ensino Fundamental: um estudo do paradigma pronominal?. Com tal 
corpus, foram coletados 237 dados, e a variável dependente foi composta por cinco variantes: 
nulo (N), pronome oblíquo (O), ?o mesmo? (M), demonstrativos (D) e pronome reto (R). As 
variáveis independentes internas englobaram os seguintes aspectos: semântico (animacidade), 
pragmático (pessoa do discurso), morfossintático (modo verbal) e sintático (ordem do anafórico). 
Já as variáveis independentes externas foram: ?sexo?, ?faixa etária? e ?escolaridade?. Depois 
disso, o próximo passo consistiu em fazer a análise dos dados e, como auxílio para isso, foi 
utilizado o programa estatístico VARBRUL, que nos propiciou fazer uma análise multivariada 
dos resultados estatísticos que procurávamos nos textos. Foram feitas três rodadas: a primeira 
considerando as três variantes (RON), a segunda levando em conta somente as variantes preen-
chidas (RO), e a terceira e última foi feita com a junção das duas variantes preenchidas, reto e 
oblíquo (P) e a variante não preenchida (N). Por meio da análise dos resultados, percebemos 
que a variável ?pessoa do discurso? (1ª, 2ª e 3ª) e ?animacidade? foram as mais relevantes, 
comprovando nossas hipóteses, as quais foram congruentes com os resultados de outros estu-
diosos da área. Além disso, as variantes mais utilizadas pelos falantes foram o pronome reto 
(R) e o objeto nulo (N), diferentemente do que se propõe nas gramáticas normativas, nas quais 
se recomenda o uso do oblíquo (O) como único pronome com função de objeto direto, sendo 
que, em nossos dados, foi uma opção pouco utilizada, enquanto as outras variantes (M e D) não 
foram encontradas em número considerável. Ao final desta pesquisa, pretendemos contribuir, 
trazendo novos resultados, com os estudos sociolinguísticos e de ensino da língua. 
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A constituição modal no discurso publicitário: A 
extrapolação do modo imperativo

IZAC VIEIRA CHAVES (UFG)

Este trabalho, baseando-se na teoria funcionalista da linguagem, descrita por Neves (1997) 
como sendo aquela em que verifica o modo como os usuários das línguas se comunicam eficien-
temente, apresenta algumas reflexões a respeito do uso do modo imperativo. A idéia é verificar a 
funcionalidade das diferentes formas de realização do uso desse modo, principalmente seu uso 
de forma implícita, além dos efeitos de sentido que esses usos provocam. Nossa hipótese é a 
de que o modo extrapola as regras e as indicações de ocorrências descritas pela tradição. Parte-
-se do pressuposto de que no nível interpessoal descrito por Hengeveld e Mackenzie (2008), 
como o nível que lida com todos os aspectos formais de uma unidade linguística, que refletem 
o seu papel na interação entre o orador e o destinatário, o uso do imperativo configura-se como 
estratégias retóricas, pragmáticas e ilocucionárias, em outras palavras, trata-se de uma estratégia 
constituidora da relação falante/ouvinte, no nosso estudo, especificamente, relação anunciante/
potencial comprador. Em termos retóricos, Perelman e Tyteca (2005), nos diz que para argu-
mentar, para que haja a adesão do interlocutor, é preciso usar estratégias argumentativas, para 
que haja um consentimento esse interlocutor nessa participação mental. O que temos percebido, 
no prelo de nossa pesquisa é que as formas implícitas de imperativo tem sido recorrentes e 
bastante utilizadas. Perelman e Tyteca (2005), argumenta ainda que os seres desejam que não 
lhe ordenem mais, que lhes ponderem, que se preocupem com suas reações, que os considere 
como membros importantes de uma comunidade. Para este evento, aplicam-se essas reflexões 
ao ensino de língua portuguesa, recorrendo-se a sequências didáticas para o ensino médio.
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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 pes-
quisadores 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) cons-
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truções (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.
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 A influência da língua francesa no léxico português: 
uma abordagem lexicográfica

JACIARA MESQUITA ROSA (UFC) 
MARIA HELENA DE PAULA (CAC/UFG)

Constatamos a existência, na língua portuguesa, de vários empréstimos do francês e inglês. 
A chegada do francesismo no Brasil se deu a partir da Belle Époque, movimento efervescente 
cultural, ocorrido no fim do século XIX, que teve como palco Paris, na França, e que foi trazido 
inicialmente ao Rio de Janeiro, já que na época, essa era a capital federal do Brasil, local onde se 
chegava o novo. A influência francesa em nosso país foi muito forte e a comunidade falante da 
época começou a adotar os estrangeirismos que aqui chegaram, em uma tentativa de se adequar 
às novidades do mundo europeu. Apesar de o idioma inglês ser considerado a língua mundial, 
propomos investigar se a recorrência dos vocábulos franceses e/ou suas adaptações se verifica em 
nossos dicionários gerais da língua portuguesa, em especial em Houaiss (2001), Ferreira (2004). 
Assim, nosso objetivo é analisar se tais vocábulos são utilizados de acordo com a necessidade 
dos consulentes, já que os dicionários têm a tarefa de retratar o léxico e a cultura dos falantes de 
uma determinada língua e precisa ser um depositante fiel dessas unidades lexicais. Para tanto, 
analisaremos se essas contribuições do francês foram totalmente readaptadas e adotadas pelos 
falantes ou se eles seguem a mesma grafia e fonética da língua-fonte. Apresentaremos um recorte 
quantitativo – a consulta a verbetes de dez p.nas de cada letra em cada um dos dicionários – 
acerca da inserção desses galicismos observando a sua diminuição, aumento ou constância no 
léxico do português brasileiro. Desse recorte quantitativo, os galicismos serão inventariados 
em campos semânticos para procurar identificar em que áreas a permanência dos francesismos 
se faz mais salutar, associando os resultados da recorrência nos campos a algumas hipóteses, 
tais como a falta de unidades lexicais análogas ao nosso idioma ou necessidade de integração 
ao mundo globalizado. Por fim, para o confronto sobre a trajetória, mudança e procedência dos 
empréstimos, utilizaremos o dicionário “Le Petit Robert de Poche” (2009). Para a realização 
inicial desse trabalho, partimos da teoria do que é estrangeirismo e como esse fenômeno se 
fez por aqui. Para fundamentar esse trabalho, usaremos o termo empréstimo que, para Leitão 
(2006), é o resultado das várias adaptações dos estrangeirismos na língua portuguesa. Tam-
bém é na esteira de Biderman (2001) que apresentaremos breve análise sobre os três tipos de 
estrangeirismos (decalque, adaptação de forma estrangeira à fonética e à ortografia brasileira, 
a incorporação do vocábulo com sua ortografia e fonética originais) encontrados no inventário 
desse estudo proposto. 
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Coarticulação fricativa e vogais médias em sílaba 
pretônica: um estudo acústico

JACIARA MOTA SILVA (UESB) 
VERA PACHECO (UESB)

A rapidez com que os sons são realizados faz com que as características dos segmentos 
(como vogais ou consoantes) se sobreponham acusticamente e articulatoriamente, o que, segundo 
KENT e READ (2002), chamamos de coarticulação ou coprodução. Partindo da hipótese da 
interferência mútua entre os segmentos (LADEFOGED, 1982) e lembrando que as freqüên-
cias mais altas da fala ocorrem durante fricativas, este trabalho buscou investigar o quanto as 
consoantes fricativas podem interferir sobre o padrão formântico das vogais médias pretônicas 
realizadas por falantes naturais de Vitória da Conquista, analisando, assim, os possíveis pro-
cessos coarticulatórios na sequência fricativa vogal e/ou vogal fricativa através de analise dos 
três primeiros formantes (F1, F2 e F3).

Para tanto, montamos um corpus com 96 dissílabos de estruturas ‘CV.CV, CV.‘V, V.‘CV 
e ‘V.CV, em que a posição C foi ocupada por consoantes fricativas surdas e sonoras e V pelas 
vogais [é], [ó], [ê] e [ô] do PB nas posições tônica e pretônica. As palavras foram inseridas na frase 
veículo “digo___baixinho”, com o objetivo de padronizar o contexto de produção das mesmas 
e apresentadas a três informantes naturais da cidade em questão. Foi solicitado aos informantes 
da pesquisa que pronunciassem cada frase em tom de voz e velocidade de fala normais. As 
gravações foram feitas em cabine acústica no Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fonética 
e Fonologia (LAPEFF) e os arquivos sonoros foram salvos como Wav através do programa 
Audacity. Os arquivos sonoros foram abertos no programa Praat, no qual foi feita a mensuração 
dos valores de F1, F2 e F3, extraídos em três pontos da vogal (porção inicial, ponto estacionário 
e porção final), com a finalidade de observar interferência ou não dos segmentos adjacentes. 
Os valores de F1, F2 e F3 foram obtidos via Fomant Listing, ferramenta do programa Praat 
que fornece valores formânticos. Os dados obtidos a partir das mensurações foram tabulados 
em uma planilha do Excel para a obtenção das médias. As frequências formânticas submetidas 
ao teste estatístico Kruskall-Wallis, por meio do programa BioEstat, com vistas a avaliar se as 
diferenças entre elas eram significativas ou não. Dessa forma, fomos capazes de avaliar o padrão 
formantico das vogais adjacentes e não adjacentes a fricativas. Foram consideradas médias com 
diferenças significativas aquelas cujo valor de p era menor que 0.05 (alfa=0.05). 

Comparando os valores dos três primeiros formantes (F1, F2, F3) de três porções da vogal, 
obtivemos diferenças significativas para as médias do primeiro formante (F1), mostrando que 
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este sofreu mais alteração dos segmentos adjacentes que os demais. Observamos também que 
os valores de formantes mais baixos concentram-se na porção inicial da vogal, principalmente 
na estrutura V.’CV.

A partir dos resultados obtidos, conseguimos observar que há influência dos segmentos 
adjacentes, bem como que a presença ou ausência da consoante no início da palavra tem alterado 
o padrão formântico das vogais médias realizadas por conquistenses. Assim, podemos dizer que 
a presença da fricativa altera a qualidade da vogal média em posição pretônica. 
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Análise de Omissão de Informações em Reportagens 
Turísticas Bilíngues na Perspectiva Discursiva

JACQUELINE LARANJA LEAL MARCELINO (UNEB)

A partir de estudo centrado em reportagens turísticas bilíngues impressas, veiculadas na 
revista Viver Bahia, edições de janeiro e abril/maio, respectivamente edições nº 05 e 08 abor-
dando as maiores festas populares da Bahia: carnaval e São João, publicadas pela Bahiatursa, 
órgão oficial de promoção do turismo na Bahia, procede à análise do processo tradutório: por-
tuguês / inglês de textos de divulgação de turismo dirigido a leitores brasileiros e estrangeiros. 
O foco deste trabalho é a análise na perspectiva discursiva da omissão no texto de chegada de 
informações presentes no texto de língua de partida. Os textos que compõem as supracitadas 
reportagens constituem o corpus da pesquisa. A análise dos dados realiza-se à luz do instru-
mental teórico-metodológico fornecido pela Análise de Discurso da linha francesa nos moldes 
de Michel Pêcheux que dialoga com a concepção contestadora de tradução, também se opondo 
à concepção tradicional de tradução. A partir da comparação entre os textos em apreço, nas 
versões português/inglês, o processo tradutório é analisado como processo discursivo. Neste 
estudo evidencia-se que a tradução resulta da interpretação do tradutor, que está associada à sua 
interpelação, como sujeito, quanto às determinações sócio-históricas implicadas nesta dinâmica. 
Por sua vez, o discurso que resulta do processo tradutório representa uma possibilidade dentre 
outras oferecidas pelo interdiscurso ao sujeito-tradutor que dirá aquilo que lhe possibilita sua 
posição-sujeito no exercício de sua atividade.

Caderno de Resumos – Análise de Omissão de Informações em Reportagens Turísticas Bilíngues na Perspectiva Discursiva



399

Crenças e atitudes lingüísticas: um estudo dos róticos 
em coda silábica (resultados preliminares)

 JACQUELINE ORTELAN MAIA BOTASSINI (UEM)

Este trabalho trata dos resultados preliminares da tese intitulada “Crenças e atitudes 
linguísticas: um estudo dos róticos em coda silábica”, a qual, baseada nos princípios da 
sociolinguística variacionista e nos estudos de crenças e atitudes linguísticas, tem como objetivo 
principal verificar as crenças e as atitudes linguísticas de falantes brasileiros naturais de diferentes 
regiões e possuidores de diferentes dialetos em relação ao uso dos róticos, classe de sons do 
fonema /r/, registrando e descrevendo as variantes desse fonema que concorrem em posição de 
coda silábica. Para tanto, foram entrevistados 48 informantes: 16 naturais do norte do Paraná, 16 
cariocas e 16 gaúchos, todos residentes no norte do Paraná há, pelo menos, dez anos. Os dados 
da fala foram obtidos por meio de conversação gravada. Participaram da conversação apenas o 
entrevistador e o entrevistado. O tipo de conversação utilizada foi a dirigida, em que se seguem 
uma ordem e um conteúdo planejados, com o objetivo de obter a maior quantidade de dados úteis 
no menor tempo possível. A entrevista constituiu-se de cinco partes, objetivando obter diferentes 
graus de formalidade na entrevista, indo desde a situação mais informal, menos estruturada, até 
chegar à situação mais formal e mais controlada, a saber: 1) narrativa; 2) descrição; 3) questionário 
fonético-fonológico; 4) leitura e 5) perguntas específicas para avaliar crenças e atitudes linguísticas. 
As quatro primeiras partes foram estruturadas de forma a conseguir um contexto favorável à 
utilização de róticos em posição final de sílaba, ou seja, em coda silábica. A última parte pretendeu 
verificar a forma como os informantes avaliam determinadas variedades linguísticas (positiva 
ou negativamente), assim como o grupo que as produz. Interessa-nos ainda este estudo para i) 
descrever as diferenças e as semelhanças que se estabelecem na crença e nas atitudes dos falantes 
sobre o dialeto do outro, quando consideradas as variáveis extralinguísticas sexo, faixa etária, 
grau de escolaridade e procedência dos informantes; ii) identificar fatores decorrentes da crença 
linguística que conduzem a atitudes negativas ou positivas em relação ao dialeto e ao grupo do outro; 
iii) verificar em que medida existe preconceito ou estigma quanto ao uso da variante retroflexa, 
característica do dialeto do norte do Paraná e normalmente associada a um falar “caipira”; iv) 
examinar se os próprios informantes norte-paranaenses carregam preconceito quanto a esse uso e 
qual é a reação dos cariocas e dos gaúchos em relação a essa variante; v) verificar em que medida 
os informantes cariocas e gaúchos mantêm seu dialeto ou o quanto já se “misturou” com o dialeto 
norte-paranaense, já que estão residindo no norte do Paraná há, pelo menos, dez anos; vi) observar 
se os informantes mudam as variantes da variável /r/ dependendo do tipo de entrevista e do grau 
de formalidade; vii) verificar se os informantes manifestam preferência por outro dialeto que não 
o seu, revelando uma situação de deslealdade linguística.

Caderno de Resumos – Crenças e atitudes lingüísticas: um estudo dos róticos em coda silábica (resultados preliminares)
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/S/ em coda silábica no corpus do projeto ALiB: 
aspectos sociolinguísticos e históricos

JACYRA ANDRADE MOTA (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/CNPQ)

1. INTRODUÇÃO

A presença, em algumas áreas brasileiras, da variante palatal, dita chiante, em coda silábica, 
em vocábulos como estrada, caspa, mesma, desvio, três, dois, arco-íris, vem, há muito tempo, 
despertando a atenção dos pesquisadores, não só do ponto de vista de sua distribuição areal, 
mas também de sua origem, optando alguns por explicá-la através de uma possível relação com 
o português de Portugal e outros pelo desenvolvimento independente ocorrido no português 
do Brasil.

Silva Neto, apesar de reconhecer a falta de “elementos decisivos a favor de uma ou outra 
hipótese”, inclina-se pela 1ª. hipótese, no trecho: 

Não podemos deixar, contudo, de referir um fato histórico relevante, que se deu justamente 
no princípio do século XIX, ou seja, quando a inovação já estava completamente concluída 
em Lisboa. Trata-se do profundo reaportuguesamento que se operou no Rio de Janeiro a 
partir de 1807, quando chegou a família real portuguesa. Em poucos anos aos cinqüenta 
mil cariocas vieram somar-se vinte e cinco mil portugueses, aí incluídos os quinze mil que 
vieram com a Corte, e cuja pronúncia decerto serviria como modelo culto (1986, p.161).

Nascentes (1953) opta pela hipótese de desenvolvimento independente da variante palatal, 
no português do Brasil, baseando-se na presença de sibilantes em outras áreas que sofreram 
influência portuguesa e na distribuição dessas variantes em Portugal, observando que “no 
centro e no norte de Portugal não se chia o s e é destas regiões que vem a maior quantidade de 
emigrantes” (p. 51-52).

Em 1957, no Primeiro Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro, Révah refere-se 
à presença da variante palatal no Nordeste, “embora limitada a casos particulares”, citando o 
Ceará, onde “se diz goxta, tuxtão, texta, dêjdi, grajná, tijná, mas caçcu, péçca, cuçpi, muzga 
(por música), lézbiu” (1958, p. 390)” e comenta:

Sabe-se que o Primeiro Congresso de Língua Nacional Cantada recusou-se a incluir o s 
chiado dos Cariocas nas ‘Normas para boa pronúncia da Língua Nacional no canto erudito’, 
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observando, entre outras razões, que a antiga pronúncia sibilante se conserva ‘no Nordeste, no 
planalto central, na região baiana, na mineiro-paulista e em todo o sul do país’18 (1958, p. 390).

A vinda de contingentes significativos de açorianos, no século XVII e, principalmente, no 
XVIII, para algumas áreas brasileiras – Florianópolis, por exemplo – é também frequentemente 
apontada como explicação para a maior predominância de variantes palatais em coda silábica 
em algumas áreas. 

Pesquisadores atuais também se dividem quanto à origem das variantes palatais em coda 
silábica, no português do Brasil, inclinando-se alguns pela explicação baseada na chegada dos 
portugueses, no início do século XIX, outros pelo aparecimento independente, nos dois países. 

Nesta comunicação, a partir da análise de dados das 25 capitais brasileiras que integram o 
corpus do Projeto ALiB19, destacam-se as oito que apresentaram maiores índices dessas variantes, 
comentando os fatores sociolinguísticos selecionados como importantes para cada uma dessas 
áreas e citando referências históricas que buscam explicar a existência de áreas altamente pala-
talizantes, no português do Brasil.

2. CORPUS ANALISADO

O corpus analisado é constituído de 19920 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 de ocorrências como estrada, caspa, 
mesma, desvio, três, dois, arco-íris, registradas no questionário fonético-fonológico e no ques-
tionário semântico-lexical, que integram o grupo de questionários utilizados para a constituição 
do corpus do Projeto ALiB (cf. Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001) e, posteriormente, 
foram submetidos ao pacote de programas para análise quantitativa VARBRUL, em sua versão 
GOLDVARB, etapas que contaram com participação de bolsistas PIBIC/CNPq.21 

3. DADOS DIATÓPICOS

Nos dados do ALiB, as variantes palatais em coda silábica predominam em oito capitais 
– Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis, Macapá, Recife, Manaus, Cuiabá e Salvador – com 

18  Au Brésil, la prononciation de Rio a été attribuée à l’action des émigrants portugais, ce qui représenterait un cas 
d’importation linguistique. On notera cependant l’existence de la prononciation [ S ] dans le Nord-Est, mais limi-
tée à des cas particuliers. Dans le Ceará, par exemple, on dit goxta, tuxtão, texta, dêjdi, grajná, tijná, mais caçcu, 
péçca, cuçpi, muzga (pour música), lézbiu. On sait que le Primeiro Congresso de Língua Nacional Cantada a refu-
sée d’inclure l’s chiado des Cariocas dans les ‘Normas para boa pronúncia da Língua Nacional no canto erudito’, 
en faisant valoir entre autres raisons que l’ancienne prononciation sifflante se conserve ‘no Nordeste, no planalto 
central, na região baiana, na mineiro-paulista e em todo o sul do país’

19 Duas capitais – Palmas, Tocantins, e Brasília, DF – não foram incluídas por razões metodológicas.
20 Uma informante de faixa etária II de Porto Velho, por razões metodológicas, deixou de ser incluída.
21 Djanice Bessa, Grace Kelly Souza Evangelista e Cláudia Santos de Jesus.
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índices que variam, em pesos relativos, entre 0,99 (Rio de Janeiro, em qualquer contexto) e 
0,64 (Salvador, em posição final absoluta). Cf. Tabela 01. 

TABELA 01 – CAPITAIS EM QUE PREDOMINAM AS  
REALIZAÇÕES PALATAIS EM CODA SILÁBICA

Localidades
Variantes palatais em coda silábica

Posição medial Posição final
N°/ total % Peso relativo N°/ total % Peso relativo

Rio de Janeiro 298/307 97 0,99 210/224 94 0,99
Belém 256/311 82 0,97 235/285 82 0,96
Florianópolis 292/368 79 0,96 124/203 61 0,91
Macapá 324/429 74 0,95 130/248 51 0,87
Recife 221/316 69 0,93 81/254 31 0,75
Manaus 257/480 53 0,85 71/313 22 0,65
Cuiabá 188/372 50 0,80 61/220 28 0,71
Salvador 148/344 43 0,70 52/241 21 0,64

Significância: posição medial: 0,000; posição final: 0,000.

A presença das palatais em coda silábica, no português do Brasil, como já observado por 
muitos pesquisadores, é mais expressiva (e, em algumas áreas, exclusiva) na posição medial de 
vocábulo (como em escola, mesmo), distinguindo-se, pela maior frequência, os casos em que 
o segmento inicial da sílaba seguinte é oclusivo dentoalveolar, especialmente o não-vozeado 
(como em estilingue, estrada), realizado como oclusivo ou como africado.

4. DADOS SOCIOLINGUÍSTICOS

Entre as oito capitais mais palatalizantes, destacam-se Rio de Janeiro, Belém e Florianó-
polis, tanto pelo índice de variantes palatais quanto pela distribuição dessas variantes do ponto 
de vista sociolinguístico.

No Rio de Janeiro, as variantes palatais em coda silábica constituem a norma, não se 
verificando diferenças quanto à faixa etária, gênero ou escolaridade do informante. Em Belém, 
registram-se diferenças diageracionais (com predominância das palatais na faixa etária I) e dia-
genéricas (índices mais elevados no gênero feminino). Em Florianópolis, são bem próximos os 
índices referentes aos dois gêneros e aos dois graus de escolaridade, observando-se diferença 
significativa quanto às faixas etárias, com predomínio das palatais em informantes da faixa II. 

Os dados referentes aos fatores sociais (excetuando-se o Rio de Janeiro) são apresentados 
a seguir, com valores em peso relativo.

4.1 FAIXA ETÁRIA DOS INFORMANTES

Com relação a essa variável, observa-se que as palatais predominam na faixa etária II, em 
Florianópolis, Cuiabá e Manaus. 
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Florianópolis é a capital que apresenta maior diferença entre as duas faixas, com 0,75, 
em posição medial e final, na faixa I, e 0,94, em posição medial, e 0,93, em final, na faixa II, o 
que pode ser indício de mudança em curso, em direção às variantes alveolares. Em Cuiabá, a 
diferença entre as faixas é pequena, em posição medial (0,62, na faixa I, e 0,66, na II), e signi-
ficativa, em final (0,50, na faixa I, e 0,68, na II). Em Manaus, as duas faixas apresentam índices 
muito próximos, nas duas posições (0,62 na faixa I, e 0,70, na II, em posição medial, e 0,51, na 
I, e 0,55, na II, em final).

Nas outras capitais, a predominância de palatais ocorre na faixa etária I, destacando-se 
Belém e Macapá pela maior diferença entre os valores referentes às duas faixas. Em Belém, 
essa maior diferença se verifica em posição medial (0,97, na faixa I, e 0,78, na II) e, em Macapá, 
ela atinge os dois contextos (0,94, em posição medial, e 0,92, em final, na faixa I, e 0,74, em 
posição medial, e 0,63, em final, na faixa II). 

A diferença entre as faixas é menor em Recife e Salvador, alcançando índices insignificantes 
em Recife, em posição medial, e em Salvador, em posição final. Em Salvador, o maior índice 
de palatais no registro de informantes de faixa etária I, em posição medial (0,63), diverge do 
encontrado em trabalhos anteriores (cf. Mota, 2002 e Lucchesi, 2009), que apontam essa como 
uma das capitais com menor presença de palatais na faixa etária mais jovem e, portanto, com 
indícios de mudança em direção às alveolares. Admite-se que os resultados aqui encontrados 
se expliquem pelo número de informantes do ALiB.

4.2 GÊNERO DOS INFORMANTES

As variantes palatais predominam no registro das informantes femininas, em Manaus 
(capital em que é grande a diferença entre os dois gêneros, com 0,80, para as mulheres, e 0,20, 
para os homens, tanto em posição medial quanto em posição final) e Macapá (com 0,92, para 
as mulheres, nas duas posições, e 0,75 e 0,67, respectivamente, para a posição medial e final, 
para os homens). 

Em Belém, a maior diferença está na posição medial (0,97, para as mulheres e 0,80, para 
os homens) e, em Florianópolis, a diferença entre os dois gêneros é pequena.

O menor prestígio das variantes palatais pode ser inferido, também, a partir da predomi-
nância dessas variantes no registro de informantes masculinos, em Salvador (0,66, em posição 
medial, e 0,58, em posição final, para os homens; 0,43, em posição medial, e 0,53, em final, 
para as mulheres) e Cuiabá (0,70, em posição medial, e 0,72, em final, para os homens, e 0,55, 
em medial, e 0,54, em final, para as mulheres).

Em Recife, observa-se um comportamento distinto, nas duas posições, as mulheres apre-
sentando índice levemente mais elevado em posição medial (0,83, para as mulheres e 0,78, para 
os homens) e os homens, com índice mais alto em posição final (0,74, para os homens, e 0,60, 
para as mulheres).

4.3  GRAU DE ESCOLARIDADE DO INFORMANTE

A maior diferença entre os dois graus de escolaridade encontra-se em Salvador, registrando-
-se, para as variantes palatais, em falantes de nível fundamental, os índices de 0,74, em posição 
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medial, e 0,81, em final, ao lado de 0,44 e 0,23, para as posições medial e final, respectivamente, 
em falantes universitários. 

Em Macapá, os índices são elevados nos dois níveis e a diferença a favor do nível fun-
damental é pouco significativa: 0,93 e 0,95, para o nível fundamental e 0,75 e 0,68, para o uni-
versitário, considerando-se as posições medial e final, respectivamente. Em Belém, a diferença 
entre os dois níveis é insignificante.

No grupo das oito capitais aqui analisadas, apenas em Recife e Manaus, a variante palatal 
ocorre com índices mais elevados no registro de universitários, nos dois contextos: em Recife, 
0,90, em posição medial, e 0,68, em final, para o nível universitário, e 0,74, em medial, e 0,55, 
em final, para o fundamental; em Manaus, 0,72, em medial, e 0,59, em final, para o universitário, 
e 0,64, em medial, e 0,39, em final, para o fundamental.

Em Florianópolis, como já observado anteriormente, a diferença entre os dois graus de 
escolaridade é bem pequena e se restringe à posição medial (0,91, para o fundamental e 0,85, 
para o universitário). 

Em Cuiabá, observa-se, em posição medial, pequena diferença em favor do nível universi-
tário (0,62, para o fundamental e 0,71, para o universitário) e, em posição final, diferença maior 
em favor do fundamental (0,65 para o fundamental e 0,50 para o universitário).

5. REFERÊNCIAS: HISTÓRICAS

Ao lado da presença do grande contingente de portugueses que acompanhou a fixação da 
corte de D. João VI, no Rio de Janeiro, a partir de 1908, fato histórico que se costuma relacio-
nar à presença praticamente categórica das variantes palatais, nessa capital, e posterior difusão 
por outras áreas brasileiras, lembra-se a vinda dos imigrantes açorianos para diversas regiões, 
desde a segunda metade do século XVI, intensificada nos séculos XVII e XVIII (cf. Cordeiro 
e Madeira, 2003).

Com relação a Florianópolis, observa Furlan, no capítulo conclusivo de sua tese sobre a 
influência açoriana no português do Brasil (1989, p.183):

Dentre os poucos traços para os quais existem razões sólidas a indicar que não persistiriam 
no açoriano-catarinense sem a imigração açórica, devem-se mencionar os seguintes:
 (...) a álveo-palatalização (chiamento) do /S/ final de sílaba, na suposição provável de que 
seu uso, registrado em Portugal continental pela primeira vez em 1746 (talvez em 1736), 
já estivesse difundido nos Açores de 1748.

E, retomando a questão, em 1995, completa:

Em favor desta hipótese [influência dos falantes açorianos] depõem, no açoriano-catarinense, 
a solidez do fenômeno, atingindo, em posição final absoluta, 89,9%, sua ocorrência ante todas 
as espécies de consoantes, a extensão a todos os níveis sociolingüísticos, sua ampla expansão 
geolingüística (cerca de 160 km por 30, atingindo cerca de 537.738 falantes), sobretudo a 
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coincidência quase total da área da palatalização com a do primitivo assentamento açoriano, 
que permaneceu em acentuado isolamento até 1970. Neste caso, a palatalização em Santa 
Catarina ter-se-ia antecipado à do Rio por 60 anos. (FURLAN, 1995, p. 170).

Com relação a outras áreas, o autor cita Belém e Manaus, apontando a necessidade de 
estudos históricos e geo-sociolinguísticos “dos falares brasileiros de maior índice de ascendên-
cia açoriana, a saber, Rio Grande do Sul, Maranhão/Pará e, pelo índice máximo e acentuado 
isolamento, Santa Catarina” (FURLAN, 1989, p.185).

6.  PARA CONCLUIR

A análise do corpus do ALiB aqui apresentada possibilita uma visão geral da distribuição 
das variantes alveolares e palatais, em coda silábica, fornecendo, ao lado da diatopia, dados 
sobre os parâmetros diageracionais, diagenéricos e diastráticos, a partir do grau de escolaridade.

Contudo, por se circunscrever às capitais, que deverão constar do 1º. volume do atlas, não 
fornece dados areais suficientes que possam trazer esclarecimentos sobre a origem e difusão 
dessas variantes, o que se espera que venha a ser feito com a análise integral do corpus siste-
maticamente constituído nas 250 localidades que se distribuem por todo o território nacional.
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Como o português arcaico ainda não demonstrava uma sintaxe tão complexa como na 
contemporaneidade, o emprego dos juntivos apresentava alternância indiscriminada bem como 
poderia ser omitido, até certa limitação, lembrando a ausência de conexão entre as palavras no 
latim, conforme descreve Huber (1933). No século XVI, a partícula “que, desacompanhada de 
preposição, já era empregada como conjunção integrante, concessiva, causal, final, consecutiva, 
comparativa, coordenativa copulativa, além de partícula de realce, não se contando seu valor 
como pronome (estas funções todas podem ser registradas em Sá de Miranda, algumas em Ber-
nardim Ribeiro e Gil Vicente)”, segundo Paiva (1988, p. 53). As orações completivas (nominais 
e objetivas indiretas), conforme denominação da Gramática Tradicional (GT), são construções 
sintáticas encaixadas à sentença matriz por meio da combinação entre preposição e conjunção, 
formando o juntivo intersentencial, conforme ilusta este exemplo: “avisados os Religiozos de 
q’ eraõ mortaes” (Dietário, 1646). Neste trabalho, a construção de + que ~ Æ + que é a variável 
observada em textos escritos por pessoas cultas (religiosos, cronistas e/ou escritores), portanto 
legitimadoras da norma culta, entre os séculos XVI e XXI. Em contrapartida, os resultados ob-
tidos por meio da comparação entre essas sincronias serviram como suporte para reflexão sobre 
os caminhos percorridos pela norma culta e pela norma padrão prescrita pela GT a respeito do 
preenchimento preposicional neste 406contexto particular de queísmo bem como serviram de 
mote para uma reflexão sobre a pertinência da prescrição dos manuais de gramática com vistas 
ao uso de preposição encabeçando essas encaixadas completivas. Como corpora, esta pesquisa 
comparou dados da Carta de Caminha (XVI), vinte e sete textos de Dietário do Mosteiro de São 
Bento na Bahia (séculos XVI e XVII: 1582 e 1663, escritos por dois escritores), Dom Casmurro 
(século XIX: 1899) e textos contemporâneos: O pequeno príncipe (1983) e A casa dos budas 
ditosos (1999). Os manuais consultados remontam aos primeiros que trataram da língua portu-
guesa e a outros contemporâneos: Grammatica da lingoagem portuguesa (1536), Grammatica 
da lingua portuguesa (1540), Vocabulario portuguez e latino (1712-1728), Novo manual de 
lingua portuguesa luso-brasileira (1928) e uma variedade de manuais de gramática publicados 
até o ano de 2010. Enfim, os dados obtidos com a pesquisa demonstram como a variável em 
questão se comportou na língua portuguesa entre os séculos XVI e XX bem como servem para 
reflexão sobre a legitimação das prescrições apresentadas pela GT a respeito desse fenômeno.
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Corroborando a Língua Falada em Jurussaca por Meio 
da Produção de Textos da Escola da Comunidade – 

Um Projeto em Curso

JAIR FRANCISCO CECIM DA SILVA (UFPA/USP)

Este trabalho tem por objetivo analisar textos escritos produzidos nas escolas Luduvino 
Antonio de Araújo e Raimundo Antonio de Araújo da comunidade quilombola de Jurussaca no 
Pará, com o objetivo de enxergar a fala de Jurussaca nos textos escritos, visando a corroborar 
a ‘norma da língua desta comunidade’. Trabalhos centrados na área têm enfocado duas frentes 
de atuação concomitantes: (i) a língua – descrição do sistema predicacional da língua falada em 
Jurussaca – e (ii) educação – descrição da escola da comunidade – ver Cecim (2011).

As primeiras descrições sobre a língua de Jurussaca – português vernacular (afro-brasileiro) 
do norte (PVBN – Petter & Oliveira, a sair) – apontam para: 

1. No sistema nominal da língua – (i) uma ‘idiossincrasia da ‘norma de Jurussaca’ no 
tocante à forma da 1ª. pessoa do plural oblíqua e objetiva com o emprego da forma tônica nós 
e da ordem pré-verbal – ver Oliveira, Campos & Fernandes (2011).

Nós 1a Pessoa do Plural Oblíquo – Oliveira, Campos & Fernandes (2011: 137, dado 28, 
renumerado)
(1) ...chegando aqui o (Castamba) nós deu... aquele pedacim pra mim com o Francisco e a Valmira. 
Nós 1a Pessoa do Plural Objetivo – Oliveira, Campos & Fernandes (2011: 137, dado 35, 

renumerado)
(2)  ... e elas nós ajudava
(ii) a preponderância de complementizadores e não de pronomes relativos (exceto no caso de 

‘relativas livres’) – ver Silva (2011).

Complementizadores introduzindo orações relativas – Silva (2011)
(3)  Essas véia que eu tô falando [de quem] 
2. No sistema verbal da língua – um grande número de construções com verbos leves – ver 

Cecim (em preparação). Veja exemplos:
(4)  [...] eu morava bem ali de novo, aí a gente viajava pra maré [pa madruga], né, aí [daqui a 

pouco] ela deu um assobio pra cá [...]
(5)  Eu já tive um companheiro [...] 
Cecim (em preparação) vem analisando que construções com verbos leves são muito empregadas 
em Jurussaca ao lado de construções tipicamente transitivas.

Caderno de Resumos – Corroborando a Língua Falada em Jurussaca por Meio da Produção de Textos...



408

Em tais construções o elemento sintagma nominal que se segue ao verbo não pode ser dito 
complemento verbal deste verbo, pois não há qualquer possibilidade de se apassivar a construção. 
Nestas construções, o verbo tem apenas um argumento (o sujeito) – ver (OLIVEIRA, 2011: 
128, 129)
É o caso do exemplo (5) no PVBP repetido abaixo em:
(6) Eu já tive um companheiro [...]
* Um companheiro foi tido por mim 
(logo ‘um companheiro’ não pode ser o objeto direto em (6)).

Por meio de um projeto-piloto, já estamos trabalhando com as produções na escola de 
Jurussaca. Nossa metodologia tem sido levar os alunos a produzirem textos ‘livres’, centrados em 
duas normas: a norma orientada na escola – a culta – e a norma da comunidade, que corroboram 
descrições como as apontadas acima sobre a língua PVBN. Logo, estamos centrados em dois 
processos distintos: o ensino da escrita padrão, de um lado, e de outro, o trabalho com ‘a língua 
da comunidade’ que envolve também a escrita com a sua variedade. É sabido que a escola tem 
um papel fundamental para os quilombos contemporâneos e os moradores de Jurussaca relatam 
que desejam uma escola sua “onde suas diferenças sejam respeitadas” – ver Pinto (2011: 84). 
Este trabalho, ligado a um projeto maior, centra-se neste objetivo.
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Subespeficação de Traços-f e Movimento-A em 
Português Brasileiro

JAIRO NUNES (USP)

O português brasileiro tem sido analisado como uma língua bastante interessante para o 
debate sobre como analisar a Teoria de Controle dentro do Programa Minimalista na medida 
em que apresenta controle obrigatório em orações finitas (e.g. Ferreira 2000, 2009, Rodrigues 
2002, 2004, Nunes 2008, 2009, 2010), favorecendo uma abordagem em termos de movimento 
para posições temáticas (e.g. Hornstein 1999, 2001, Boeckx, Hornstein e Nunes 2010). Parte da 
evidência para essa análise envolve construções com hiperalçamento a partir de orações finitas 
e infinitivos flexionados (e.g. Ferreira 2000, Nunes 2010). Neste trabalho discuto a interação 
entre a especificação de traços-f de Infl e dos pronomes nominativos em português brasileiro, 
argumentando que hiperalçamento produz ou não resultados gramaticais (com variação diale-
tal) a depender de o conjunto de traços-f associado aos elementos em concordância ser ou não 
subespecificado. Mais especificamente, argumento que o enfraquecimento geral da concordância 
verbal e nominal no português brasileiro e a expansão dos contextos de singulares nus no sistema 
fizeram com que os pronomes passassem a ser maciçamente subespecificados em relação aos 
seus traços-f: (i) em relação ao traço de número, sua valoração como singular só é requerida 
para um dos pronomes (eu); e (ii) em relação ao traço de pessoa, seu único valor possível é o 
de primeira pessoa e essa especificação só é necessariamente requerida (em alguns dialetos) 
por um pronome (nós), já que o valor de pessoa para eu pode ser determinado por uma regra 
de redundância lexical. Assumindo que Infl em português brasileiro pode estar associado a 
um conjunto completo ou incompleto de traços-f (Ferreira 2000, Nunes 2008, Petersen 2011), 
hiperalçamento somente será possível quando o sujeito movido puder entrar numa relação de 
concordância com um Infl com um conjunto incompleto de traços-f. O trabalho também mostrará 
que as restrições encontradas em hiperalçamento de sujeito não se aplicam a hiperalçamento 
de tópico (Martins e Nunes 2005, 2010), por que DP movido não entra numa relação de con-
cordância com o Infl encaixado.
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O percurso do você entre os  
séculos XIX e XX em missivas cariocas 

JANAINA PEDREIRA FERNANDES DE SOUZA (UFRJ/CAPES)

A inserção de você no sistema de tratamento do português brasileiro provocou alterações 
no quadro pronominal, visto que a coexistência entre tu e você originou um sincretismo entre 
a segunda e terceira pessoas do singular. Estudos anteriores, como

os de Lopes e Machado 2005 e Rumeu 2008, já mostraram que esta inserção não se deu de 
forma igualitária em todos os subtipos pronominais, havendo alguns contextos mais favoráveis 
à utilização da forma variante você (como a posição de sujeito), e outros menos favoráveis. 
Além disso, outro resultado importante sobre o tema foi o de Duarte (1993) que, com base na 
análise de comédias de costumes, apontou que o emprego de tu começa a ser suplanta¬do por 
você dos anos 30 em diante,

 período este coincidente com o maior preenchimento da posição de sujeito no português 
brasileiro. Dessa forma, partindo desses resultados, objetiva-se analisar a implementação da 
forma você no sistema pronominal do português, observando as diferença de comportamento 
entre tu e você, na posição de sujeito. Para tal, será utilizado um corpus constituído por cartas 
pessoais escritas – por cariocas ou no Rio de Janeiro – entre fins do século XIX e a primeira 
metade do século XX. Tratam-se, portanto, de missivas produzidas por diferentes remetentes, 
pertencentes a diferentes grupos de relacionamento. Através desta comparação entre os resul-
tados de diferentes amostras, visa-se identificar as etapas evolutivas da implementação de você 
no rol de pronomes do português. O trabalho leva em conta os pressupostos teóricos da teoria 
variacionista quantitativa laboviana na tentativa de identificar os condicionamentos sociais, 
estruturais e funcionais que atuaram na mudança de nosso sistema pronominal.
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Reflexões a respeito do português brasileiro  
Houve um crioulo no Brasil?

JANETE MARTINS (UFSC/CAPES)

Para encontrar argumentos para responder essa pergunta inicial, fizemos uma pesquisa 
bibliográfica nas obras dos seguintes autores: Jean-Luis Rougé, A inexistência de crioulo no 
Brasil (2009); Naro e Scherre: Origens do português brasileiro (2007) e Lucchesi, Baxter e 
Ribeiro em O português afro-brasileiro (2009). A primeira constatação que fizemos foi que 
a definição do termo crioulo não é a mesma para todos os autores pesquisados, reforçada por 
Rougé (2009), “Quando se aborda a questão dos crioulos, uma das maiores dificuldades é que 
não existe acordo entre os linguistas sobre a definição dessas línguas.” (p. 63). Pois bem, qual a 
definição de língua crioula para cada um desses autores, então? Rougé vai dizer que a perda de 
algumas noções gramaticais como a noção de gênero, por exemplo, e fatores externos como a 
demografia, a locação e o contato dos escravos são fatores que podem caracterizar uma língua 
crioula. Para Lucchesi e Baxter (2009), fatores da história externa da língua, condições sociais 
e o acesso à língua alvo são de suma importância. Já, Naro e Scherre (2007), optam por uma 
noção clássica de crioulização, ou seja, a gênese de uma língua crioula iniciaria na formação 
de um pidgin. Para esses autores, houve um crioulo no Brasil? Rougé faz uma comparação do 
entre o PVB e o PDT e afirma que, entre outros fatores, a ausência de ruptura tipológica não 
caracteriza o PVB como um crioulo. Naro e Scherre questionam se a língua que veio com os 
colonizadores portugueses era sem variação; qual a origem desses mesmos colonizadores e por 
fim, as variações existentes no PB já estavam presentes no português medieval e/ou estão pre-
sentes no PE moderno, e a transmissão linguística irregular ou a “nativização” não pressupõem 
reestruturação tipológica, apenas espraiamento de estruturas e variações, e não a criação. Para 
Lucchesi, Baxter e Ribeiro, as particularidades de fatores socio-históricos não deram ensejo 
a uma língua crioula, mas proporcionaram profunda variação. Em que, essas “descobertas” 
ajudam na explicação dos traços do PVB? A presença de um crioulo isolado, como o suposto 
crioulo de Helvécia, teria ligação com as variações existentes ao longo de todo território bra-
sileiro? De forma generalizada, o PVB não necessita de uma hipótese crioula ou semi-crioula 
para explicar suas variações? Pois, como afirmam Parkvall e López (2003), o PVB está muito 
mais próximo do PE do que de qualquer língua crioula. E mais, o PE está muito mais distante 
do latim do que o PVB do primeiro.
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O tratamento por ‘bobo’ no português  
brasileiro dialetal

 JÂNIA RAMOS (UFMG)

Em situações de em que se vai dar alguma sugestão ou conselho a alguém, é comum o 
uso de formas de tratamento nominais. Em alguns dos dialetos brasileiros, o termo “bobo” pode 
aparecer neste contexto, na função de vocativo, como em “Não faz isso não, bobo!”. Essa forma 
de tratamento é ofensiva nos demais dialetos brasileiros, sendo o termo ‘bobo’ interpretado como 
sinônimo de ‘tolo’. Mas no dialeto falado em Minas Gerais, essa é uma forma de tratamento 
amigável, indicadora de proximidade e atenção. Nesta comunicação busco estabelecer corre-
lações entre o uso “especializado” do termo ‘bobo’ e a história social das áreas geolinguísticas 
em que sua ocorrência é documentada como tratamento amigável. Um ponto comum entre estas 
áreas é terem estado vinculadas à extração de ouro no período colonial no Brasil. A pesquisa de 
natureza qualitativa foi feita a partir da análise de dois tipos de amostra, a primeira composta 
de entrevistas sociolingüísticas e a segunda composta de diálogos em balcão de atendimento 
em instituição pública. Todos os informantes são naturais de Minas Gerais. O estudo da origem 
dessa forma de tratamento nominal contribui para a pesquisa do inventário das formas usadas 
em vocativos no Português Brasileiro, assim como ilumina aspectos importantes da construção 
de relações interpessoais na comunidade linguística analisada.
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O estatuto da modalização na Provinha Brasil: diálogo 
com a Teoria dos Atos de Fala

JAQUELINE DOS SANTOS NASCIMENTO (UFS)  
LEILANE RAMOS DA SILVA (UFS)  

RAQUEL MEISTER KO. FREITAG (UFS)

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

JEOVANIA SILVA DO CARMO (UEFS)  
RITA DE CÁSSIA RIBEIRO DE QUEIROZ (UEFS)

Propomo-nos, no âmbito deste trabalho, uma reflexão sobre questões envolvendo os antro-
pônimos e as relações implícitas a esta ciência. Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida 
no Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Estadual de Feira de 
Santana – UEFS, cujo objetivo é analisar os antropônimos presentes em registros batismais de 
filhos de escravos em um livro manuscrito do século XIX, da Chapada Diamantina (Bahia). 
Perpassa também pela análise dos aspectos semânticos, as motivações, os étimos e as causas da 
época que levaram os pais ou senhores a determinadas nomeações. De início foi feita a edição 
semidiplomática de 26 fólios do livro manuscrito em língua portuguesa, em seguida fez-se o 
levantamentos dos nomes próprios das mães e das crianças nascidas no período de 1871-1887, 
totalizando aproximadamente em 450 antropônimos. Da gama de nomes próprios presentes no 
corpus ficam explícitas as influências portuguesa e religiosa na nomeação dos filhos de escravos. 
Em relação à morfologia não se encontrou no corpus o processo de dois ou mais prenomes na 
nomeação das escravas e de seus filhos, também não constam sobrenomes para as escravas e 
nem de seus filhos, mas todos os senhores são apresentados com nomes e sobrenomes. Desde 
o nascimento o indivíduo é submergido em uma cultura. É nomeado e o nome que recebe, ao 
nascer, é fruto dessa cultura em que os familiares já estão inseridos, esse nome o marcará e o 
acompanhará por toda a existência. Os antropônimos possuem peculiaridades linguísticas pró-
prias, passíveis de investigações que, sem dúvida, contribuirão para estudos e futuras pesquisas 
significativas tanto do ponto de vista histórico-cultural quanto linguístico. Para fundamentar 
os estudos foram determinantes as consultas a obras que discutem aspectos teóricos acerca da 
antroponímia, a exemplo dos trabalhos desenvolvidos e produzidos por Dick (1992), Vasconcelos 
(1928), Carvalhinhos (2007) e Viaro (2011), entre outros teóricos que versam sobre o assunto.
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A posição do sujeito e a ordem dos constituintes no 
português brasileiro: um estudo comparativo de cartas 

pessoais do século XIX e XX.?

JÉSSICA DA SILVA MELO

Podemos observar na virada do século XX a emergência de uma gramática brasileira que 
prefere sujeitos plenos e ordem SV rígida, como afirma Tarallo (1993). Neste trabalho, preten-
demos observar o preenchimento do sujeito e a ordem dos constituintes em sentenças finitas 
numa amostra de cartas particulares do fim do século XIX e início do século XX, comparativa-
mente. O objetivo principal do trabalho é encontrar, através de um levantamento quantitativo, 
marcas da gramática brasileira, principalmente em relação à ordem VS restrita e preferência por 
sujeitos plenos. Para tanto, buscaremos comparar a posição do sujeito em um corpus composto 
por cartas de amor trocadas entre um casal mais culto, o ?médico do Brasil? Oswaldo Cruz e a 
esposa Emília, do fim do século XIX e um casal menos letrado, o ?casal dos anos 30? Jaime e 
Maria, do início do século XX. A metodologia empregada nesse trabalho segue a metodologia 
variacionista, os dados são levantados e codificados, depois são submetidos ao programa Varbrul 
para análise quantitativa, e em seguida, os dados são descritos e analisados. Os primeiros resul-
tados (Melo, 2011), obtidos somente com a análise das cartas do casal menos letrado, revelam 
características já de uma gramática brasileira, na preferência por sujeitos plenos e uma ordem SV 
rígida, confirmando a hipótese de Tarallo (1993). Com relação à ordem VS, encontramos uma 
ordem VS restrita (Kato, Cyrino, Duarte, Berlinck, 2006), ou seja, só aparece em determinados 
contextos (em construções inacusativas e em construções apresentativas), como nas constru-
ções subordinadas ou em que há um complementizador. Além desses, fatores sociolinguísticos 
também influenciam a ordem VS: observamos que o noivo, possivelmente com mais estudo que 
a noiva, apresenta taxas mais elevadas de sujeito nulo e ordem VS que a noiva. Muito pouco 
se sabe sobre a história dos remetentes, por isso, muito pouco também podemos dizer sobre a 
influência de fatores sociais na ordem VS nessa amostra específica. Para confirmar a hipótese de 
Tarallo (1993) e Kato, Cyrino, Duarte, Berlinck (2006), ampliaremos a amostra estudada para 
corroborar os resultados iniciais com uma amostra maior de cartas. Acreditamos, por hipótese, 
que o casal mais culto apresentará taxas mais elevadas de sujeito nulo e ordem VS restrita do que 
o casal menos letrado, possivelmente pelo nível de estudo mais elevado. Esperamos encontrar 
mais fatores que condicionam a ordem SV e a ordem VS, além de poder relacioná-los a fatores 
sociolinguísticos que puderem ser apreendidos das cartas. 
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A lenda do Rei Rodrigo:  
o tratamento das formas subjuntivo

JOANA ANGÉLICA SANTOS LIMA (UFMG/UNEB) 

Para Said Ali (1964), a variação entre as formas subjuntivas e indicativas é um fenômeno 
presente na língua desde a antiguidade. No latim, essa co-ocorrência era visível nas orações 
interrogativas diretas, nas orações subordinadas a verbos volitivos, a expressões como é possível, 
é preciso, etc. Na oração principal quase sempre se empregava o indicativo. Nas interrogações 
quem é, qual é, empregava o verbo ser em ambos os modos, dependendo do modo como se 
respondeia determinadas perguntas: (i) quando de forma imediata, empregava-se o indicativo 
(Pergunto-lhe primeiro quem era) e quando não se podia responder sem antes refletir, empregava-
-se o subjuntivo (Perguntado hũ sábio qual fosse a vida, deo hũa volta e desappareceo...). Tal 
variação também era evidenciada nas orações condicionais, tanto na oração principal, em que 
se deveria empregar o futuro do pretérito do indicativo, quanto na oração dependente, em que 
o verbo deveria estar no imperfeito subjuntivo e em contextos em que não se tratava de por em 
evidência a perplexidade, ou esforço de indagação. Assim, compreendendo essa variação como 
um fenômeno presente na língua desde seus primórdios, nessa pesquisa pretende-se estudar a 
variação entre as formas subjuntivas e indicativas à luz da teoria variacionista laboviana ana-
lisando um corpus constituído de 100 dados extraídos do documento literário Crónica Geral 
de Espanha de 1344: A lenda do Rei Rodrigo (Luís F. Lindley Cintra,1964) com o objetivo de 
investigar a co-ocorrência entre as formas subjuntivas (Quer que eu faça uma massagem?) e as 
formas indicativas (Quer que eu faço uma massagem?), como também as formas alternativas 
(Fazer uma massagem?/ Massagem?) em contexto de subjuntivo, bem como analisar os contex-
tos lingüísticos que lhe favorecem tais como: modalidade verbal, tipo de verbo e tipo de oração 
(independentes, principais, coordenadas e/ou subordinadas. O desenvolvimento desse estudo 
vislumbra a comparar o tratamento das formas do modo subjuntivo em momentos pretéritos ao 
momento atual da língua portuguesa. Ainda em andamento, apresenta-se como resultado preli-
minar a oscilação entre ambos os modos emorações subordinadas, em sua maioria, adverbiais.
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Microvariação sintática:  
relevância para os estudos de aquisição

 JOÃO COSTA (UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA)

A comparação entre as propriedades sintáticas e morfológicas do português europeu e do 
português brasileiro tem permitido descobrir alguns fatores de microvariação e identificar os 
átomos de variação paramétrica que diferenciam estas duas variedades do português. O estudo 
sistemático das propriedades da flexão e do sistema pronominal têm permitido mostrar que as 
propriedades interpretativas e morfológicas dos pronomes nulos e lexicais são distintas nas duas 
línguas, ainda que por vezes sejam superficialmente idênticos (ver, por exemplo, Modesto 2008, 
Rodrigues 2004, entre outros). A literatura em aquisição da linguagem mostra que o valor dos 
parâmetros é fixado muito cedo (Wexler 1998). Ainda assim, há aspetos do desenvolvimento 
sintático que são adquiridos mais tardiamente, em particular os que dependem de uma estabi-
lização das interfaces da componente sintática com outras componentes sempre que escolhas 
entre outputs convergentes estão envolvidas (cf. Reinhart 1999, Grolla 2006, Costa e Szendroi 
2006, Costa 2010). Nesta comunicação, apresento alguns resultados da investigação sobre a 
aquisição de dependências referenciais em português europeu, mostrando como as condições 
sobre interfaces e a fixação precoce de valores paramétricos predizem os comportamentos das 
crianças testadas e discuto caminhos para um estudo comparado entre a aquisição do português 
europeu e do português brasileiro, explicitando predições para a microvariação na aquisição e, 
se possível, apresentando alguns resultado de testes piloto de investigação comparada.
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A anotação segundo Joseph M. Piel

 JOÃO DIONÍSIO (UNIVERSIDADE DE LISBOA)

Ignorada por um bom número de manuais de crítica textual na medida em que os seus 
autores a consideram exterior à edição crítica, a anotação constitui um aspecto merecedor de 
reflexão por várias razões. A anotação corresponde ao que não é formalizável no âmbito da 
economia e da representação do aparato crítico, por um lado, e também corresponde, por outro 
lado, ao resultado do impulso para a explicação textual (linguística, parafrástica, retórica, 
histórico-cultural, etc.) que o editor sente como necessário em certas ocasiões. A análise da 
anotação constitui uma privilegiada porta de acesso ao que há de contingentemente histórico 
no trabalho filológico, podendo também ser reveladora do modo pessoal como um determinado 
editor entende em sentido amplo o trabalho filológico. A este respeito, convém lembrar as cinco 
noções de “filologia” de que fala Ursula Bähler na biografia intelectual que dedicou a Gaston 
Paris. Segundo uma perspectiva universal, a filologia debruça-se sobre todos os traços materiais 
deixados por seres humanos à medida que a História se desenrola; numa perspectiva global, o 
objecto é mais reduzido, pois consiste apenas no conjunto de traços escritos; uma perspective 
lata, associada à visão alemã deste campo do saber, inclui a linguística, a filologia textual e a 
história literária; uma perspectiva estrita, ligada à visão francesa, compreende apenas a linguística 
histórica e o trabalho editorial; finalmente, a perspectiva chamada “metodológica” deriva da 
última, mas converte a filologia numa técnica passível de ser usada em diferentes terrenos do 
saber. Num percurso de progressivo afunilamento, diga-se que até na Alemanha a perspective 
lata perdeu preponderância durante a segunda metade do séc. XX e os estudos linguísticos e 
literários, antes ramos solidários da filologia, tornaram-se disciplinas autónomas. Nesta comu-
nicação procurarei apurar como algumas destas perspectivas actuam no trabalho de anotação 
de Joseph M. Piel, o filólogo alemão que é também um dos mais importantes editores de textos 
portugueses medievais. Piel apresentou em 1926 uma tese de doutoramento orientada por Wilhelm 
Meyer-Lübke, Die Mundart von Courtisols bei Châlons s. M., e neste ano começou a dar aulas 
na Universidade de Coimbra. Em 1938, sucedeu a Carolina Michaëlis de Vasconcelos na cátedra 
de Filologia Portuguesa. De 1953 a 1968 foi co-responsável pelo Departamento de Filologia 
Românica na Universidade de Colónia. Os anos 40 foram o período em que mais investiu na 
preparação de edições críticas, por coincidência todas dependentes de manuscrito único: os 
tratados de D. Duarte Leal Conselheiro e o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda a Sela 
(1942 e 1944) e a tradução que o infante D. Pedro elaborou do De Officiis de Cícero (1948). É 
a anotação destas três edições que tomarei em consideração como base para uma aproximação 
ao conceito de Filologia que Piel defendeu.
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Diferenças estruturais entre o Português Europeu 
e o Português Brasileiro – alternância vocálica e 

hipossegmentação

JOÃO HENRIQUE SILVA PINTO (UESB)

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

 JOAQUIM VERGINEO TORQUATO (UFSC)

Muitas pessoas sofrem no mundo com doenças degenerativas. Na sociedade atual, as 
doenças degenerativas manifestam-se mais no processo de envelhecimento, mas envelhecer é 
algo natural e imanente ao homem. Portanto, pesquisar sobre esses processos é contribuir para 
uma sociedade mais saudável e para uma melhor qualidade de vida das pessoas. A demência de 
Alzheimer-DA serve como uma ferramenta para estudar os aspectos da linguagem, compreender 
os mecanismos cerebrais aplicados nas atividades de linguagem e, por conseguinte, investigar 
como o ser humano processa e elabora a linguagem, bem como se desenvolve sua deterioração. 
Neste sentido, o presente artigo busca observar processos fonológicos que ocorrem em uma 
amostra de um informante com DA provável tendo como base epistemológica a fonologia auto-
segmental e a neurolinguística. Nessa perspectiva, considera-se que os processos fonológicos 
configuram-se nas alterações sonoras sofridas nas formas básicas dos morfemas quando se 
combinam para formar palavras ou no início ou final de palavras justapostas (SHANE, 1975). 
Pode-se concluir no corpus pesquisado que as habilidades fonológicas do informante com DA 
provável ainda estão preservadas. O informante apresentou dificuldades de acesso lexical, mas 
conseguiu proferir com eloquência suas interlocuções, mesmo utilizando muitas pausas, repe-
tições e algumas ausências fonológicas em coda final. O processo fonológico menos utilizado e 
mais complexo foi o de Juntura silábica, pois o informante demonstrou dificuldades no acesso 
lexical, o que gerou uma reflexão maior (pensava na palavra antes de proferí-la), além de fazer 
pausas no ato da enunciação dos sons que produzia. 
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História dos Textos e Gramática Histórica

 JOHANNES KABATEK (UNIVERSIDADE DE TÜBINGEN)

A história da linguística está marcada pelas mudanças de paradigma, e geralmente a 
inovação vem acompanhada pelo abandono de temas anteriores, substituindo-se, em geral, 
uma visão parcial sobre a língua por outra. Assim aconteceu no caso da primazia da linguística 
sincrônica a partir de Saussure (que deixou de lado a linguística histórica), assim com a pri-
mazia da gramática (que deixou de lado o texto). E assim também aconteceu quando nasceu a 
linguística textual junto com a tipologia textual: pelo menos alguns pesquisadores tenderam a 
colocar o texto no centro de sua atenção, e deixaram de se interessar pela gramática (e também 
pela configuração histórica dos textos). Nos últimos anos, com o interesse pelas tradições dis-
cursivas, investigadas a partir de diferentes posições teóricas, recuperou-se a preocupação pela 
história dos textos. Mas o linguista interessado em gramática histórica não pode substituir esta 
pela história dos textos; ainda mais: a pura descrição histórica dos textos não precisa realmente 
do conhecimento do linguista, tratando-se de uma tarefa de reconstrução histórico-cultural, 
independente das questões linguísticas no sentido estrito. Na nossa contribuição, não se trata de 
criticar uma visão sobre a história dos textos, independente da gramática; os nossos argumentos 
centraram-se na importância que tem a visão textual para o estudo histórico da gramática e para 
os processos de gramaticalização. O postulado principal é que a inclusão da noção de tradições 
discursivas na linguística histórica não estabelece um campo separado senão um aspecto a ter 
em conta numa visão integral.
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Um caso de variação fonética nos falares catarinenses: 
a representação das oclusivas /t/ e /d/ diante da vogal 

da vogal alta /i/

JONAS PASSOS DA SILVA (G-UEL)

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

descrição de TR

JORGE AUGUSTO ALVES DA SILVA (UESB)

O estudo aborda, com base no aparato da Sociolinguística Variacionista, aspectos da 
aplicação da regra de concordância verbal em P6, tendo como corpora o vernáculo de falantes 
de três comunidades do interior do Estado da Bahia. Discute-se, mormente, o conceito de 
português popular e as implicações desse conceito para a consideração do objeto de estudo. 
A pesquisa considera que os utentes do português popular compõem grande parcela da popu-
lação brasileira e se encontram tanto no meio rural quanto no meio urbano, apresentando 
características próprias de uma varie-dade pouco prestigiada da língua portuguesa. As três 
comunidades, situadas no interior do estado da Bahia, tipificam um continuum que revela 
as possibilidades de descrição e caracterização do português popular a partir da amostra de 
fala de 36 informantes.A escolha das três comunidades foi motivada pela crença de que a 
variação na concordância verbal, embora seja um fenômeno geral no Brasil, apresenta níveis 
diferenciados de aplicação da regra a depender dos contextos históricos e sociais que envol-
vem a constituição de cada comunidade de falantes. Nesse cenário, comunidades rurais afro-
-brasileiras isoladas, como no caso de Cinzento, mostrariam índices de aplicação da regra 
de concordância verbal menores do que comunidades rurais que não passaram por um longo 
estágio de isolamento e não estão em sua origem tão diretamente ligadas a situação de contato 
entre línguas. Esse mesmo raciocínio levou-nos a postular que as comunidades urbanas pró-
ximas às comunidades rurais poderiam estar influenciando os falantes do português popular 
rural a seguirem a norma utilizada pelas pessoas cultas do meio urbano. Dessa forma, as três 
comunidades delineariam um panorama do português popular do Brasil, demonstrando como 
as mudanças sociais e econômicas que levaram à urbanização serviram para modificar o qua-
dro linguístico do português falado pelas camadas pouco privilegiadas no Brasil. A pesquisa 
por nós empreendida procura não só caracterizar a variedade do português classificada como 
popular, mas também discutir os rumos da mudança linguística verificada nessas comunida-
des pelo influxo das mudanças das relações sociais e das redes sociais nela encontradas. Para 
tanto, foi imprescindível não só estudar o contexto de vida dos informantes, mas também os 
processos sociais que constituem as comunidades de fala, as histórias locais e os valores da 
urbanitas construídos pelos falantes. Nesse estudo, são explorados fatores extralinguísticos 
como gênero, faixa etária, comunidade de fala e exposição à mídia. Os dados resultantes de 
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tais fatores foram submetidos à quantificação por meio do Programa VARBRUL e foram 
apreciação analítico-interpretativa do pesquisador. Os dados apontam para um processo de 
mudança em curso motivada por pressões sociais, alterando a situação da concordância verbal 
no âmbito do Português Popular.
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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 (manus-
critos 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 Foto-
grafia 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; 
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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.
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Marcadores do discurso formados pelo verbo “querer” 
na versão portuguesa da “Vita Christi” (1495)

JOSÉ BARBOSA MACHADO (UTAD)

A Vita Christi de Ludolfo de Saxónia foi impressa na cidade Lisboa em 1495 pelos 
impressores alemães Valentim Fernandes e Nicolau de Saxónia por ordem da rainha D. Leonor. 
A versão portuguesa é um testemunho importante do chamado Português Médio, sendo de supor 
que teve um impacto importante na cultura e na língua escrita da época, por um lado devido 
ao número de exemplares que sobreviveram, e por outra devido às inúmeras referências que se 
conhecem da obra. Neste estudo, faremos uma análise contextualizada de alguns marcadores 
construídos com o verbo querer que aparecem no Livro I desta obra. Daremos especial destaque 
aos marcadores com função conjuncional como quer que, quando quer que e suas variantes.
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O universo lexical de Vidas Secas:  
uma análise dos verbos

JOSÉ CARLOS SANTOS DE AZEREDO (CNPQ/UERJ/FAPERJ) 

As grandes obras da Literatura Brasileira têm sido objeto de minuciosa exegese interpre-
tativa, como comprova sua fortuna crítica, mas a língua em que elas foram escritas permanece 
muito pouco estudada. Neste resumo, dá-se notícia de uma pequena contribuição ao conhe-
cimento do léxico literário tal qual se depreende de um conjunto de obras consensualmente 
consideradas canônicas. Nosso objeto é a novela Vidas Secas, de Graciliano Ramos, “pequena 
obra prima de sobriedade formal”, segundo o juízo, por tantos endossado, de Alfredo Bosi. Não 
nos iludamos, porém, com essa sobriedade. O texto de Vidas Secas é enxuto e sóbrio, mas está 
longe de ser lexicalmente banal. À classe do verbo, por exemplo, pertencem nada menos que 
950 itens léxicos distintos, entre os quais se contam os verbos altercar, aligeirar, arrefecer, 
destoldar, diligenciar, encandear, encarquilhar, estazar, regatear e resfolegar, de uso nada 
espontâneo. A comparação pode não ser de todo pertinente, mas é ao menos simbólica: para 
escrever os 8808 decassílabos do monumento épico que conhecemos como Os Lusíadas, Luís 
de Camões empregou pouco mais de 700 verbos diferentes. Em termos objetivos, a pesquisa se 
consumará na apresentação, sob a forma de verbetes lexicográficos, das propriedades semânti-
cas e sintáticas de todas as ocorrências de cerca de 500 verbos. Adicionalmente será fornecida 
uma listagem de todas as ocorrências de cada um de todos os verbos no texto, acompanhadas 
da respectiva localização. 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]). Transcreve-se a seguir 
um verbete modelo.

estirar v. 1 Alongar (parte do corpo); estender, espichar [td. Sinha Vitória estirou o 
beiço indicando vagamente uma direção (I, X); Estirou as pernas, encostou as carnes doídas ao 
muro (III, 39); Seu Tomás tinha uma cama de verdade, (...) . Ali podia um cristão estirar os ossos 
(IV, 32); Tornou a estirar as pernas e bocejou de novo (VI, 24); Fabiano condenou a interrupção, 
achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo 
(VII, 4); Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do 
corpo ficou deitado de banda (IX, 23); Fabiano estirava o beiço e rosnava (XI, 15); Fabiano 
estirou o beiço e enrugou mais a testa suada: impossível compreender a intenção da mulher (XII, 
3); E talvez esse lugar para onde iam fosse melhor que os outros onde tinham estado. Fabiano 
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estirou o beiço, duvidando (XIII, 16); Era um bebedouro, não era? Sinha Vitória estirou o beiço, 
indecisa (XIII, 23)]; tdr. (metonimicamente seguido de os olhos no sentido de ‘o olhar’) Estirou 
os olhos pela campina, achou-se isolado (XII, 20); Fabiano estremeceu, voltou-se, estirou os 
olhos em direção à fazenda abandonada (XIII, 14)] 2 Alongar (o próprio corpo) em posição 
vertical para perceber ou alcançar algo; aprumar-se, espichar-se [pron. int. o menino mais 
novo torcia as mãos suadas, estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as imburanas 
(V, 4); Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto (VIII, 13). 
3 Alongar (o próprio corpo) numa superfície, em atitude relaxada; deitar-se; estender-
-se [pron. int. E ela se encolhia num canto, o marido no outro, não podiam estirar-se no centro 
(IV, 29); Fabiano modificara a história – e isto reduzia-lhe a verossimilhança. Um desencanto. 
Estirou-se e bocejou (VII, 26); enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou 
para os olhos o chapéu de baeta (VIII, 28)]. 4 Cair deitado; estatelar-se [pron. int. Outra vez 
impelido para a frente, deu um salto mortal (...) e estirou-se na areia (V, 29)]. 
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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/pragmaticali-
zação (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 dis-
cursivos 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.
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Elucubrações em torno da imagem do cientista: cenas 
de enunciação e ethos discursivo no diálogo entre O 
alienista, de Machado de Assis, e O mistério da casa 

verde, de Moacyr Scliar

JOSÉ RADAMÉS BENEVIDES DE MELO (IF BAIANO)

O mistério da Casa Verde é uma narrativa dividida em dez capítulos, uma introdução e 
um apêndice. Ao longo dos dez capítulos, Scliar narra a história de quatro amigos: Artuzinho, 
Leo, Pedro Bola e André. Esses quatro amigos precisam de um lugar para se reunirem nos finais 
de semana, uma espécie de clube em que eles possam ouvir música. Moradores da cidade de 
Itaguaí, cujo passado presenciou as polêmicas decisões de Simão Bacamarte, se deparam com 
uma misteriosa casa verde, um casarão do qual eles não possuíam muitas informações e que estava 
esquecido pela população local. Como articulador do grupo, Artuzinho convida seus amigos a 
invadirem a misteriosa casa verde, planejam a invasão e executam o plano. Para surpresa dos 
amigos, ao entrarem na casa, deparam-se com um senhor vestido à século XIX, extremamente 
mal-encarado e austero; a reação a esse encontro inesperado é um tremendo susto, que leva os 
garotos a se retirarem do antigo hospício às pressas. Para esclarecer as questões que envolvem 
o antigo casarão, os garotos procuram a professora Isaura, que fornecerá informações sobre 
a história do lugar, sobre Machado de Assis e sua obra. Isso acontece predominantemente no 
quarto capítulo – No qual as coisas começam a se esclarecer. Nesse capítulo, Isaura conta toda 
a história de Simão Bacamarte, escrita por Machado de Assis. Essa história esclarece aos jovens 
uma série de questões que estavam sem respostas. Numa busca rápida, dinâmica e investigativa, 
Artuzinho e seus amigos descobrem que aquele homem que reside na Casa Verde sofre de um 
surto psicótico e acredita ser o próprio Bacamarte. Assim, podemos dizer que O mistério da Casa 
Verde e O alienista estabelecem um diálogo profícuo entre si e com outros (inter)textos, (inter)
discursos, falas sociais, vozes; especialmente, com o discurso da ciência e da história da loucura 
(FOUCAULT, 1997), como já apontado por outro estudo (MELO; TORGA, 2011). É a partir 
das relações dialógicas entre as duas narrativas e entre estas e suas alusões ao outro (TORGA, 
2001) que surge nosso questionamento de pesquisa: como se constrói a imagem do cientista 
no diálogo entre O alienista e O mistério da Casa Verde? Partindo dessa questão, pretendemos 
investigar a construção da imagem do cientista no diálogo (BAKHTIN, 1980) existente entre 
essas duas narrativas, uma do século XIX, e outra, do início do século XXI. Para tanto, ente-
demos que é preciso: 1) articular os conceitos de alusão, heterogeneidade enunciativa, ethos 

Caderno de Resumos – Elucubrações em torno da imagem do cientista: cenas de enunciação e ethos discursivo no diálogo...



435

discursivo e cenas de anunciação; 2) a partir dessa articulação, examinar como se constroem as 
cenas englobante e genérica caracterizadoras dos tipos de discursos e dos gêneros ora objetos 
deste estudo; 3) descrever as cenografias construídas pelas duas narrativas; 4) descrever as ce-
nografias erigidas no diálogo entre as duas narrativas; 5) investigar a constituição do ethos do 
cientista nessas cenografias construídas; para só então, 6) perscrutar o processo de construção 
do ethos do cientista no diálogo existente entre O alienista e O mistério da Casa Verde. Para 
fundamentar nossa investigação, valemo-nos dos constructos teóricos da Análise do Discurso 
de linha francesa, mais especificamente, na perspectiva de Maingueneau (1997, 2005) no que 
se refere aos planos de uma semântica global, a partir de categorias como cenas da enunciação 
e ethos discursivo; ao conceito de dialogismo bakhtiniano (BAKHTIN, 1980), aos conceitos 
de heterogeneidade constitutiva e enunciativa de Authier-Revuz (1983, 1984) e à abordagem 
de alusão feita por Torga (2001). É a partir desse diálogo entre textos literários e categorias 
linguísticas como as já aludidas que nosso procedimento de investigação tem apontado dois 
processos distintos de construção de duas imagens diferentes do cientista na literatura.
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Estudo diacrônico do léxico nos  
documentos do acervo histórico-cultural do Memorial 

da Pedra do Reino

 JOSÉ ROBSON DA SILVA (UFRPE)  
 ADEILSON PINHEIRO SEDRINS (UFRPE) 

Uma possibilidade de se conceber a língua é tomá-la como reflexo do conjunto de vivên-
cias do ser humano, quando essas relações socio-históricas e culturais mudam, a língua também 
passa pelo processo de transformação, no entanto, conserva-se nos textos escritos os registros 
linguísticos que possibilita-nos o conhecimento e resgate da história de determinadas comu-
nidades através das manifestações da língua. Todas as línguas mudam no curso do tempo. Os 
registros escritos deixam claro que o português do século XV é diferente, de maneira bastante 
notável, do português do século XXI, tal como o francês ou alemão do século XV é diferente 
do que se fala hoje. A principal realização dos linguistas do século XIX não foi apenas perceber 
mais claramente do que seus antecessores a ubiquidade da mudança linguística, mas também 
colocar sua investigação científica em base mais sólida por meio do método comparativo 
(WEEDWOOD, 2002). Esta pesquisa se embasa no modelo da Teoria da Variação e Mudança 
Linguística (WEINREICH, LABOV, HERZOG, 1968; LABOV, 1972, 1994, 2010), que concebe 
a mudança como um conjunto de processos lentos e graduais, que se dá após um período, por 
vezes bastante longo, de variação entre formas alternantes. Vale ressaltar que uma das principais 
dificuldades enfrentadas pelo linguista que estuda a mudança sob uma perspectiva diacrônica 
é a ausência de falantes de uma época passada, fazendo que ele recorra a documentos escritos 
considerados representativos de um determinado período (LABOV, 1994). A partir da seleção 
e análise de textos retirados de seções de atividades populares (cartas de leitor, festividades, 
avisos e vidas social) de quatro jornais da 1ª e 2ª metade dos séculos XIX e XX, que constituem 
documentos do acervo histórico do Memorial da Pedra do Reino, da cidade de São José do 
Belmonte, interior do sertão pernambucano, cidade esta que serviu de pano de fundo para um 
movimento sebastianista ocorrido em meados do século XIX, movimento este que influenciou 
e repercute na história e cultura do povo belmontense até os dias atuais. Assim, observando de 
forma peculiar e exímia o corpus desta pesquisa, que compõem a memória cultural de São José 
do Belmonte, em específico ao Movimento Armorial Pedra do Reino, objetiva-se neste trabalho 
fazer o levantamento do léxico desses documentos, analisando variações, na qual podemos atestar 
um número robusto de diferenças entre o léxico encontrado nesses textos e léxico encontrado em 
jornais contemporâneos. Vale ressaltar ainda que a maioria das palavras apresentam mudança em 
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relação à ortografia, devido as várias reformas ortográficas pelas quais o Brasil passou, sendo 
que o fator mais relevante aqui analisado é identificar palavras que não são mais utilizadas ou 
que são características da região, e ainda palavras que hoje têm outro significado, mas na época 
eram utilizadas com outros sentidos, como pode ser verificado pelo contexto em que aparecem 
nos jornais. Ainda de posse de corpus procederemos a uma avaliação de quais os níveis são mais 
recorrentes no processo de mudança, se de fato houve mudança ou se este léxico desapareceu 
por completo do sistema da língua portuguesa do momento atual.
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Adjetivo modificador deverbal no particípio:  
um caso de reanálise sintagmática?

JOSÉ ROMERITO SILVA (UFRN)

 Observam-se, no português atual, ocorrências de adjetivos na função de adjunto adnominal 
formados a partir de verbos no particípio passado. Tais ocorrências podem ser verificadas em 
amostras como “semana passada”, “atividades realizadas” e “conceitos estudados”, por exemplo 
(SILVA, 2011). Esses adjetivos diferenciam-se do particípio verbal “puro” por assumirem marcas 
morfológicas de gênero e número, estabelecendo a concordância nominal com o substantivo 
(N) a que se associam. Outro ponto que chama à atenção nesses adjetivos é o fato de eles pode-
rem ser transformados em uma oração relativa simples, na voz passiva canônica ou na passiva 
sintética: “semana que (se) passou”, “atividades que foram realizadas ou que se realizaram” e 
“conceitos que foram estudados ou que se estudaram”, respectivamente, o que leva à inferência 
de que aqueles possam ter derivado destas. Quanto a isso, o interesse neste trabalho é investigar 
se esses casos são recentes na língua ou se já eram produtivos em épocas mais remotas. Parte-se 
da hipótese de que esse fenômeno consiste de um processo de reanálise sintagmática (HOPPER, 
1996), em que a oração relativa, condicionada pelo princípio da economia (HAIMAN, 1985) em 
razão da contiguidade sintática, transmuta-se em um sintagma adjetival (SAdj), pela síncope do 
pronome relativo (que) e do verbo auxiliar (ser), resultando na gramaticalização da sequência 
N+SAdj. No caso do adjetivo formado de verbo não transitivo, a suposição é a de que se opera 
um ajuste na forma verbal do pretérito para o particípio, por imitação ao que ocorre na estrutura 
da passiva. O material de análise constitui-se de cartas particulares dos séculos XVIII, XIX e 
XX que integram o corpus mínimo da seção Rio de Janeiro do Projeto para a História do Por-
tuguês Brasileiro (PHPB). O aporte teórico-metodológico para a realização desta pesquisa é a 
Linguística Funcional norte-americana e brasileira, nos termos defendidos por Lehmann (1985), 
McMahon (1995), Martelotta (1996), Furtado da Cunha et al. (2003), entre outros. Por fim, cabe 
destacar a contribuição desta pesquisa para o ensino de língua portuguesa, particularmente no 
que diz respeito ao trabalho com o adjetivo, articulado à abordagem da flutuação categorial e 
dos processos de variação/mudança linguísticas implicados no fenômeno aqui problematizado. 
Acrescente-se a isso a oportunidade para reflexões acerca de fatores semântico-cognitivos e 
discursivo-pragmáticos subjacentes a essa questão.
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Variação linguística: o que dizem os documentos

JOYCE ELAINE DE ALMEIDA BARONAS UEL)

A variação linguística constitui um fenômeno natural, entretanto tal fato não é compreen-
dido pela grande maioria da população brasileira que acredita ser a língua do Brasil um objeto 
homogêneo, inflexível. No meio escolar, na maioria da vezes, a diversidade da língua é também 
ignorada, pois falta preparo para o professor lidar com um fenômeno comum, entretanto incom-
preendido pela sociedade. Dada tal situação, é crucial uma alteração na tarefa do profissional que 
lida com a língua portuguesa no Brasil, uma vez que os estudos sobre a diversidade linguística 
brasileira já avançaram consideravelmente. 

Esta pesquisa pretende, pois, fornecer subsídios aos professores de Língua Portuguesa a 
partir da elaboração de propostas adequadas ao estudo da língua em suas diversificadas matizes. 
Trata-se de busca de uma melhor compreensão da língua portuguesa abrangendo as variadas 
normas presentes no país, ou seja, o trato da linguagem numa perspectiva sociolinguística. 
Espera-se, com este estudo, levar ao professor, ferramentas úteis para o trabalho com a língua 
de forma consciente e inovadora, no sentido de romper com o preconceito linguístico e de con-
ceber a linguagem como forma interação social, abordando não só a norma padrão, mas também 
as variedades linguísticas. Tal proposta se dará a partir de estudos desenvolvidos no projeto de 
pesquisa “Variação linguística na escola: propostas didáticas”, vinculado ao Departamento de 
Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Londrina, no qual se unem docentes e discentes 
do curso de Letras, além de professores da rede estadual do Paraná, a fim de pensar o ensino 
de língua portuguesa atual. 

Desta forma, serão apresentados, nesta pesquisa, os primeiros estudos desenvolvidos no 
projeto citado, apresentando a análise dos documentos que regem o ensino da língua portuguesa, 
evidenciando em que sentido a variação faz parte de tais textos normativos, a fim de colaborar 
para um nova abordagem da língua na escola, sob a perspectiva da diversidade linguística. 
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Sobre construções com “se” e posição de sujeito no 
português brasileiro do século XIX

 JUANITO AVELAR (UNICAMP)  
SONIA CYRINO (UNICAMP)

No português brasileiro, alguns verbos transitivos admitem que argumentos externos com 
interpretação locativa sejam introduzidos por uma preposição de valor igualmente locativo, que 
pode ou não ser antecedida de um advérbio pronominal: Aquela loja vende todos os tipos de 
livro / (Lá) naquela loja vende todos os tipos de livro. Para Avelar & Cyrino (2009), pelo menos 
dois fatores devem ter atuado para determinar a emergência dessa variação: (a) a supressão do 
pronome indeterminador/apassivador “se” e (b) o surgimento do que se convencionou chamar 
na literatura gerativista de “concordância defectiva”, em que o verbo pode concordar com uma 
categoria cujos traços de número e/ou pessoa não estão disponíveis. Seguindo a vertente diacrô-
nica da Teoria de Princípios e Parâmetros (Roberts 2007), à luz de pressupostos do Programa 
Minimalista (Chomsky 1995), este trabalho analisa dados extraídos de jornais paulistas no século 
XIX, com o objetivo de verificar se a entrada de constituintes locativos preposicionados em 
posição argumental pode ser associada à queda do se e à emergência de concordância defectiva, 
tal como previsto pela hipótese de Avelar & Cyrino. O estudo analisou construções com se em 
que o argumento do verbo apresenta marcas de plural, obtendo os seguintes resultados: (a) no 
decorrer do século XIX, há uma diminuição progressiva na concordância de VERBO+SE com 
seu argumento; (b) na primeira metade do século, não há uma posição fixa para a ocorrência de 
constituintes preposicionados no interior de sentenças com VERBO+SE, enquanto na segunda 
metade os constituintes preposicionados locativos tendem a ocorrer adjacentes (em anteposição 
ou posposição) ao verbo; (c) da primeira para a segunda metade do século, diminui a frequên-
cia de constituintes locativos dentro de construções com VERBO+SE, o que nos sugere que, 
assim como os argumentos externos (pro)nominais de terceira pessoa, os constituintes locativos 
preposicionados passaram a migrar para a posição de tópico, onde ficam sujeitos a sofrer apaga-
mento se, no contexto de sua realização, tiver proeminência discursiva; (d) a partir da segunda 
metade do século XIX, o constituinte locativo tende a ser anteposto ao verbo nos casos em que 
o argumento de VERBO+SE não se encontra nessa posição. Esses fatos indiciam que é possível 
associar propriedades das construções com VERBO+SE tanto à emergência de concordância 
defectiva quanto a alterações significativas na sintaxe de locativos preposicionados.
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Tradição ibero-românica do livro de isaac: 
estabelecimento de um estema

JÚLIA BATISTA CASTILHO DE AVELLAR (FALE/UFMG) 
CÉSAR NARDELLI CAMBRAIA (ORIENTADOR)

Neste estudo, investiga-se a tradição ibero-românica do Livro de Isaac, obra que, origi-
nalmente escrita em siríaco por Isaac de Nínive no século VII, foi traduzida para o grego, em 
seguida, para o latim e, a partir deste, na Idade Média, para diversas línguas românicas (português, 
catalão, espanhol, italiano e francês). Pretende-se, pois, examinar as relações genéticas entre 
testemunhos da tradição ibero-românica da mencionada obra, a fim de que se estabeleça um 
estema e seja possível explicitar o processo de transmissão do texto em estudo. Para tal, foram 
considerados dois manuscritos da tradição portuguesa (cód. 50-2-15 da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro [PR] e cód. ALC 461 da Biblioteca Nacional de Lisboa [PL], ambos do séc. 
XV); dois manuscritos da tradição catalã (cód. n.I.16 do Real Monastério de El Escorial [CE] 
e cód. 5-3-42 da Biblioteca Capitular Colombina de Sevilha [CS], ambos do séc. XV); dois 
testemunhos da tradição espanhola (cód. II/795 da Biblioteca do Palácio Real de Madri [EM], 
de , 1484, e o impresso em Sevilha [ES], de 1497). Além disso, na medida em que a tradição 
românica do Livro de Isaac provém de tradução da tradição latina, foram ainda examinados para 
a elaboração do estema quatro testemunhos latinos: o cód. A 49 sup. da Bibliotheca Pinacoteca 
Accademia Ambrosiana de Milão [LMi], do séc. XIII; o cód. 659 da Bibliothèque Mazarine 
de Paris [LPm], do séc. XV; o cód. ALC 387 da Biblioteca Nacional de Lisboa [LL], de 1409; 
e o impresso em Barcelona [LB], de 1497. No presente trabalho, realizou-se, com base no 
método lachmanniano, uma análise comparativa (colatio) do primeiro capítulo do texto em 
questão nos testemunhos acima apresentados. Em seguida, considerando-se o método maa-
siano, identificaram-se os lugares-críticos significativos e analisaram-se os erros conjuntivos e 
separativos encontrados. A escolha das formas genuínas nos testemunhos ibéricos realizou-se 
sobretudo com base no texto latino da obra de Isaac (tomou-se como texto-base da tradição 
latina o testemunho LMi). Efetuou-se, a seguir, a elaboração de um estema representando as 
relações entre os dez testemunhos citados, o qual servirá de base para a realização de edição 
crítica dessa obra em cada uma das línguas ibero-românicas referidas. Os dados obtidos, além 
disso, possibilitaram a elaboração de uma hipótese quanto ao processo de transmissão do Livro 
de Isaac: a sua transmissão refletiria uma rota geográfica, já que teria ocorrido dos testemunhos 
latinos localizados na Itália para os testemunhos latinos localizados na França; destes para os 
catalães; depois, para o espanhol (de Sevilha) e, finalmente, deste para os testemunhos portu-
gueses; envolvendo, todavia, processos de contaminação.

Caderno de Resumos – Tradição ibero-românica do livro de isaac: estabelecimento de um estema



442

Mente de antigamente: o papel da semântica na 
ordenação dos advérbios

JULIA OLIVEIRA COSTA NUNES (UFRJ – BOLSISTA CAPES)

O presente trabalho é parte da pesquisa de doutorado, a qual tem por objetivo investigar 
as possíveis motivações na ordenação dos advérbios de tempo e aspecto com o sufixo –mente, 
numa visão diacrônica da mudança desses elementos, sendo que, para este trabalho, focaremos 
apenas em uma sincronia. Nosso corpus é composto por cartas de leitores e redatores de jornais 
diversos (São Paulo e Rio de Janeiro) e documentos de administração (pública e privada), todos 
do século XVIII. Os textos somam 352 documentos dos quais foram coletadas e analisadas 
todas as ocorrências de advérbios em –mente com noção temporal (como frequentemente e 
atualmente), mesmo que essa noção estivesse junto com a de modo. Diversos são os aspectos a 
serem abordados na analise dos mencionados adverbiais, no entanto, para a presente pesquisa, 
serão focados apenas aqueles que dizem respeito à posição e à semântica. Como ponto de partida 
para o estudo dos advérbios de tempo e aspecto, considera-se que a análise do mesmo sempre 
tem estreita relação com a compreensão do contexto no qual o item se apresenta, principalmente 
no que diz respeito à análise semântica. 

Os principais objetivos da análise foram (i) caracterizar as posições assumidas pelos 
advérbios de tempo e aspecto, apresentando a frequência de ocorrência de cada posição; (ii) 
verificar a possível relação entre o papel semântico-pragmático dos advérbios de tempo e a 
posição dos mesmos na oração; e (iii) apresentar os fatores que influenciam a ordenação dos 
advérbios em -mente em contextos em que eles podem ocupar posições diferentes na oração. 
Utilizamos os pressupostos teóricos da corrente funcionalista, que se diferencia das abordagens 
formalistas, tanto por considerar a linguagem como um instrumento de interação social quanto 
pelo fato de que a investigação linguística está além da estrutura gramatical, considerando as 
motivações para os fatos da língua no contexto discursivo. Ao relacionar a posição do adverbial 
com a semântica do mesmo, utilizamos o princípio icônico da proximidade (subprincípio da 
integração), o qual postula que conteúdos mais próximos cognitivamente também estão mais 
integrados sintaticamente. E vice-versa: o que está mais afastado cognitivamente também estará 
separado na estrutura.

No que concerne os advérbios em -mente, no quadro da linguística funcional, um outro 
aspecto a ser abordado diz respeito à gramaticalização. Acreditamos que o papel semântico 
exercido pelo advérbio influencia na posição que este ocupa na frase, principalmente na medida 

Caderno de Resumos – Mente de antigamente: o papel da semântica na ordenação dos advérbios



443

em que está relacionado ao grau de integração entre o item e o verbo ou entre o item e a cláusu-
la. Com isso, esperamos que: (a) os advérbios se apresentem nas posições imediatas ao verbo, 
principalmente no que diz respeito aos aspectuais e aos polissêmicos (aspecto + modo), sendo 
estes elementos semanticamente ligados à ação verbal; (b) os elementos tidos como sequenciais 
(que mais se assemelham aos conectores) ocorram sempre topicalizados, na margem esquerda 
da oração; e (c) acreditamos que o tipo de aspecto do advérbio está relacionado ao aspecto do 
verbo, ou seja, não pode haver redundância entre esses elementos. Se o advérbio aspectual atua 
sobre o verbo, modificando-o, o primeiro não apresenta um mesmo valor aspectual que o segundo.

Caderno de Resumos – Julia Oliveira Costa Nunes
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Os valores semânticos do pretérito perfeito no 
Português Brasileiro E no Português de Portugal 

contemporâneo

JULIANA BERTUCCI BARBOSA (UFTM – UBERABA, MG, BRASIL/CNPQ)

O Português do Brasil (PB), indiscutivelmente, vem do contato entre falantes do Português 
de Portugal (PP), língua hegemônica de dominação, com os falantes das numerosas línguas indí-
genas autóctones, com as chamadas línguas gerais indígenas, e ainda do contato com os falantes 
africanos, de várias línguas, e seus descendentes e, a partir do século XIX, com os falantes dos 
diversificados grupos de emigrantes que aqui se estabeleceram. Dessa mistura surgem muitas 
variações, que levam PB a ter características distintas do PP (cf. MATEUS, 2003, p.45-51) em 
vários níveis gramaticais (fonético/fonológico, semântico, lexical, morfológico e sintático). 
Entretanto, será que existem dissimulitudes entre o emprego do Pretérito Perfeito Simples (PPS) 
e o Pretérito Perfeito Composto (PPC) no Português Brasileiro e no Português de Portugal, já 
que diversos fatores – como, históricos, sociais e culturais – distinguem esses dois países? 

Partindo, então, da noção de que língua varia e pode mudar ao longo do tempo (cf. WEIN-
REICH, LABOV, HERZOG, 1969; LABOV, 1972, 1994, 1972) – e de acordo com espaço –, 
buscamos responder essa questão, apresentando, nesta comunicação, um estudo descritivo-
-comparativo do Pretérito Perfeito Simples (PPS)e Composto (PPC) do Português Brasileiro 
(PB) com o Português de Portugal (PP) do século XX. Seguimos 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 (cf. BARBOSA, 2008) 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). 
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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. 

Seguindo esta teoria, o Pretérito Perfeito corresponde, segundo Corôa, a definição [ME – 
MR, MF], que permite explicar os usos registrados nas gramáticas e manuais: “para descrever 
o passado tal como aparece a um observador situado no presente e que o considera do presente” 
(CUNHA, 1972, p. 434). Porém, Corôa nada nos diz a respeito de uma possível distinção entre 
a forma simples e a composta do Pretérito Perfeito, levando-nos a deduzir que ambas possuem 
a mesma interpretação semântica. Essa suposição não é compartilhada por todos os que se 
dedicam ao estudo dos tempos verbais.

Para a maioria dos autores consultados (PEREIRA, 1927; DIAS, 1970; SAID ALI, 1964; 
CHAVES DE MELO, 1968; CUNHA 1994), a diferença está em que o Pretérito Perfeito Simples 
(PPS) expressa uma ação completa ou concluída, enquanto a forma composta (PPC) expressa a 
continuidade ou repetição de uma ação até o momento em que falamos. Dias (1970, p.188-189) 
chama ao Perfeito Simples de definido, e ao Composto, de indefinido. 

Soares Barbosa (1871) dá à forma que chamamos de Perfeito Composto o nome de Pre-
sente Perfeito. Para esse autor, na forma tenho sido, o auxiliar denota um tempo presente e o 
particípio um evento acabado. A forma composta pode fazer referência a qualquer tempo passado 
cujo período de existência venha acabar no presente. 

Ilari (1997) afirma que o Perfeito Composto possui diferenças semânticas relevantes, 
distinguindo-se dos demais tempos em relação ao seu sentido e não apenas em relação à forma. 
Neves (2000) também salienta o valor aspectual do Perfeito Composto, introduzindo-o na 
exemplificação de operadores de iteração.

Finalmente, autores que, como Koch (1984, 1997), investigaram a progressão temporal 
em textos do português, procurando opor os tempos segundo o modo de enunciação (experien-
cial ou narrativo), costumam incluir o perfeito simples no grupo da narrativa (pretérito), e o 
composto, no do comentário (presente).

Comparando as diferentes propostas, vemos que quase todos os autores se concentram 
nos valores de duração/continuidade e iteração da forma composta, mas não se posicionam 
claramente quanto ao valor temporal, com exceção de Soares Barbosa (1871), que lhe atribui 
valor de presente. Quanto ao Perfeito Simples, todos ressaltam o valor de pretérito e de evento 
completado.

Essas considerações trazem à tona, principalmente, os seguintes questionamentos: o 
Perfeito Composto tem valor aspectual ou temporal e, se puder ser caracterizado como tempo, 
é presente ou pretérito?

Para tentar responder tais questões, tomamos como ponto de partida a morfologia dos dois 
pretéritos: forma simples (flexionada) e forma composta de auxiliar + base participial. Dentre 
os gramáticos estudados, o único que parece levar em conta tal distinção é Soares Barbosa, que, 
como vimos, atribui ao Perfeito Composto valor temporal de presente e aspectual de perfeito. 
Observe-se que o autor desconsidera a relação do auxiliar com a base, apoiando-se no valor 
de presente contido no auxiliar, isoladamente, para derivar a interpretação da forma composta. 
Entretanto, a auxiliaridade é vista como um processo em que o auxiliar interage com a base 
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nominal e produz como resultado um efeito semântico diverso do que seria obtido pelo uso de 
cada um dos verbos isoladamente. No caso específico das perífrases temporais, Ilari (1981, p. 
189) afirma que o auxiliar “toma por argumento a interpretação temporal dos afixos das formas 
conjugadas e dá como valor a interpretação temporal da perífrase de tempo no seu todo”. Nesse 
caso, o auxiliar equivale praticamente a um morfema gramatical de tempo que fosse afixado ao 
radical de um verbo pleno. Adquire, portanto, o estatuto de categoria funcional. A interpretação 
proposta por Soares Barbosa parece aplicar-se mais à construção que deu origem à perífrase, 
em que ter pode ser classificado como um verbo pleno, pertencente a uma categoria lexical. A 
diferença pode ser observada em exemplos como os seguintes:

(01) Tenho a monografia escrita.
(02) Tenho escrito a monografia.

As duas frases não equivalem semanticamente, como pode ser constatado pelo teste da 
pressuposição: em (2), a monografia está escrita e em (3), não.

Ilari (1997, p.29) ressalta que ter deve ser tratado como auxiliar de tempo porque leva o 
evento das sentenças em que aparece a ser interpretado sistematicamente como “passado em 
relação ao tempo em que se localizaria, se aquele morfema de tempo fosse aplicado à base verbal”. 

Outra característica do Perfeito Composto, segundo os autores citados, é expressar um 
evento que tem início no passado e se estende/continua até o presente. Comrie (1986, p 199-
200), porém, afirma que o PPC expressa um fato concluído no passado.

Segundo esse linguista, se desejamos indicar explicitamente que o hábito inclui o momento 
presente, utilizamos o Presente do Indicativo. Ao contrário do que postulam Fiorin (1995) e 
Cano (1998), não é necessário que o evento esteja inacabado, como se pode perceber retomando 
o exemplo (3): o evento “escrever” não está obrigatoriamente em curso no momento em que o 
falante enuncia a frase, embora a monografia esteja inconclusa.

Outro argumento que enfraquece a hipótese de que o PPC não tem referência temporal 
pretérita é o fato de que situações que se prolongam até o momento da fala podem ser expressas 
não só pelo Presente, mas também pelo Perfeito Simples (+ adjuntos):

(03) Joana mora nos Estados Unidos desde que nasceu.
(04) Joana sempre morou nos Estados Unidos.

Tais frases parecem até mais naturais, no português brasileiro, do que a correspondente 
com o PPC:

(05) Joana tem morado nos Estados Unidos (sempre/ desde que nasceu).

Além disso, nem sempre que a situação se estende até o presente podemos utilizar o perfeito:
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(06) Faz dez anos que Joana mora nos Estados Unidos.
(07) ? Faz dez anos que Joana morou nos Estados Unidos22.
(08) * Faz dez anos que Joana tem morado nos Estados Unidos.

Tudo isso nos mostra que tanto o PPS como o PPC devem receber a mesma definição 
temporal: ME – MR, MF. Portanto, concluímos que as diferenças entre esses dois tempos do 
PB devem ser buscadas em outros componentes de seu significado.

Uma solução possível nos é indicada por Ilari (s/d), que analisando frases com o PPC no 
português brasileiro, aponta várias características dessa forma, das quais destacamos as seguintes:

• expressa iteração, independentemente de estar presente na oração um adjunto de 
freqüência, podendo eventualmente assumir valor de continuidade;

• a distinção entre o valor iterativo e o durativo tem a ver com características 
aspectuais do predicado;

• não pode ser usado para expressar um período de tempo que começa e se conclui 
no passado, para descrever fatos que se processam uma única vez, ou um número 
definido de vezes;

• a iteração, que o autor compara à pluralização de eventos, pode ser entendida 
como um escalonamento de eventos no tempo, não necessariamente regular. 

Na tentativa de explicar de maneira unitária tais propriedades, Ilari sugere que o PPC seja 
tratado como uma função que se aplica a diferentes tipos de predicados, de maneira semelhante a 
certos operadores quantificacionais do português, os quais podem incidir sobre nomes indicativos 
de quantidade contínua ou descontínua (muitos livros vs. muito açúcar). Aplicando tal proposta 
ao PPC, poderíamos dizer que além de gramaticalizar tempo pretérito e aspecto perfectivo, 
constitui-se em operador de aspecto quantificacional, que – atuando sobre predicados de natu-
reza diversa23 – produz como resultado eventos plurais relacionáveis à continuidade (duração) 
ou descontinuidade (iteração). Aproveitando a sugestão de Mira Mateus et al.(1989), podemos 
propor para esse aspecto a representação [pn em It], onde p simboliza o evento e It, o intervalo 
de tempo em que esse evento se realiza (de maneira ilimitada e contínua ou descontínua). 

O PPS também pode expressar a pluralização de eventos, mas não a assinala explicitamente 
como a forma composta. Atribui-se então ao PPS o valor de forma não marcada em relação aos 
PPC24. Desse modo, a explicitação estaria condicionada à interação com adjuntos:

(09) As crianças choraram (várias vezes) (durante a viagem).

22  Possível, desde que a situação não perdure mais, isto é, com a interpretação de que Gabrielle morou nos Estados Unidos 
até 1992.

23  Não nos vamos deter nessa questão, que foge ao objetivo principal do trabalho. Ao que tudo indica, a interpretação pre-
ferencialmente durativa ou freqüentativa pode estar condicionada ao conteúdo lexical da base ou a certos adjuntos. Para 
maiores detalhes, ver Ilari (s/d) ou Cano (1998).

24  Da mesma forma como se considera o singular e o masculino não marcados em relação ao plural a ao feminino. 
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Em vista disso, concluímos que é possível distinguir os pretéritos do ponto de vista aspec-
tual. Para tanto, aproveitamos a conceituação de Corôa (1985, p. 74), segundo a qual o aspecto 
é a quantificação dos subeventos de um evento. Um subevento é qualquer dos estágios interme-
diários de um evento, inclusive o inicial e o terminal. O Perfeito Simples se opõe ao Imperfeito 
porque no primeiro todos os estágios se realizam no intervalo de tempo compreendido pelo 
evento em questão, e no segundo ao menos um subevento se localiza nesse intervalo de tempo. 
Conciliando a distinção de Corôa com a função de pluralização de eventos atribuída por Ilari ao 
PPC, podemos dizer que no Perfeito Composto mais de um (sub)evento está necessariamente 
incluído no It . Se a interação do auxiliar com a base resulta em interpretação iterativa, temos a 
pluralidade de eventos; numa interpretação durativa, os produtos são subeventos plurais. Essa 
concepção ajuda a entender porque os (sub)eventos expressos pelo PPC podem ser interpreta-
dos como estendendo-se até o presente ou futuro: o fato de alguns estágios se localizarem no 
intervalo de tempo em questão deixa aberta a possibilidade de que outros estágios venham a se 
realizar fora desse It. 

Como se verifica, a análise aspectual nos permite distinguir semanticamente o PPS do 
PPC. Vejamos agora se tal distinção é suficiente para explicar os usos desses dois tempos no 
Português de Portugal e no Português do Brasil. 

Para isso, montamos um córpus com textos escritos do PB e do PP (século XX) e seleciona-
mos as ocorrências do PPC e do PPS. Após essa seleção, obtivemos os seguintes índices gerais:

TABELA I – OCORRÊNCIAS DO PPC E PPS NO PP E NO PB DO SÉCULO XX

PPS PPC TOTAL 
(Leitura Horizontal →)No. →% No. →%

PP 564 90% 61 10% 625 100 %
PB 543 95% 30 5% 573 100 %

Como podemos perceber, as ocorrências do PPS, tanto no PP (564 / 90%) como no PB 
(543 / 95%), mostram-nos que, nessas duas variedades, o PPC é uma forma verbal de pouca 
rentabilidade. Esta constatação se assemelha à de Barbosa sobre o PPC no Português Brasi-
leiro do século XX e contraria a afirmação de Silva (1998, p.12) sobre a freqüência do PPC no 
Português de Portugal. 

A partir da leitura vertical da Tabela I, podemos observar que a forma composta é nume-
ricamente mais produtiva no PP (61 / 67%) do que no PB (30 / 33%). Porém, é importante 
destacar que essa diferença não implica, necessariamente, que o Pretérito Perfeito Composto 
(PPC) possui empregos distintos nas duas variedades analisadas neste trabalho, pois os resultados 
devem ser analisados também do ponto de vista qualitativo.

A partir da comparação entre vários grupos de fatores (traços aspectuais, presença e/ou 
ausência de adjunto, telicidade e grau de formalidade) – que auxiliaram na interpretação das 
formas simples e composta – e a variedade do Português, observamos que não existe nenhuma 
diferença significativa no emprego do Pretérito Perfeito Simples (PPS) e Composto (PPC) no PP 
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e no PB. Sendo assim, podemos concluir que o PPS e o PPS possuem características e funções 
semelhantes nas duas variedades.

O Pretérito Perfeito do modo Indicativo no português possui, então, as seguintes carac-
terísticas:
a. a forma simples e a forma composta possuem a mesma definição temporal;
b. o PPC é um operador quantificacional, que expressa pluralidade de eventos (iteração ou 

duração) por si só, sem o auxílio de adjuntos adverbiais;
c. o PPC é menos produtivo do que o PPS por ser usado apenas em situações semânticas restritas 

[+genéricas] e [+indefinidas]. Essa característica justifica encontramos mais ocorrências 
do PPC no PP (61 ocorrências) em relação ao PB (30 ocorrências), pois os textos do PP, 
que constituem o nosso córpus, favorecem o emprego da forma composta: possuem muitos 
contextos em que o falante quer expressar a pluralidade de eventos de forma genérica e 
indefinida . A percentagem maior da forma composta no PP, portanto, não implica que ela 
possua usos e funções diferentes nas duas variedades do português;

d. o PPS expressa, predominantemente, aspecto perfectivo, podendo, em algumas situações, 
ao combinar-se com adjuntos adverbiais, expressar duração ou iteração.

Sendo assim, por meio dessa análise, podemos afirmar que o PPC e o PPS possuem carac-
terísticas e funções semelhantes nas duas variedades. Isso demonstra que, apesar da força de 
diferenciação atuar sobre o PP e o PB, existe uma força unificadora que faz com, pelo menos em 
relação a certos aspectos, nas duas variedades do português estudadas, o PPC e o PPS possuem 
características e funções semelhantes. 
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Releituras dos poemas-canções de Chico Buarque:  
as crônicas visuais

JULIANA CAVALCANTI FIGUEIRÊDO (UEMG) 
MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA (UEMG/USP/BOLSISTA PÓS-DOUTORADO CNPQ)

Nosso trabalho se propõe realizar investigações jornalístico-literárias de algumas releituras 
de poemas-canções de Chico Buarque. Esta pesquisa, por isso, está atrelada aos pressupostos da 
Literatura Comparada e também aos do Jornalismo Literário. Vê-se que, ambos, estão alicerçados 
aos Estudos Culturais e à Análise do Discurso. O objetivo da pesquisa proposta é o de delimitar 
e interpretar o modo como são realizadas as releituras dos poemas-canções de Chico Buarque, 
na obra A Imagem do Som de Chico Buarque. Sabe-se que essa investigação, que explora um 
intercurso semiótico, alinhando as letras dos poemas-canções com as divulgações das letras em 
outras mídias, se justifica, uma vez que esse autor da MPB (Música Popular Brasileira) teve 
alguns de seus textos recentemente relidos como contos (BRESSANE, Ronaldo. Essa História 
está Diferente. Cia. das Letras, 2010). Igualmente, esse alinhavo se sustenta, tendo em vista 
que Chico Buarque é um poeta-compositor multimídia, pois produz textos para o Teatro, para 
o Cinema e publicar Romances. Com texto e diagramação produzidos pelo Projeto Imagem do 
Som, a obra A Imagem do Som de Chico Buarque, em seu V. II, publicada em 1999, estrutura 
nosso corpus de análise, apoiando todas as relações intertextuais que possam surgir entre a obra 
de Chico Buarque e os demais suportes midiáticos em que seus poemas-canções possam ser 
veiculados. Esse livro, diferentemente do de Ronaldo Bressane, não apresenta uma transposição 
de poema para prosa, mas de poemas para imagens, trazendo 80 poemas-canções relidos como 
o que chamaremos em nossa pesquisa de crônicas-imagens. Faz-se, desse modo, um trânsito 
interssemiótico de seus poemas cantados. Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, adotamos o 
modelo teórico dos Estudos Culturais, por entendermos que tal arcabouço, ao mesmo tempo em 
que compreende a Teoria Pós-Colonial, dialoga com os pressupostos da Literatura Comparada e 
do Jornalismo Literário, coadunando-se perfeitamente aos ditames gerais da Análise do Discurso.
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Aquisição do português como segunda língua por 
falantes de língua Timbira

 JULIANA CHAVES SOUZA (USP)

Neste estudo procurou-se analisar sobre como se manifesta a aquisição dos tempos verbais 
do português por falantes de línguas timbira. Tal observação baseou-se em quarenta redações 
elaboradas por alunos indígenas matriculados no projeto: Uma escola Timbira, realizado pelas 
Secretarias de Educação do Maranhão e do Tocantins em conjunto com a Funai e com o Centro 
de Trabalho Indigenista (CTI) no ano de 2006. Do corpus analisado, escolheu-se, como objeto 
de investigação, a aquisição dos tempos verbais da língua portuguesa, visto que as dificuldades 
de expressão quanto ao presente, passado e ao futuro ocorriam com grande frequência. Como 
bases teóricas, o

Modelo de Análise de Erros (AE) juntamente com o Modelo de Análise Contrastiva (AC) 
contribuíram para a divisão e a classificação dos desvios de norma padrão da língua portuguesa e 
para o contraste entre a língua materna e a língua alvo, criando-se as hipóteses desse estudo. Os 
resultados da pesquisa mostram que muitos desvios de norma padrão de L2 estão intimamente 
relacionados à transferência de parâmetros de L1 para L2, à substituição errônea de tempos 
verbais e ao uso de estratégias facilitadoras de referenciação à temporalidade.
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Ter e haver em estruturas existenciais: uma abordagem 
diacrônica do Parâmetro do Sujeito Nulo 

JULIANA ESPOSITO MARINS (UFRJ)

Com base de estudos que mostram que, a partir do séc. XIX, no português brasileiro (PB), o 
verbo possessivo ter começa a ser usado com sentido existencial, invadindo um contexto anterior-
mente dominado por haver, o presente trabalho, a partir das noções de “Gradualismo e Catástrofe 
(Lightfoot 1999) e “Gramáticas em Competição” (Kroch 1989, 1994), nos moldes da Teoria Ge-
rativa, propõe uma análise diacrônica dos verbos haver, ter e existir em peças teatrais brasileiras 
e portuguesas, escritas entre os séc. XIX e XX, buscando evidências das diferenças sistêmicas 
entre as duas gramáticas do português, tentando relacionar esse fenômeno à marcação do valor 
do Parâmetro do Sujeito Nulo. Estudos como o de Callou & Avelar (2000, 2002) confirmam no 
PB contemporâneo a hegemonia de ter em tais contextos. Avelar e Callou (2007), usando uma 
abordagem não-lexicalista (Haley & Noyer 2003) da Teoria de Princípios e Parâmetros na versão 
minimalista (Chomsky 1995), defendem que sentenças existenciais, possessivas e copulativas 
apresentam mesma estrutura subjacente e sua “roupagem” lexical entraria no caminho rumo à 
Forma Fonológica, pós-processamento sintático. O surgimento de ter em contextos existenciais 
no PB – o que parece não ter ocorrido no português europeu (PE) – parece estar relacionado com 
a redução do paradigma flexional do verbo e com a consequente perda da possibilidade de licen-
ciamento/identificação do sujeito nulo pelo sistema. Em linhas gerais, pretendemos mostrar (a) 
quando o verbo haver deixa de atuar como o verbo existencial canônico, sendo suplantado por 
ter no PB e como se comporta no PE; (b) que contextos aparecem como favorecedores do uso de 
um ou outro verbo; (c) se, quando co-ocorrem no sistema do PB, ter e haver aparecem nos mes-
mos contextos sintáticos e com o mesmo valor de verdade, evidenciando a competição de duas 
gramáticas distintas, ou se estão em distribuição complementar – como parece ser o caso do PE 
–, com usos especializados, co-existindo em uma mesma gramática; (d) como se comporta existir 
em sistema(s) em que a representação da existência é dada por haver e/ou ter. Patimos da hipótese 
de que as alterações nas sentenças existenciais no PB possam estar ligadas às modificações no 
comportamento desta variedade, quanto ao feixe de propriedades relacionadas ao Parâmetro do 
Sujeito Nulo (PSN), conforme mostraram empiricamente muitos trabalhos nas últimas décadas. 
Notou-se que o PB contemporâneo já exibe comportamento bastante afastado de outras línguas 
românicas, como o PE (Duarte 1993, 1995), o espanhol (Soares da Silva 2006) e o italiano (Marins 
2009), o que parece apontar para uma remarcação do PSN (do pólo positivo para o negativo) no 
PB. A substituição de haver por ter, então, seria mais um reflexo da remarcação do PSN, visto que 
ter permite a projeção da posição estrutural de sujeito, suscitando o aparecimento de sentenças 
existenciais com a projeção da posição do sujeito.
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Relações retóricas estabelecidas por orações 
gerundiais adverbiais em locuções formais e em 

entrevistas orais

JULIANO DESIDERATO ANTONIO (UEM)

 O objetivo deste trabalho é propor critérios para identificação das relações implícitas 
estabelecidas por orações gerundiais adverbiais em um corpus formado por elocuções formais 
(aulas) e entrevistas orais. Geralmente consideradas apenas em seus aspectos formais pela tra-
dição gramatical, sob a ótica do Funcionalismo, essas orações devem ser vistas como opções 
colocadas à disposição do falante pela gramática da língua para organização da informação com 
fins a atingir seus propósitos comunicativos. Para a análise dessas orações, tomam-se como fun-
damento teórico da pesquisa duas teorias funcionalistas, a Teoria da Estrutura Retórica do Texto 
(Rhetorical Structure Theory, RST) e a Gramática Discursivo-Funcional (GDF). Na visão da 
RST, além do conteúdo explícito veiculado pelas orações de um texto, há proposições implícitas 
que surgem das relações que se estabelecem entre partes do texto. Pesquisas têm demonstrado 
que essas proposições implícitas, chamadas “proposições relacionais”, “relações retóricas”, 
“relações discursivas” ou “relações de coerência”, podem ser reconhecidas pelo destinatário do 
texto sem ser necessariamente expressas por algum conectivo ou marcador discursivo. Dessa 
forma, outros tipos de marcas que identifiquem essas relações têm sido investigados, como, por 
exemplo, tempo e aspecto verbais, modo da oração, combinação entre as orações, significado 
do verbo, implicaturas, dentre outros. Neste trabalho, foram utilizados os parâmetros da GDF 
factualidade, pressuposição e as camadas dos níveis representacional e interpessoal em que ocor-
rem as orações para a identificação das relações retóricas estabelecidas pelas orações gerundiais 
adverbiais. Como essas orações apresentam forma verbal não-finita e não são introduzidas por 
conectivo, não se encontram, nos estudos tradicionais, critérios objetivos para a distinção das 
relações expressas. Por meio dos parâmetros da GDF, foram identificadas relações de meio, de 
resultado, de condição e de propósito, o que não significa que não se reconheça, neste trabalho, 
que outras relações como tempo (anterioridade, posterioridade, simultaneidade), concessão, 
causa, dentre outras, podem ser estabelecidas por orações gerundiais adverbiais. Os parâmetros da 
GDF demonstraram ser eficientes na identificação das relações estabelecidas por essas orações.
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Um estudo sobre o crioulo da Guiné-Bissau

JULIÃO OCAIA DE CARVALHO (USP – IC)

Este trabalho pressupõe mostrar a importância da nossa língua crioulo guineense, não 
tem outra língua de unidade nacional para além dela, ainda pretendemos introduzi-la apenas o 
Português é conhecido como língua oficial que funciona somente nas escolas, instituições, nas 
imprensas, e na Assembleia de Republica quer dizer às vezes é falado ou seja, quando vai ter 
alguma encontros internacionais aí todos discursos vão ser pronunciado em Português. Buscar 
critérios que assegurem a leitura de novas formas linguísticas num plano global orientado por 
particularidades culturais de usuários da língua crioula é o objetivo restrito deste trabalho. 
Dessa forma, volta-se à análise das formas linguísticas da comunidade guineense, que é a língua 
crioula. A priori, partiremos de estudos teóricos sobre a língua crioula e de levantamento de 
materiais escritos para a composição do corpus. Cumprida essa etapa, iniciaremos as análises 
dos materiais reunidos.
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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 com-
plexo 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 significa-
do 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 discur-
so. 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, por exemplo, 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 e subjetividade, 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, 
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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 de sinalizar 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.
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Construções binominais quantitativas  
no português do Brasil

KAREN SAMPAIO BRAGA ALONSO (UFRJ)

Este trabalho tem como objetivo descrever as construções binominais quantitativas do 
tipo “um N1 de N2” (ex: um litro de leite, uma cambada de crianças, um pouco de pão etc.) em 
termos de suas propriedades como pareamento de forma e sentido, bem como o de distribui-las 
dentro de uma rede de construções por smelhança por familiaridade, entendendo-a como formada 
por meio do processo de gramaticalização de construções. A pesquisa se baseia na perspectiva 
da Linguística Baseada no Uso, em que a gramática é vista como moldada pelo discurso, sendo 
a análise linguística realizada sob um ponto de vista cognitivo-funcional. Sendo assim, a partir 
da análise de exemplos retirados dos corpora do Grupo de estudos Discurso & Gramática (refe-
rente aos informantes do Rio de Janeiro) e de 6 inquéritos entre dois informantes retirados do 
site do Projeto NURC, foram encontrados quatro subtipos de construções relativos ao padrão 
tomado como mais geral “um N1 de N2”, a saber: a) uma construção relacionada ao processo 
de extração de unidade ou porção – Num N1 de Nsing2 –, em que um é numeral, N1 exprime 
quantidade específica e N2, tomado como incontável ou contínuo, tende a aparecer no singular; 
b) uma construção relacionada ao processo de multiplexização – Num N1 de Npl2 – em que um 
é numeral, N1 exprime quantidade específica e N2, tomado como contável ou discreto, tende a 
aparecer no plural; c) uma construção relacionada ao processo de extração de unidade ou porção 
associado à avaliação subjetiva do falante a respeito da quantidade referida por N2 – Art Indef N1 
de Nsing2 – em que um é artigo indefinido, N1 exprime quantidade indeterminada e N2, tomado 
como incontável ou contínuo, tende a aparecer no singular; d) uma construção relacionada ao 
processo de multiplexização associado à avaliação subjetiva do falante a respeito da quantidade 
referida por N2 – Art Indef N1 de Npl2 – em que um é artigo indefinido, N1 exprime quantidade 
indeterminada e N2, tomado como contável ou discreto, tende a ser pluralizado. Considerando 
isso, a pesquisa mostrou como esses quatro padrões foram se gramaticalizando ao longo do 
tempo, o que, ao final, permitiu que se chegasse a uma relação de herança de familiaridade entre 
eles, em que o licenciamento de um se deve à pré-existência de outro. Foi apresentada também 
uma proposta de descrição da relação entre construções binominais quantitativas e construções 
de modificação de grau do tipo “um N Adj” (a exemplo de: um pouco cansada, um bocado triste, 
etc.). Observou-se que o padrão binominal quantitativo “Art Indef N1 de Nsing2” é capaz de 
gerar construções de modificação de grau, em um processo de gramaticalização de construções, 
sustentado por processos cognitivos de natureza metafórica. 
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Referenciação e argumentatividade – Estudo da 
abordagem da mídia ao caso Nardoni

KARINA MENEGALDO DIAS (UNIFESP)

A pesquisa analisou as estratégias de referenciação em reportagens sobre o caso Nar-
doni sob o viés teórico da Linguística Textual. O caso Nardoni, como ficou conhecido, foi um 
fato ocorrido em 2008, em que uma menina morreu após a queda da janela do sexto andar do 
edifício em que seu pai morava. O caso foi amplamente retratado pela mídia. O estudo, que 
abordou apenas um veículo de mídia impressa, procurou demonstrar como foram edificadas 
as imagens do assassino de Isabella, do pai, Alexandre Nardoni, e de Anna Carolina Jatobá, 
a madrasta da menina, através da construção dos objetos-de-discurso nos textos ao longo da 
cobertura dada pela revista Veja, corpus da investigação. Por meio da análise das matérias, foi 
possível verificar que a revista primeiramente construiu os objetos discursivos separadamente, 
transferindo posteriormente a imagem atribuída ao assassino, inicialmente desconhecido, para 
o casal, através da recategorização do objeto-de-discurso assassino. Após a análise do processo 
de referenciação, foi observada a orientação argumentativa dos textos, evidenciadas principal-
mente na escolha dos referentes discursivos empregados, considerando também a valoração das 
palavras, segundo conceito de Citelli (2004). Isso permitiu, amparando-se principalmente nas 
teorias de referenciação e argumentação, vinculadas ao escopo da Linguística Textual, e com o 
amparo teórico de teorias do Jornalismo, apontar que há um teor argumentativo nos textos jor-
nalísticos estudados, o que pôs em questão a apregoada neutralidade dos discursos jornalísticos. 
Notou-se ainda, com a análise das cartas enviadas à revista, que ocorreu a adoção do discurso 
contido nas reportagens, evidenciado pela reprodução discursiva, bem como pela duplicação 
de muitos dos referentes utilizados nas matérias, colocando a mostra a influência exercida do 
discurso adotado pela revista no discurso dos leitores. Por fim, com a minuciosa análise das 
matérias e da adoção discursiva notada nas cartas dos leitores foi possível apontar a presença 
de argumentatividade nos textos jornalísticos analisados.
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Fatores favorecedores das formas de  
imperativo (indicativo e subjuntivo): análise de cartas 

do século XIX-XX

KARINE CRISTI MELO DE LIMA (UFRJ)

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

KARINE LÔBO CASTELANO (UENF) 
ELIANA CRISPIM FRANÇA LUQUETTI (UENF)

 Esta pesquisa tem por objetivo evidenciar o uso dos elementos assim, tipo e tipo assim 
nas diferentes abordagens do estudo da língua portuguesa, mas principalmente sob a perspec-
tiva da gramaticalização, considerado um dos postulados da Linguística Funcional. Além disso, 
pretende-se analisar as ocorrências desses operadores em cinco tipos distintos de textos: a) 
narrativa de experiência pessoal; b) narrativa recontada; c) descrição de local; d) relato de pro-
cedimento; e e) relato de opinião, estratificados de acordo com as variáveis sociais, tais como: 
sexo, idade e escolaridade, nas modalidades oral e escrita de informantes da Região Norte-
-Noroeste Fluminense. Para a análise dos dados sob uma perspectiva funcional, inicialmente, 
levamos em consideração o contexto de realização dos operadores em questão, como também 
seu comportamento sintático, sua proximidade com determinadas categorias gramaticais, bem 
como sua noção semântica no contexto. Diferentemente do estudo da gramática tradicional, 
que se caracteriza pela falta de reflexão em seu uso, a utilização dos operadores argumentati-
vos prova que há várias condições que são determinantes para o estudo da língua, como as de 
interlocução. Nessa perspectiva, o estudo da gramática precisa estar relacionado ao uso efetivo 
da língua, incentivando o aluno a desenvolver conscientemente suas habilidades linguísticas. 
Além disso, precisa considerar as diferentes condições de produção do discurso para que o 
aluno conheça e valorize outras variedades linguísticas, sentindo-se estimulado. Para que isso 
aconteça de maneira eficaz, pesquisas que registram, descrevem e analisam sistematicamente 
os aspectos sociais de uma comunidade de falantes devem ser levadas para a sala de aula, a 
fim de se compreender a estrutura da língua através da observação, por exemplo, da variedade 
linguística existente na sociedade e detectar as diferenças entre as camadas socioculturais de 
discursos. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir para o preenchimento de um grande vazio 
existente entre as teorias produzidas na academia e a escola, ou seja, entre o pesquisador e o 
professor, que está na sala de aula vivenciando todos os enfrentamentos que o ensino oferece.
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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, preli-
minarmente, 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 obje-
tivo consubstanciar a produção do ATT no que se refere aos aspectos teórico-metodológicos da 
onomástica-toponímica: taxionomia, formação, etimologia dos topônimos e dados antropocul-
turais. 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 muni-
cípios 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 resul-
tados 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. 
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A implementação de “você” em cartas pessoais norte-
rio-grandenses do século XX 

KÁSSIA KAMILLA DE MOURA (UFRN)

 Neste trabalho, temos por objetivo descrever e analisar o processo de variação/mudança 
envolvendo os pronomes pessoais de segunda pessoa do singular TU e VOCÊ e sua extensão 
no paradigma pronominal no Português Brasileiro (PB). Nosso corpus é constituído de 62 
cartas pessoais trocadas entre dois irmãos – Theodósio Xavier Paiva e João Idalino Xavier 
de Paiva, ambos nascidos no curso do século XIX, no povoado de Vera Cruz, pertencente ao 
munícipio de São José de Mipibú/Rio Grande do Norte. O universo discursivo dessas cartas é 
basicamente notícias da cidade em que viviam – uma vez que moravam em cidades distintas 
–, assuntos de família, da política local, assuntos religiosos e meteorológicos, bem como sobre 
transações comerciais entre os irmãos e seus sócios. As cartas analisadas integram o banco de 
dados do córpus mínimo manuscrito do Projeto para a História do Português Brasileiro, cole-
tadas pela equipe do RN. Optamos por utilizar cartas pessoais por dois motivos: (1) na escrita 
desse gênero há um menor monitoramento das normas da escrita e, consequentemente, uma 
maior “autenticidade” em relação aos padrões de uma gramática vernacular brasileira; (2) as 
cartas apresentam algumas peculiaridades que facilitam o estudo numa perspectiva histórica, tais 
como: local, data, nome do remetente e destinatário. A respeito da escolha do século, tomamos 
por base os estudos de Lopes e Machado (2005) e Lopes et al. (2009), os quais registram que 
no PB a forma VOCÊ suplanta o uso de TU a partir do século XX. Em relação ao processo de 
implementação do VOCÊ no PB, as referidas autoras atestam o seguinte quadro: (a) as formas 
verbais imperativas, (b) a realização plena do sujeito pronominal e (c) os pronomes oblíquos 
com preposição (por você, de você...) são contextos favorecedores ao uso da forma inovadora; 
(d) as formas verbais não imperativas (com sujeito nulo), (e) os pronomes oblíquos sem prepo-
sição (te) e (f) os pronomes possessivos (teu/tua) são contextos de resistência do TU. Tendo em 
vista a produtividade do VOCÊ nesses diferentes contextos, pretendemos responder a seguinte 
questão de pesquisa: por que os ambientes listados em (a), (b) e (c) favorecem o uso do VOCÊ? 
No tocante à metodologia, os dados extraídos das cartas serão categorizados de acordo com a 
sociolinguística variacionista (cf. WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006; LABOV, [1972] 
2008) e, posteriormente, submetidos aos programas do pacote estatístico GOLDVARB2001 (cf. 
ROBINSON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001), a fim de tentar rastrear, detalhadamente, 
por meio de frequências de uso e pesos relativos, o processo de variação/mudança do TU/VOCÊ 
nas cartas norte-rio-grandenses.
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Anúncios de trabalhadores livres de 1854 a 1874 
em São Paulo: “brancos”ou “de cor”: um estudo 

diacrônico histórico-social

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA (PPG-USP/CAPES)

O discurso é, para Análise Crítica do Discurso, o uso da linguagem como prática social; 
ele constitui os sujeitos e as relações sociais, bem como os sistemas de crenças e valores des-
ses sujeitos. Fairclough (2008:63) o entende como forma de ação, modo de representação, de 
atuação sobre o outro.

No fim do século XIX, no Brasil, a ideia de superioridade de uma raça sobre a outra é 
fortalecida por meio do discurso midiático. Inicialmente, os negros eram citados nos jornais, 
em anúncios de venda e troca, como se fossem mercadorias. Depois, apareciam em pequenas 
notas que revelavam suas fugas. Também constavam na seção de ocorrências policiais, quando 
eram envolvidos em brigas, assassinatos e outras “rebeldias”, como verdadeiras “feras”. Nos 
editoriais constavam conteúdos de inferioridade dos negros e de xenofobia, como relata o do 
Correio Paulistano de 1892: 

 (...) os escravos com todos os horrores e vícios não foram tão perniciosos como a contratação 
dos chineses (...) O negro só sabia ser sensual, idiota, sem a menor idéia de religião, de outra 
vida moral e nem sequer de justiça humana. Dançar no domingo, embriagar-se, era sua única 
atividade... Já os chineses são gente lasciva ao último grao, escoria acumulada de países 
de relachadíssimos costumes... São todos ladrões, jogadores a um grao incompreensível... 
Admitindo a possibilidade de introduzir estes leprosos de alma e corpo quanto gastará o 
Estado de São Paulo em cárceres com o aumento de criminalidade? (SCHWARCZ, 1987:108)

Essas ideias circulavam entre os leitores do jornal e faziam parte da fala rotineira da 
população oitocentista. É inegável o papel fundamental que a mídia (formada pela elite) teve 
na consolidação e na reprodução do racismo. Segundo Van Dijk (2008:15), o racismo não é 
inato ao ser humano, ele é amplamente discursivo, ou seja, adquirido no convívio diário, nas 
histórias diárias, nos livros, na literatura, no cinema, nos artigos de jornal, nos programas de 
TV (...) . Embora, não se trata de um efeito automático de opinião, muitos leitores podem resistir 
às interpretações sugeridas pelo discurso racista (ibidem:19), pois um jornal com publicações 
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diárias detém influência determinante, principalmente ao repetir certos valores, de maneira 
normatizante.

Nos anúncios de emprego do jornal Correio Paulistano, por exemplo, os critérios de cor 
proliferam: brancos, de cor (o vocábulo genérico de cor englobaria todos os que não são bran-
cos), pretos, negras, negrinhas preenchiam os requisitos para vagas de menor prestígio social. 
Esses critérios uniam-se às exigências morais, tais como boa conduta, sadia, bons, conduta 
afiançada, ou mesmo as condições familiares, como casado e sem filho, ficando mais evidentes, 
muitas vezes, do que as exigências profissionais.

Nos anúncios abaixo, de 1864, para ama, observa-se a indiferença quanto à cor da pele, 
brancas ou mulatas serviriam. Já nos de 1865 e 1870, há preferência por brancas para exercer 
a mesma função:

PRECISA-SE de uma ama branca, ou mulata, sadia,/ que tenha boa conducta e bastante 
leite. Para tratar/ na rua da Boa Vista n.52 com Manoel Rodrigues Jor-/dão.
Correio Paulistano, 11 de Maio de 1864

AMA DE LEITE. // Precisa-se de uma mulher branca, nas condições de/ poder amamentar 
uma criança recemnascida. // Não se olha a preço, e trata-se na rua do Commercio/ n.2, 
botica 
Correio Paulistano, 18 de Março de 1865 

Ama de leite// Precisa-se de uma que seja branca e que tenha bom/ leite. Trata-se na rua 
Direita n.46 
Correio Paulistano, 14 de Dezembro de 1870

Essa tendência – fortalecida pela política de imigrantes e de branqueamento da raça – é 
adotada por senhores que mudaram de comportamento devido a diversas crenças que permea-
vam a sociedade da época, entre elas, a de que a ama de leite não branca transmitia doença ao 
bebê ao alimentá-lo. Isso fez com que o sujeito não só modificasse seu modo de pensar, como 
também colocasse em prática essa postura ao procurar mulheres brancas em vez de não-brancas.

Numa de e , essencial os ex-escravos fossem afiançados por seus ex-donos. Esperava-se 
eles fossem servis e fiéis. Martinho e Gorenstein (1993:42) asseveram que os vínculos pessoais 
como lealdade, confiança, honestidade, entre outros, configuravam uma espécie de contrato 
moral. Por isso, pedia-se que alguém afiançasse a conduta, como se pode ver no anúncio a seg
uir:épocafugasrebeliõeseraqueque

Precisa-se/ de um rapaz de conducta affiançada para todo o/ serviço de casa, no hotel 
d’Italia rua Direita/ n.46
Correio Paulistano, 17 de maio de 1873
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Acreditava-se que a moralidade do trabalhador só seria adquirida na relação que se esta-
belecia com o emprego: quanto mais dedicação e abnegação o indivíduo tiver em seu trabalho, 
maiores serão os seus atributos morais (CHALHOUB, 2001:70).

Em relação à cor branca, essa preferência ficava evidente não só quando o adjetivo branco 
(a) era utilizado, mas também quando se escolhia o candidato pela origem nacional como: ale-
mão, português, francês, inglês etc. No anúncio de 1892, abaixo, há preferência por uma pessoa 
de cor ou português. Observa-se que a nacionalidade europeia portuguesa foi utilizada como 
sinônimo de cor branca em oposição ao de cor, formando uma dicotomia racial:

PRECISA-SE de um bom cozinheiro na/ rua do Braz n.141, Hotel Cantagallo./Prefere-se 
portuguez ou de côr. Não/ sendo nas condições que se exige é excu-/sado apresentar-se.
Correio Paulistano, 2 de abril de 1892

Inicialmente, contratavam-se brancos ou não brancos, depois apenas brancos e, por fim, 
na forma mascarada de racismo ao preferir estrangeiros, em oposição aos não brancos. A esse 
respeito, Fairclough (2008:126) relata que os gêneros do discurso não só refletem as mudanças na 
prática social, como também as introduzem sempre numa relação histórica e dinâmica: Mudan-
ças nas práticas sociais são manifestadas no plano da linguagem nas mudanças no sistema de 
gêneros e, em parte, provocadas por tais mudanças (ibidem -tradução nossa).
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O “vazamento” da diglossia em documentos do latim 
medieval: algumas considerações

KELLY CRISTINA TANNIHÃO (UNESP – ARARAQUARA)

O presente trabalho analisou documentos do latim medieval, focalizando as mudanças 
morfossintáticas sofridas pelas preposições ad, cum, de e in. Os documentos analisados se 
encontram em uma coleção intitulada Portugaliae Monumenta Historica, que é composta por 
quatro partes: Scriptores ou Monumentos Narrativos; Leges et Consuetudines ou Legislação e 
Jurisprudência; Diplomata et Chartae ou Diplomas e Atos Públicos Privados; e Inquisitiones 
ou Atas das Inquirições Régias. Dessas quatro partes, analisou-se a parte referente a Leges et 
Consuetudines, que é composta por 7 fascículos, contém documentos que datam do século VIII ao 
XV e foi publicada entre 1856 e 1868. Dos 7 fascículos, por uma questão de delimitação, foram 
analisados os fascículos 1, 3 e 5, que contêm documentos datados de 1055 a 1277. 

Apesar de as informações sobre esses documentos serem raras e haver poucos estudos sobre 
eles, além de os dados sociais referentes à sua escrita serem fragmentados, tal material constitui 
uma fonte linguística primária muito importante, pois através dela pode-se ter ideia de como era 
utilizada a língua latina por falantes não nativos dela, afinal, neste momento, o latim era apenas 
língua franca e não mais língua materna. Assim, o latim estudado, geralmente classificado como 
latim medieval, representa-se muito relevante para descrição de um estágio tardio do latim, e, 
consequentemente, para história da língua portuguesa. Considerando a situação da produção desses 
textos, eles foram escritos em latim, em uma época em que já não se falava latim, ou seja, tentavam 
seguir uma norma que não era a utilizada comumente e que, de alguma forma, era artificial; isto 
é, no latim tardio, observa-se a existência de uma língua materna e de outra não materna, sendo 
a materna raramente usada para escrever, ou seja, há uma língua usada na fala cotidiana – o por-
tuguês – e outra na escrita – o latim-, usada como língua de comunicação escrita, o que configura 
uma situação de diglossia; assim, o objetivo foi verificar se características da língua falada eram 
representadas na língua escrita. 

Com as análises, foi possível constatar que características da língua falada – o português 
– aparecem na língua escrita – o latim -, ou seja, há o “vazamento” da diglossia, pois, além da 
variação no emprego e na regência das preposições, também foi possível observar outras carac-
terísticas linguísticas que são representativas de uma transição da escrita latina para a escrita das 
línguas românicas, como, entre outras, a ordem dos constituintes frasais e o uso de palavras com 
a grafia aportuguesada. 

A pesquisa tem caráter histórico, adotou a abordagem funcionalista dos estudos linguísti-
cos e a Teoria da Variação e Mudança Linguísticas, além de fazer uso do programa estatístico 
GOLDVARB.
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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 multis-
sistêmica 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, semân-
ticas 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 identifica-
ção 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.
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Considerações sobre a transitividade verbal

LAILA MARIA HAMDAN ALVIM (CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA)

A partir de revisão bibliográfica sobre a Transitividade Verbal, focada na possibilidade 
predicativa dos verbos, comprovou-se a relevância do tema para a construção de enunciados 
eficientes. A observação do fato, abordado nos primeiros estudos com certa simplicidade, pas-
sou, devido ao avanço das teorias linguístico-gramaticais, a aprofundamentos que revelam sua 
complexidade, indefinição e falta de determinação satisfatória. Assim, este estudo confrontou 
análises realizadas sobre o tema por diferentes autores relativamente ao padrão de Transitividade 
Verbal. É unânime a aceitação da transitividade verbal relacionada à base semântica do verbo, 
podendo ser percebida ou alterada pelo contexto de onde as palavras podem receber nuanças 
especiais de sentido. Constataram-se, apesar disso, diversidade terminológica, modelos diferentes 
para análise e classificação, influenciados pelo tempo, pela evolução da língua e, até mesmo, 
por fatores psicológicos. Nessa medida, afasta-se da unanimidade em relação à consideração 
dos termos construídos e/ou advindos do fenômeno, ainda que se referindo ao mesmo fato. 

O conceito de transitividade mostrou-se fundador de divergências, uma vez que variado, 
bem como, consequentemente, os termos e funções que dele originam. Mesmo em teorias mais 
recentes, como a das valências verbais, há divergências, uma vez que a especificação do que se 
denominam argumentos e participantes não é universal, tomando rumos diversos com o avanço 
dos estudos. Dessa forma, a não consideração de novos modelos de análise e a resistência a 
mudanças e revisões significam manutenção do que se percebe como definitivo e acabado, e, 
portanto, enganosamente, seguro. Surgem, então, vozes com objetivo de exatidão científica do 
termo, sua vulgarização e precisão. 

Registre-se a tentativa da Nomenclatura Gramatical Brasileira cuja proposta de unifica-
ção terminológica para solução de divergências encontrou inúmeras insatisfações. Mesmo que 
estabelecida objetivando solucionar diversidades, mostrou-se fundadora de mais divergências. 
Parece que, com o desenvolvimento dos estudos, havendo maior preocupação com fenômenos 
específicos, buscou-se mais exatidão para os fatos, mas a que se chegou foi a maior complexi-
dade e a sua constatação, ou seja, há realmente complexidade inerente ao tema. E solução ainda 
não satisfatória. Mesmo com a NGB, estabelecida para solucionar as diversidades, segundo 
Melo (1981):

Além do nome diferente para o mesmo valor, a mesma função ou o mesmo fato, notava-se 
a preocupação de multiplicar distinções puramente subjetivas, ou decorrentes de visão 
errônea do fenômeno linguístico.
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 (...) a classificação dos verbos, complicadíssima, tendo em vista o regime, a conjugação, 
a metafonia etc., o que gerava quantidade de nomes como transitivo relativo, bi-objetivo, 
transobjetivo, regular, irregular gráfico, semi-irregular, defectivo, unipessoal, redundante, 
e outros. (p. 212)

Com objetivos fundamentais de: exatidão científica do termo; sua vulgarização 
internacional; sua tradição na vida escolar brasileira, a NGB propôs-se a revisão de tamanha 
diversidade de classificações e respectivas nomenclaturas, estabelecendo rumos para os estudos 
e aplicação nas práticas e pesquisas sobre a Língua Portuguesa. A divergência mostra-se então 
como convergência, uma vez que há conscientização entre os estudiosos acerca da diversidade 
inerente ao que se tentou reunir, ou mesmo ao que antes era diversificado, sob mesmo título e 
função. Com o consequente desenvolvimento de pesquisas, mais do que confirmação, o tema 
recebeu observações mais acuradas e precisas. Na atualidade, apresentam-se estudos com visões 
novas a respeito dos fatos da língua e de seus fenômenos, o que traz maior cientificidade, porém, 
isso não anula a diversidade.

Confrontando os estudos até agora realizados a partir da obra de diferentes autores, em 
diferentes épocas, relativos ao padrão de transitividade verbal, percebe-se inicialmente a grande 
diversidade terminológica apresentada, bem como de modelos de análise e classificação. A 
primeira observação a ser feita relaciona-se ao constante e perceptível nível de aprofundamento a 
que os estudos linguísticos chegaram, como o observado no último século. Assim, considera-se a 
evolução dos estudos fator determinante na construção do conceito e também na aplicação deste.

É unânime a aceitação da transitividade relacionada à base semântica do verbo, podendo ser 
percebida ou alterada pelo contexto, de onde as palavras recebem nuanças especiais de sentido. 
Também é comum a percepção da transitividade e da regência como fenômenos influenciados 
por diversos fatores, entre eles o tempo, a evolução da língua, a mudança de uma língua para 
outra e, muitas vezes, até por fatores psicológicos. O que não parece ser unânime é consideração 
dos termos construídos / advindos do fenômeno, mesmo considerando-se o idêntico fato.

Assim, tem-se predicação completa, predicação incompleta, integralização dos 
complementos, transpredicação, subjetivação, objetivação, verbos transitivos, relativos, 
transitivo-relativo, sentença verbal dramática, afetiva, absoluta, verbos abstratos, verbos 
concretos, verbos concretos absolutos, verbos concretos relativos, verbos bitransitivos, verbos 
de atributo duplo, regência regular e regência irregular. Todos esses termos, entre outros mais, 
referindo-se aos mesmos fatos linguísticos que podem ser resumidos em predicação verbal, a 
transitividade verbal, os complementos verbais e a regência verbal.

A complementação direta, em princípio, não apresenta diversidade ou divergências de 
tratamento como acontece com o que, aparentemente, designa o complemento indireto. Ideia que 
se comprova superficial pelos estudos de Perini (1995), uma vez que suas pesquisas mostram a 
existência de verbos que exigem objeto direto, verbos que o recusam e mesmo verbos em que 
a ocorrência é livre. Os traços levantados por ele para a caracterização do termo comprovaram, 
mesmo que não definitivamente, que ele não é tão simples e claro, como vem sendo tratado, 
apesar de, aparentemente, não apresentar tantos questionamentos e dúvidas entre os estudiosos 
como o objeto indireto. E mais: Pelo fato de não corresponder a lhe, lhes, autores como Rocha 
Lima preferem criar nova categoria de verbos, os “transitivos relativos”, e a esse complemento 
denominam “complemento relativo” (KURY:1993, p.48).
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O conceito de transitividade mostrou-se fundador de divergências, uma vez que variado, 
bem como, consequentemente, os termos e funções que origina. De etimologia inicial identi-
ficada como afirmação, considera-se o sentido como relacionado à capacidade predicativa das 
palavras. Assim, a palavra capaz de predicar é a que afirma algo. Em Nebrija (1942), verifica-se 
a primeira referência ao conceito como que a significação passa para outra palavra, encontra-
do também em latim, com especificidades de atravessar, transpor, percorrer, passar adiante. A 
capacidade de transformação para a passiva associa-se a esse conceito, aperfeiçoando-se então 
para o sentido de completude ou incompletude significativa, ou seja, a significação do verbo 
poder ser concretizada efetivamente só no contexto, com a situação comunicativa interferindo, 
dessa feita, na construção do sentido.

Fala-se em verbos transitivos empregados intransitivamente, ou verbos intransitivos 
empregados transitivamente, os últimos aceitando também complementos circunstanciais. Vê-
se que essas posições, aparentemente consensuais, podem provocar instabilidade de análise, 
esclarecida apenas na situação comunicativa. Exemplificando com os verbos morrer e viver. 
O primeiro intransitivo, aceitando anexo predicativo e complementos circunstanciais, parece 
menos nebuloso. Já o segundo tem o seu sentido tão fluido ou óbvio que dificilmente encontram-
se construções em que ele aparece sozinho, sem qualquer elemento auxiliar, predicativo ou 
circunstancial. Então, nesses casos, a classificação entre intransitivo e copulativo se instala: Viver 
bem; Viver feliz; Viver aqui. No último caso, mesmo com elemento circunstancial, a indefinição 
acontece. É notório que o fato se repete com vários outros verbos como andar, virar, permanecer.

Mesmo em teorias relativamente novas, como a das valências verbais, há divergências, uma 
vez que a especificação do que se denominam argumentos (sujeitos e objetos / complementos) e 
participantes (especificadores, adjuntos e circunstantes) não é universal, tomando rumos diversos 
com o avanço dos estudos. São palavras de Blühdorn (1997), que descrevem a evolução dos 
estudos de valências:

No início da discussão sobre esse assunto, nos anos cinquenta e sessenta, pensava-se em 
consonância com a gramática tradicional, numa oposição principalmente gramatical. 
No final dos anos sessenta e no início dos anos setenta, um número cada vez maior de 
pesquisadores introduziu argumentos semânticos na discussão, postulando, sob a influência 
da teoria dos casos, uma valência semântica distinta da valência sintática; ou até tomando 
uma valência lógico-semântica como ponto de partida. No final dos anos setenta, entraram 
na pauta, ainda, considerações comunicativas que levaram consequentemente ao postulado 
de uma valência pragmática. (p.173)

Embora observando esquematizações para se definirem os complementos, como vistas na 
obra de Bechara (2001), especificamente nas estratégias para determinação dos objetos diretos, 
encontram-se ressalvas, porque, segundo do próprio autor anuncia, a operação exige a apli-
cação de mais de um teste, uma vez que não são infalíveis. Assim, provas como a comutação 
por pronomes pessoais o, a, os, as; a passagem da oração para a voz passiva; a substituição do 
complemento por interrogativos ou a topicalização não são capazes isoladamente de identificar 
o termo. Há necessidade, portanto do emprego de mais de uma operação. Isso porque nem todo 
predicado admite a construção passiva e, por sua vez, alguns a aceitam, mesmo não possuindo 
o complemento direto; o mesmo acontecendo com a substituição por interrogativos e também 
com a pronominalização. 
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Constantemente notam-se interferências de cunho semântico e contextual no estabeleci-
mento da transitividade, o que parece gerar a maioria das instabilidades, porque, mesmo alguns 
autores dizendo que o estabelecimento da transitividade verbal pelo contexto é de certo modo 
redutor das potencialidades significativas verbais, as variações realmente acontecem dependen-
tes do uso, provocador de variação de sentido. Vê-se, no caso, um aparente círculo vicioso: é 
a situação que estabelece definitivamente o sentido e consequentemente a transitividade ou é o 
leque de potencialidades transitivas do verbo que determina seus possíveis empregos em dadas 
situações comunicativas? Aqui, comunga-se com a Real Academia Espanhola ao se posicio-
nar cautelosa quando se tenta prever todas as situações em que um verbo pode ser construído. 
Sabe-se que a conclusão do impasse “transita” por essas verdades e buscar a origem do círculo, 
muitas vezes, parece trabalho sem solução. Ou mesmo, parece não ser definitivo para as práticas 
da linguagem.

Relativamente ao papel desempenhado pela preposição no estabelecimento dos comple-
mentos exigidos ou não pela predicação verbal, notam-se posicionamentos que a desconsideram 
completamente e posicionamentos que consideram fundamental a sua presença ou ausência 
como definidora de complementação verbal. Não se esquecendo do tipo específico a cada com-
plemento: o objeto indireto é o que se introduz pela preposição a e às vezes para; as demais 
introduzem complemento relativo ou complemento sem nome especial.

Correntes linguísticas, teorias gramaticais, observações sob pontos de vista antes não 
considerados podem colaborar bastante para o estabelecimento de conceitos bem como de reco-
nhecimento dos fenômenos. Assim, o estudo em questão instalou-se na observação e análise que 
se fez e faz sobre o fenômeno sintático-semântico da transitividade nos verbos. Muitas vezes, 
desconsiderar as inovações surgidas nos estudos do fato linguístico é o mesmo que não aceitar 
o processo evolutivo por que a língua passa. Assim, a resistência a novos modelos de análise 
ou a impressões novas sobre o mesmo tema pode denunciar dificuldade em aceitar mudanças e 
revisões, significando também a vontade na manutenção do se percebe como definitivo e aca-
bado, e, enganosamente seguro. As palavras seguintes, de Rui Barbosa ilustram o pensamento 
e colaboram para o fechamento dessas reflexões iniciais:

Pelo que toca ao variar das opiniões, deixem-me ter, mais uma vez, o consolo de trazer 
à praça como coisa de que me prezo, e não me pesa, a deliciosa culpa dos homens de 
consciência, a única em que hei de morrer impenitente. Beata, beata, beatíssima culpa! 
Não mo tenham mal os imutáveis. Deus os desencrue. Deus os reverta da pedra e cal em 
homens. Deus os ensine a mudar. Porque todo o aprender, todo o melhorar, todo o viver é 
mudar. De mudar nem mesmo o céu, o inferno ou a morte, escapam. Mudar é glória dos que 
ignoravam, e sabem, dos que eram maus, e querem ser justos, dos que não se conheciam 
a si mesmos, e já melhor se conhecem, ou começam a conhecer-se.
O que, no mudar, se quer, é que não mude para trás, nem do bem para o mal, ou do mal 
para o peior. (In: KURY:1993, p. 7)
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A Variação das formas verbais em 
 situações imperativas nos anúncios publicitários em 

jornais de Uberaba

 LARISSA CAMPOI PELUCO (UFTM)

A Variação das formas verbais em situações e sofre variações devido à influência de fatores lin-
guísticos e extralinguísticos, esta pesquisa de iniciação científica tem como objetivo central investigar 
a variação no uso das formas verbais em situações imperativas em anúncios publicitários extraídos de 
jornais escritos na cidade de Uberaba a partir de 2001. Pesquisas já realizadas, como de Scherre (2005), 
apontam que o uso do Imperativo se afasta da norma padrão, favorecendo a alternância entre formas 
associadas ao indicativo ou ao subjuntivo em contextos exclusivos do pronome você. Com base nessas 
constatações, observamos se essa alternância ocorre no português escrito do século XXI na cidade de 
Uberaba, mais especificamente, em anúncios publicitários desta comunidade. Verificamos também quais 
contextos linguísticos discursivos favorecem o uso de uma forma (deixA, partE e faZ) ou outra (deixE, 
partA e façA). Conhecer quais são as variações presentes no português da cidade de Uberaba, possibi-
lita o levantamento de características peculiares da escrita desta comunidade, além de contribuir para a 
reconstrução da história do Português de Minas Gerais, e consequentemente, do Português Brasileiro. 
Para isso, montamos um corpus composto por anúncios publicitários escritos extraídos de jornais publi-
cados na cidade de Uberaba a partir do ano de 2001. Partimos de estudos como de Pombal (2003), que 
sugerem que o gênero textual “anúncio publicitário” apresenta alguns usos linguísticos considerados 
inovadores dentro da língua devido a sua abertura para um texto menos formal, de acordo com a situação e 
a necessidade do falante, o que demonstra sua força e relevância como forma de expressão viva da língua 
portuguesa. Buscamos, principalmente: (i) realizar uma descrição e reflexão a respeito das mudanças 
que caracterizam a expressão do modo imperativo no português escrito contemporâneo da comunidade 
de Uberaba; (ii) esclarecer os condicionamentos linguísticos e discursivos que favorecem a realização 
das variantes em questão; (iii) e, por fim, observar como são ensinadas as formas de imperativo nos 
manuais escolares de Uberaba. Dessa forma, os resultados deste trabalho também podem ser aplicados 
ao ensino de Língua Portuguesa, pois fornecem subsídios ao professor e, consequentemente, ao aluno 
sobre alguns fenômenos linguísticos – neste caso, as formas imperativas –, preenchendo determinadas 
lacunas resultantes da “imposição” de uma língua padronizada em oposição à diversidade sociocultural 
e geográfica.

Caderno de Resumos – A Variação das formas verbais em situações imperativas nos anúncios publicitários...
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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 linguísti-
cos, 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 desem-
penha, dentre as quais descreve a função 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). Apesar de escopos diferentes, a maior parte desses trabalhos lida com a fala de 
capitais brasileiras, não incluindo no estudo a variação intraestadual.

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). Além disso, devido a um pequeno 
número de informantes cujas falas foram analisadas, esses estudos foram pouco conclusivos no 
que se refere à prosódia mineira.

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 interrogati-
vas totais, que compõem o corpus do questionário prosódico do Projeto ALiB, das cidades de 
Montes Claros, Belo Horizonte e Lavras (segundo a metodologia do ALiB, em cada localidade 
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são gravados quatro informantes, um homem e uma mulher de uma faixa etária mais nova (18 
a 30 anos) e um homem e uma mulher de uma faixa etária mais velha (50 a 65 anos), sendo a 
escolaridade desses informantes sempre básica (preferencialmente antes do término do Ensino 
Fundamental). Nas capitais, além desses quatro informantes, foram tomados mais quatro, com 
os mesmos perfis de sexo e faixas etárias, porém com nível de escolaridade superior. Para mais 
detalhes, conferir a p.na eletrônica do projeto ALiB (<http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Alib/
WebHome>). 

A escolha de análise dos três pontos em Minas baseia-se na divisão dialetal do estado de 
Minas Gerais em três falares, proposta por Zágari e colegas (1977) e retomada por este primei-
ro autor posteriormente (Zágari, 2005). Segundo Zágari, 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 segmen-
tais; seria, pois, interessante verificar se nos aspectos suprassegmentais as diferenças entre usos 
prosódicos caminham também nesse sentido. Para efeitos de comparação, foram analisados os 
dados de Belo Horizonte somente para os informantes com escolaridade básica.

Para análise, a intenção era tomarmos, dos doze locutores gravados, as respostas dadas ao 
questionário prosódico do ALiB (Comitê Nacional do Projeto ALiB, 2001). Assim, seria possível 
comparar, como previsto no questionário, duas questões totais (perguntas com resposta sim ou 
não) e três frases afirmativas produzidas por cada informante. Cabe lembrar que o questionário 
prosódico coloca possíveis situações para a produção das frases, o que poderia trazer resultados 
mais naturais quanto à produção da entonação ou do ritmo. No entanto, conforme já observado 
por Cunha (2006), as respostas ao questionário prosódico não ocorreram dentro do esperado: 
muitos informantes não produzem as fases esperadas, ou mesmo tais frases não são produzidas 
como esperadas (as perguntas não são produzidas como tal, as afirmações são muito longas, 
cheias de unidades prosódicas, o que dificulta sobremaneira a análise). Mesmo tomando apenas 
as sentenças satisfatoriamente produzidas, observou-se uma variação muito grande entre os in-
terlocutores, além de termos poucos dados para análise. Sendo assim, optamos por analisar dez 
sentenças declarativas e dez sentenças interrogativas totais produzidas espontaneamente pelos 
informantes no decorrer da aplicação de todo o questionário do ALiB. É evidente que, com essa 
opção, dois problemas devem ser pensados: não há frases iguais a serem comparadas e não há 
uma situação real de fala a ser pensada antes da produção dessas sentenças. O primeiro problema 
deveria ser enfrentado de qualquer modo: como já observado, também não foram produzidas 
sentenças iguais no questionário prosódico. Assim, a opção foi comparar pontos-chave de sen-
tenças diferentes, como pontos em que havia características melódicas marcantes e medidas de 
duração relativa. Quanto ao segundo problema, foram tomadas frases declarativas que serviram 
de resposta aos itens do questionário (frases completas e, sempre que possível, de estrutura sin-
tática simples). Assim, garantiu-se, de certa forma, que as sentenças tomadas tivessem intenção 
comunicativa (responder a uma questão proposta). Em relação às frases interrogativas totais, 
foram tomadas questões feitas espontaneamente pelos locutores (também frases completas e de 
estrutura sintática simples), seja para confirmarem se entenderam o item perguntado, seja para 
confirmarem se a resposta dada era a esperada. Mesmo esses itens se encaixando em situações 
comunicativas mais restritas (pedidos de confirmação), como as questões tomadas para todos 
os informantes tiveram essa característica, isso permitiu comparação entre os diferentes falares. 
Assim, como dados para estudo, foram tomadas 120 sentenças declarativas e 120 sentenças 
interrogativas no total, divididas equitativamente para cada locutor.
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Para estudo das características prosódicas dessas sentenças, foram feitas várias medições 
acústicas por meio do Software Praat. Quanto à melodia, foram quantificados, em Hertz, os 
valores de fequência fundamental (doravante F0) referentes aos pontos gerais da curva (inicial, 
final, máximo e mínimo) e também foram quantificados os movimentos ascendentes e descen-
dentes importantes para a definição melódica da frase. Esses parâmetros foram tomados por já 
terem sido descritos na literatura como elementos fundamentais na caracterização prosódica de 
sentenças declarativas e interrogativas totais do PB (Moraes, 1984, 1998; Hochgreb, 1983; Reis, 
1995; Antunes, 2000, 2007). Em relação aos valores de duração, foi tomada a duração total do 
enunciado e o número de sílabas foneticamente realizadas, a fim de fazer o cálculo do número 
de sílabas por segundo articulado em cada frase, podendo assim comparar questões referentes à 
velocidade de fala dos locutores. Cabe lembrar que os dados de F0, medidos em Hz, tiveram os 
valores convertidos para semitons, medida relativa que possibilita a comparação entre diferentes 
locutores. Após a apuração dessas medidas foram feitos cálculos estatísticos referentes à média 
e ao desvio padrão dos dados; depois foram feitos cálculos inferenciais, através do teste T de 
Student, para verificar diferenças entre médias e a probabilidade de termos comportamentos 
diferentes da entonação produzida pelos informantes das diferentes cidades. Mesmo utilizando 
valores de F0 relativos (semitons), optou-se por separar resultados de homens e mulheres, uma 
vez que estudos anteriores demonstraram que homens e mulheres fazem diferentes usos da 
prosódia (cf. REIS, ANTUNES e PINHA, 2011).

Apresentamos a seguir os resultados referentes aos pontos gerais da curva de F0. 

GRÁFICO 1 – MÉDIAS DOS PONTOS INICIAL, FINAL, MÁXIMO E MÍNIMO DOS VALORES DE 
F0 DAS SENTENÇAS DECLARATIVAS. 

Legenda: para pontos circulados não houve diferença significativa de valores; para pontos marcados com 
asterisco a diferença foi estatisticamente significativa (IC = 95%, p≤ 0,05).
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GRÁFICO 2 – MÉDIAS DOS PONTOS INICIAL, FINAL, MÁXIMO E MÍNIMO DOS VALORES DE F0 DAS 
SENTENÇAS INTERROGATIVAS.

Legenda: para pontos circulados não houve diferença significativa de valores; para pontos marcados com 
asterisco a diferença foi estatisticamente significativa (IC = 95%, p≤ 0,05).

É possível perceber, observando os gráficos 1 e 2, que a melodia utilizada pelos locutores 
de Montes Claros tende a ser mais alta que aquela utilizada pelos locutores das duas outras 
cidades, Belo Horizonte e Lavras. Lavras tende a apresentar os menores valores de F0 para a fala 
feminina, enquanto na fala masculina é Belo Horizonte que apresenta valores melódicos menores.

Quanto aos movimentos melódicos, as sentenças declarativas produzidas, conforme 
descrito na literatura, apresentaram um movimento ascendente inicial nas três cidades (esse 
movimento deu-se no início da sentença ou nas sílabas que antecediam a última tônica do enun-
ciado) e um movimento descendente que sempre ocorreu entre a sílaba que precede à última 
tônica do enunciado e a última tônica do enunciado. (Moraes, 1984, 1998; Reis, 1995, Antunes, 
2000). O que diferenciou a fala das três cidades foi o nível em que esse movimento ocorreu: 
em Montes Claros os movimentos foram claramente mais altos em valores de F0, e para Belo 
Horizonte e Lavras houve mais semelhanças que diferenças nos valores apresentados. Isso pode 
ser observado no Gráfico 3.

GRÁFICO 3 – MÉDIAS DOS VALORES INICIAL E FINAL DOS MOVIMENTOS DE F0 DAS SENTENÇAS 
DECLARATIVAS.

Legenda: para pontos circulados não houve diferença significativa de valores; para pontos marcados com 
asterisco a diferença foi estatisticamente significativa (IC = 95%, p≤ 0,05).
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Ainda em relação aos movimentos de F0, o que se nota para as sentenças interrogativas 
é também o que se encontra descrito na literatura: entre a sílaba que precede à última tônica 
do enunciado e a última tônica do enunciado há um movimento ascendente, característico das 
sentenças interrogativas (Hochgreb, 1983; Moraes, 1984, 1998; Reis, 1995; Antunes, 2007). 
Após esse movimento ascendente quase sempre há um movimento descendente, que pode se 
manifestar ainda dentro da última sílaba tônica do enunciado ou somente nas sílabas seguintes 
(pós-tônicas). Como visto para as declarativas, as diferenças entre as cidades estão no nível em 
que esses movimentos ocorrem, como pode ser visto no Gráfico 4. 

GRÁFICO 4 – MÉDIAS DOS VALORES INICIAL E FINAL DOS MOVIMENTOS DE F0 DAS SENTENÇAS 
INTERROGATIVAS.

Legenda: para pontos circulados não houve diferença significativa de valores; para pontos marcados com 
asterisco a diferença foi estatisticamente significativa (IC = 95%, p≤ 0,05).

A fala de Montes Claros aparece novamente com os maiores valores melódicos, confir-
mando a tendência demonstrada em toda a análise desse trabalho, de usar valores mais altos de 
F0 na produção das sentenças. Isso pode dar a impressão de um uso mais enfático da entona-
ção, o que confirma impressões auditivas que tivemos nas análises preliminares da fala dessas 
cidades. Um outro aspecto a se discutir é que, na fala masculina, Lavras e Belo Horizonte se 
tornam bastante diferentes: enquanto os falantes de Lavras saem de um ponto mais alto e não 
sobem tanto no movimento ascendente, retornando a um ponto mais alto no movimento descen-
dente, os falantes de Belo Horizonte iniciam o movimento ascendente de um ponto mais baixo 
e sobem mais, retornando no movimento descendente a um ponto mais baixo posteriormente. 
Isso mostra que, no caso das interrogativas produzidas pelos homens, a fala de Lavras tende 
a ter as menores variações melódicas que a de Belo Horizonte, o que pode caracterizar uma 
diferença melódica dessas cidades.

Para finalizar, apresentamos as taxas de articulação (em sílabas por segundo), a fim de 
demonstrar se os falantes dessas três cidades fazem uso diferente da velocidade de fala. Os 
dados estão apresentados na tabela 1.
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Declarativa Interrogativa

Feminino Masculino Feminino Masculino

BH 5,33 5,36 5,29 5,21

MC 4,78 6,36 4,87 5,92

LA 5,24 6,24 5,25 5,74

Tabela 1 – Valores médios (em sílabas por segundo) da taxa de articulação.

O que se observa é que os valores não parecem seguir uma tendência geral: Se na fala 
feminina teríamos a fala mais rápida em Belo Horizonte, seguida por Lavras e Montes Claros, 
na fala masculina teríamos em Belo Horizonte a fala mais lenta, seguida por Lavras e Montes 
Claros, ou seja, os valores se invertem. O que pudemos notar é que a taxa de articulação depende 
muito da variação individual: nos dados de Montes Claros há um locutor masculino que fala 
extremamente rápido, o que pode ter falseado os dados. Sendo assim, preferimos sugerir que, para 
um estudo mais confiável da velocidade de fala, mais dados e mais locutores sejam analisados.

À guisa de conclusão, gostaríamos de indicar que, por meio da análise preliminar de dados 
do ALiB, é possível indicar aspectos que precisam ser mais bem investigados quanto à variação 
prosódica no estado de Minas Gerais. Ressaltamos que o estudo desenvolvido aqui é preliminar 
e que aspectos como o uso de registros mais altos de F0 em algumas localidades podem indicar 
diferenças prosódicas nos diversos falares mineiros. Retomando a divisão proposta por Zágari 
para o estado, os dados aqui analisados parecem indicar que o falar “baiano” se diferencia mais 
dos demais em relação ao uso suprassegmental, o que deve ser levado em consideração para 
investigações futuras.

REFERÊNCIAS:

ANTUNES, L. B. Análise da entonação de enunciados declarativos e interrogativos na fala de crianças. 
157f. Dissertação. (Mestrado em Letras: Estudos Lingüísticos). Belo Horizonte: UFMG, 2000.

ANTUNES, L. B. O papel da prosódia na expressão de atitudes do locutor em questões. 306f. Tese 
(Doutorado em Linguística). Belo Horizonte, UFMG, 2007.

ANTUNES, L. Análise prosódica de sentenças declarativas e interrogativas do dialeto mineiro (Brasil) 
com diferentes Sintagmas Nominais (SN’s) na posição de sujeito. Revista Internacional de Linguística 
Iberoamericana (RILI) La prosodia en lenguas y variedades del ámbito iberorrománico. v. IX, n. 17. 
Sevilha: Vervuert, 2011a. 

ANTUNES, L. A variação prosódica mineira: o projeto AMPER e as falas marianense e belorizontina. 
Anais do I Congresso sobre Diversidade Linguística Mineira. Ouro Preto: UFOP, 2011b. 

COMITÊ Nacional do Projeto ALiB. Atlas Linguístico do Brasil: Questionários 2001. Londrina: Ed. 
UEL, 2001.

CUNHA, C. Entoação regional do português do Brasil. 308f. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa). 
Rio de Janeiro: UFRJ, 2000.



Caderno de Resumos - Entonação de sentenças declarativas e interrogativas totais no falar mineiro: o projeto ALiB 481

CUNHA, C. Atlas linguístico do Brasil: uma análise das questões de prosódia. In: MOTA, J. A & CAR-
DOSO, S. A. M (orgs). Documentos 2 – Projeto Atlas Linguístico do Brasil. Salvador: Quarteto, 
2006. p. 187-205

CUNHA, C. & COLAMARCO, M. Do Recife aos pampas – um experimento prosódico. In: Atas do 
IV Congresso Internacional da ABRALIN. Brasília: UnB, 2005. (Apresentação oral. Artigo entregue 
para publicação).

FÓNAGY, Ivan. Des fonctions de l’intonation: essay de synthèse. In: Flambeau, Tokyo, n. 29, 2003. 
p. 1-20.

HOCHGREB, Norma. Análise Acústico-Perceptiva da Entoação do Português: A Frase Interrogativa. 
Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1983.

LIRA, Z. A entoação modal em cinco falares do nordeste brasileiro. Tese. (Doutorado em Linguística). 
João Pessoa: Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/UFPB, 2009.

MORAES, J. Recherches sur l’Intonation Modale du Portugais Brésilien Parlé à Rio de Janeiro. Thèse 
de Doctorat de Troisième Cycle. Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 1984.

MORAES, J. Intonation in Brazilian Portuguese. In: HIRST, Daniel & DI CRISTO, Albert. Intonation 
Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. p. 179-194.

REIS, César. L’Interaction Entre l’Accent, l’Intonation et le Rythme en Portugais Brésilien. Thèse de 
Doctorat. Aix-en-Provence: Université de Provence, 1995.

REIS, C.; ANTUNES, L. & PINHA, V. Prosódia de declarativas e interrogativas totais no falar maria-
nense e belorizontino no âmbito do Projeto AMPER. Anais do III Colóquio de Prosódia da Fala. Belo 
Horizonte: FALE/UFMG, 2011. Disponível em: <http://www.experimentalprosodybrazil.org/1132011.
pdf>. Acessado em ago. 2011.

SILVA, J. C. B. Descrição entoacional da questão total na fala espontânea das capitais brasileiras. In: III 
Colóquio Brasileiro de Prosódia da Fala: Resumos. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2011. Disponível 
em: <http://www.letras.ufmg.br/prosodia2011/data1/arquivos/39.pdf>. Acessado em jul. 2011. 

SILVESTRE, A. P. dos S. De canto a canto: uma análise prosódica das orações assertivas nos falares 
brasileiros. In: III Colóquio Brasileiro de Prosódia da Fala: Resumos. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 
2011. Disponível em: <http://www.letras.ufmg.br/prosodia2011/data1/arquivos/22.pdf >. Acessado 
em jul. 2011.

ZÁGARI, M. R. L, RIBEIRO, J., PASSINI, J. & GAIO, A. P. Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas 
Gerais. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1977.

ZÁGARI, N. R. L. Os falares mineiros: esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais. In: AGUILE-
RA, V. A geolingüística no Brasil: trilhas seguidas, caminhos a percorrer. Londrina: Ed. UEL, 2005.



482

Voz Passiva na fala goiana

LENNIE ARYETE DIAS PEREIRA BERTOQUE (UFMT/UFG)

 O objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos pragmáticos, semânticos e sintáticos 
que caracterizam a voz passiva, no Português Brasileiro (PB), analisando a organização e a 
funcionalidade das construções passivas na fala goiana. Fundamentamo-nos em Camacho 
(2006), em Keenam e Dryer (2007[1985]), em Benveniste (1995[1966]), Givón (1990, 1994), 
Bertoque (2010), entre outros, para fazermos uma análise interlinguística, considerando as várias 
perspectivas teóricas. O “corpus” analisado faz parte do banco de dados do projeto “Português 
contemporâneo falado em Goiás – Fala Goiana”, desenvolvido pelo Grupo de Estudos Funcio-
nalistas da Universidade Federal de Goiás, que tem descrito e estudado a fala do goiano, numa 
perspectiva funcionalista da linguagem. Atentaremos para as características discursivas que 
constituem a atividade interativa, considerando os diversos temas abordados nas entrevistas 
(família, saúde, morte, economia, política), para analisar a recorrência dos tipos de voz na fala 
goiana. A voz, que é um fenômeno de interface sintática, semântica e pragmática, revela vários 
pontos de vista de um mesmo estado de coisas (EsCo). A voz passiva é a oposição clara da voz 
ativa por causa de sua organização e se apresenta em vários níveis de acordo com o grau de 
afetamento do sujeito e do objeto, o que só pode ser percebido numa análise tipológica, feita do 
nível pragmático via semântico para o nível sintático. A língua está a serviço de seus usuários 
para produzir efeitos de sentido distintos, conforme a atividade interativa. Nos dados analisados, 
a voz passiva prototípica teve uma ocorrência pequena, pois, nos gêneros discursivos analisados, 
a voz ativa se mostrou mais produtiva para enfatizar a argumentação do falante. As construções 
ativas são mais recorrentes com base no princípio da iconicidade, no qual o falante traz para a 
estrutura linguística, aspectos correspondentes ao mundo extralinguístico, como a ordem dos 
acontecimentos, mas por meio de outro princípio, o da topicalidade, no qual o falante constrói o 
enunciado de acordo com o grau de relevância para si dos argumentos na posição sujeito e, por 
meio de outros mecanismos de passivização, como a semântica do verbo, podemos encontrar 
outras construções, dentre elas a construção passiva.
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A forma de tratamento Vossa Mercê no português 
medieval: uma abordagem sintática

LEONARDO MARCOTULIO (UFRJ/CAPES)

Na história do português, a gênese da forma de tratamento Vossa Mercê tem sido descrita 
por análises de cunho pragmático. A literatura tradicional sobre o tema (Luz 1958; Cintra 1972; 
Faraco 1996; entre outros) correlaciona fatores sociais, como a estrutura hierárquica da sociedade 
medieval portuguesa e a posição ocupada pelo rei, a mudanças linguísticas no paradigma das 
formas de tratamento no qual o pronome Vós era a única forma de polidez utilizada em oposi-
ção ao tratamento íntimo Tu. Os argumentos mais utilizados apontam para o fato de haver uma 
necessidade social emtratar o rei com a cortesia requerida por seu posto. A inserção de Vossa 
Mercê é, assim, justificada pelo fato de a forma Vós, com um acelerado desgaste semântico-
-pragmático, apresentar, no século XV, sinais de fraqueza.Entretanto, nenhuma atenção foi dada 
ao fato de os textos do século XIV entremostrarem Vossa Mercê como um sintagma possessivo. 
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é demonstrar que a forma Vossa Mercê não foi “artifi-
cialmente” introduzida no sistema de tratamentos porquestões pragmáticas. A partir de textos do 
português medieval – séculos XIII a XVI – (Davies e Ferreira 2006), argumento que a gênese da 
forma Vossa Mercê pode ser descrita em termos gramaticais, em que se pressupõe um estágio 
inicial de mudança gramatical na qual o sintagma possessivo Vossa Mercê é reanalisado em uma 
forma pronominal.Os resultados podem ser assim sintetizados: (i) no século XIV, Vossa Mercê 
apresenta o mesmo comportamento de outros sintagmas possessivos; (ii) no século XV, por um 
lado, é possível encontrar dados que apresentam o mesmo comportamento do século anterior. 
Por outro, há um grupo de exemplos que se distanciam da categoria de sintagma possessivo, 
apresentando comportamento pronominal. No que diz respeito à posição de sujeito, dois padrões 
de concordância verbal são encontrados: 2 PL e 3 SG. A aparente variação desses padrões pode 
ser analisada como construções diferentes com traços de número distintos: o primeiro, produto 
direto da reanálise, é, como a forma Vós, um plural de cortesia; o segundo, por sua vez, é uma 
construção de 2 SG. Essas diferentes construções podem sugerir estágios distintos de mudan-
ça linguística; (iii) a partir do século XVI, Vossa Mercê é um “bloco único cristalizado” com 
comportamento pronominal e aparece com verbos cujas marcas flexionais são de 3 SG; (iv) no 
que se refere ao processo de reanálise em si, os dados encontrados nos textos dos séculos XIII e 
XIV sugerem que o nome mercê apresenta comportamento semelhante aos sintagmas de posse 
inalienável (nos termos de Baauw 1995; Alexiadou 2003; Guerón 2003) em que a relação de 
posse se expressa de forma intrínseca ao nome, e o possessivo, por sua vez, funciona como um 
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argumento sintático interno do nome: (1) Pedem-vos por mercê que algo seja feito; (2) Pedem 
que seja vossa mercê de fazer algo por nós. Nas construções em (1), em PPs não-argumentais, 
o possessivo é categoricamente omitido e o possuidor é mencionado (vos) na mesma sentença. 
Em (2), em posição argumental, o possessivo aparece majoritariamente expresso e o possuidor 
não é mencionado anteriormente. Assim, a possibilidade de o sintagma possessivo aparecer em 
posições argumentais, em que o possessivo deve estar expresso, pode ser o fator responsável por 
desencadear a reanálise Através da conjugação de uma abordagem sintática formal (Roberts and 
Roussou 2003; Harley and Ritter 2002; Béjar 2008) e de uma metodologia empírica variacionista 
(Labov 1972, 1994), este trabalho contribui para a discussão da importância que tem sido dada 
aos fatores externos nos estudos de mudança linguística no paradigma das formas de tratamento 
sem considerar as propriedades e possibilidades da gramática, i. e., os fatores internos.
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De Panini à Língua Portuguesa:  
a influência paniniana nas ideias linguísticas

LEONARDO PACHECO VALVERDE (UFF)

Esta comunicação, baseada em meu projeto de Mestrado em Estudos da Linguagem 
na UFF, tem a intenção de mostrar os métodos e as concepções da gramática paniniana em 
particular, sua relação com as teorias da Linguística, bem como mostrar as influências que a 
obra de Panini gerou, direta e indiretamente, nos estudos gramaticais e linguísticos da língua 
portuguesa. Se a linguística geral (ou linguística moderna) é fruto da linguística indo-europeia 
(como afirmou Saussure), é necessário introduzir o estudo desta etapa da linguística no Brasil, 
e, portanto, o estudo de suas bases principais: a gramática de Panini e o sânscrito. Não como um 
“estudo oriental”, mas do tipo histórico e técnico. Pois se esta gramática (descritiva e científica) 
ainda é base para uma das últimas teorias da linguística (a Linguística Gerativa), seu estudo é 
imprescindível para fundamentar as bases do que chamamos hoje de Linguística Histórica. Será 
uma comunicação sobre estudos gramaticais e linguística histórica, com a singularidade de se 
referir a uma das primeiras obras científicas da área, abordada sincrônica e diacronicamente, 
de forma que se possa demonstrar também sua ligação com a língua portuguesa. Apresentar 
um trabalho como este num Congresso Internacional de Linguística Histórica, onde um de seus 
ilustres convidados, o Professor Paul Kiparsky, é um eminente estudioso de Panini, será uma 
excelente forma de incentivar e propor que este campo de estudo (de linguística indo-europeia) 
possa ser aberto e estudado nas universidades brasileiras. Uma deixa que nos foi dado, inclusive, 
por Joaquim Mattoso Camara Junior, em seu livro História da Linguística.
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Polêmicas: Rui Barbosa e sua importância na 
constituição linguística brasileira

LEONOR LOPES FÁVERO (USP, PUC/SP, CNPQ)

O papel das polêmicas, quer literárias quer gramaticais, no século XIX e início do XX, 
já foi examinado por autores como Brito Broca, José Aderaldo Castelo, Afrânio Coutinho e 
Roberto Ventura. Foram inúmeras, dentre as quais destaco algumas das gramaticais, de temática 
semelhante: a topologia pronominal, a existência ou não de uma língua brasileira e os diferen-
tes “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, Alencar x Feliciano de Castilho, 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, conservador, com o Rui inovador, do parecer sobre o projeto 
de reforma do ensino de Leôncio de Carvalho? Deve-se ressaltar que Rui não aceita (Carneiro 
Ribeiro também não) ser chamado de purista, tanto que responde a Veríssimo dizendo que 
“na argüição de purismo e tendência ao gosto arcaico, há injustiça” e que “usado a buscar nas 
fontes antigas os veios preciosos de oiro fino, que elas escondem ao modernismo pretencioso 
e ignaro; amo e uso também a linguagem do meu tempo, esforçando-me, entretanto, por lhe 
evitar os defeitos”. 

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 presa ao velho que privile-
giava o ornamento, a erudição; a outra, representando a inovação, mostrava um esforço grande 
para libertar o país de fórmulas esgotadas e para inseri-o numa nova realidade, em consonância 
com a época. Estudar a polêmica travada entre Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro, obje-
tivo deste trabalho, permitir-nos-á revisitar aquele peculiar momento histórico para procurar 
entender o olhar lançado pelos intelectuais às questões lingüísticas. O trabalho será iluminado 
pela História Cultural, em especial Chartier (1990), e pela História das Ideias Lingüísticas, em 
especial Auroux (1989).

Caderno de Resumos – Polêmicas: Rui Barbosa e sua importância na constituição linguística brasileira



487

REFERÊNCIAS:

AUROUX, S. Histoire des idées linguistiques. Paris: Pierre Mardaga, Tomo 1, 1989. 

CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Memória e sociedade. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1990.

Caderno de Resumos – Leonor Lopes Fávero 



488

Construções metafóricas e discursivização na análise 
de verbos de percepção

LEOSMAR APARECIDO DA SILVA (PG/UFG)

Os estudos sobre categorização linguística mostram que as categorias seriam formadas 
na base dos modelos cognitivos estruturados imaginativamente por meio de um esquema ima-
gético e projeções metafóricas. Um esquema imagético seria um modelo dinâmico e recorrente 
de nossas interações perceptuais e programas motores que dá coerência à nossa experiência. As 
projeções metafóricas, por sua vez, podem ser entendidas como a extensão de um domínio do 
conhecimento para outro. Seria uma maneira de simbolizar abstratamente um conceito para o 
qual não há uma designação específica. A interação entre as construções linguísticas abstratas 
e palavras individuais concretas, em grande parte conceptualizadas corporalmente, cria novas e 
poderosas possibilidades para construção de elementos derivacionais, analógicos e metafóricos. 
Nesse sentido, a metáfora se torna uma maneira de conceptualizar as coisas do mundo, vinculada 
à formação cultural do homem, à sua constituição biofísica em contato com o mundo ao seu redor. 
Além disso, a metaforização, associada à frequência de uso e ao potencial comportamental das 
formas linguísticas, pode contribuir para o desenvolvimento do processo de gramaticalização 
ou de discursivização de um item ou construção. Em vista dessas considerações, este trabalho, 
ainda em andamento, tem o objetivo de mostrar dados de diferentes línguas – em especial, do 
Português falado no estado de Goiás, dialeto do Português do Brasil – em que as noções de 
posição, equilíbrio, movimento e percepção contribuem para a formação do léxico, da gramática 
e do discurso por meio de mecanismos cognitivos, dentre eles a extensão metafórica. A escolha 
dessas quatro noções se deve ao fato de que as experiências corporais atuam na cognição e aju-
dam a desenvolver a gramática das línguas. Para alcançar nosso objetivo, serão considerados 
casos de gramaticalização e de discursivização de verbos de movimento e, principalmente, de 
verbos de percepção, como os verbos ver e olhar. Uma análise preliminar revelou que os verbos 
de percepção visual assumiram, no decorrer do tempo, a função de marcadores discursivos, 
atuando, portanto, no nível interpressoal.
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Nomes não-contáveis e ‘algum’

LIDIA LIMA DA SILVA

 Na literatura (cf. ALONI 2007; ALONSO-OVALLE & MENÉNDEZ-BENITO, 2003, 
2009; DAYAL, 1998; HINTIKKA, 1986; JAYEZ & TOVENA 2006; KRATZER, 1998; KRAT-
ZER & SHIMOYAMA, 2002; MENÉNDEZ-BENITO, 2010; entre outros) é sabido que ao uso 
de algumas expressões existenciais estão associados diferentes efeitos como ignorância, conhe-
cimento e indiferença, por exemplo. O uso de ‘algum’ está associado à implicatura de ignorância 
(Lima-Silva, 2007). Para exemplificar essa implicatura comparemos o uso de ‘algum’ com o uso 
de ‘um’. Ao proferir uma sentença com o indefinido ‘algum’, o falante implica que não pode 
apontar o referente, por isso (2) é estranha, se comparada a (1). O uso de um sintagma ‘algum 
+ nome contável singular’ pode implicar ignorância de identidade e de quantidade; ‘algum + 
nome não-contável’ também pode implicar ignorância de quantidade (ex. (3)) e de identidade 
(se ‘leite’ for interpretado como ‘tipo de leite’). Neste trabalho discutimos construções do por-
tuguês brasileiro (PB) em que ‘algum’ combina-se com nomes não-contáveis. Alonso-Ovalle & 
Menéndez-Benito (2009) discutiram o contraste entre ?un? e ?algún? no espanhol. Para eles, o 
efeito de ignorância é uma implicatura devida à interação entre modalidade e o fato de ?algún? 
ser um indefinido cujo domínio não pode ser unitário. A questão colocada aqui é se a proposta 
de Alonso-Ovalle & Menéndez-Benito (2010) para explicar dados com ‘algún+ nome contá-
vel singular’ pode ser aplicada também a dados do PB em que ?algum + nome não-contável? 
implicam ignorância. Para explicar como o uso de ?algunos? não implica ignorância (fato seme-
lhante ao PB; ver contraste entre sentenças (2) e (4)), os autores propõem que a restrição sobre 
o domínio feita por ‘algunos’ e pluralidade bloqueiam o efeito de ignorância. Grosso modo, a 
ausência de tal implicatura pode ser associada à natureza cumulativa do plural. Se assumirmos a 
natureza cumulativa de nomes não-contáveis, é preciso rever a aplicação da proposta dos autores 
para dados como (3), em que a implicatura de ignorância parece se manter. Ao analisar dados 
com indefinidos no PB em interação com nomes não-contáveis, contribuímos para o estudo da 
semântica dos indefinidos de modo geral. 

1) Um aluno, João, entrou.
 2)  Algum aluno, João, entrou.
 3) A Maria tem algum leite na geladeira.
 4)  Alguns alunos, João, Pedro e Maria, entraram.
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O Desenvolvimento Lexical em Bases Cognitivas 
Metafóricas e Metonímicas em determinadas 

construções da língua cigana: um estágio de mudança 
no processo de gramaticalização?

LÍDIA SPAZIANI (USP-PG/UNINOVE)

O objetivo desta pesquisa é o de encontrar bases etimológicas (VIARO, 2011) de formação híbrida 
que apontem para a mescla social marcada no desenvolvimento lexical em: bar, bocunchas, chal, cha-
lar, gajon; presentes nas construções escritas oriundas da obra Os Ciganos de Portugal com um estudo 
sobre o Calão – Vocabulário (COELHO, 1892), nos processos cognitivos metafóricos e metonímicos na 
interação sociocultural (KÖVECSES, 2002), assim como na gramaticalização (LIMA-HERNANDES, 
2007). Nesta primeira fase, nosso foco de análise terá como base o contraste etimológico nos dicionários 
Houaiss, (on-line), Aulete (on-line) e Freire (1957).
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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 prin-
cípio 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 carac-
terísticas 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).
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A Argumentação como forma de interação e o ensino

LINEIDE SALVADOR MOSCA (DLCV/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. Nesse sentido, cabe caracterizá-la como sendo um campo que se instala em plena 
controvérsia e em que se dá o confronto entre diferentes perspectivas, muitas vezes antagônicas. 
Não se trata do domínio das certezas, mas das probabilidades, do que é possível e, ainda, do que 
se deseja ou se persegue como objetivo. Não é, pois, isento de ambigüidades, de vacilações, 
havendo sempre a possibilidade de uma outra alternativa, sobretudo no domínio da opinião e 
em questões de preferências e hierarquias.

Esses princípios pautam o Tratado da Argumentação de Perelman & Tyteca (1996, 
orig.1958] que serviram de base à construção de uma Nova Retórica, a partir dos postulados da 
antiga retórica, especialmente, na visão aristotélica, repensada e revitalizada à luz dos novos 
posicionamentos. 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 argu-
mentação, 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.

O exercício da argumentação se mostra fundamental no ensino como condição de possibi-
lidade de acesso ao conhecimento: é preciso ter o que dizer (que a retórica denomina inventio), 
colocar em ordem o pensamento (a dispositio) e expressá-lo com clareza (aelocutio), além de 
poder este vir revestido de uma forma agradável e atraente, enfim, sedutora.

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 (MEYER, 
1998, 2007). 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. 

Como a argumentação se dá no diálogo, no encontro com o outro, sob várias modalidades 
possíveis – discussão, debate, entrevistas, painéis e outros formatos – ela implica também um 
caráter ético, devendo-se considerar os condicionamentos socioculturais do falar cotidiano, em 
que a língua entra como um dos sistemas semióticos que constituem a cultura.
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Pelo enfoque da argumentação interativa (GRÁCIO, 2010), cabe à Escola estimular as 
discussões e os debates, trazendo aos interlocutores as situações polêmicas com que se defrontam 
no cotidiano. 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. O recurso à força física não pode sobrepor-se ao ato de convencer e 
persuadir, quando há todos os recursos para umainterlocução razoável.

Tomamos o filme, Entre os muros da escola (Entre les murs, de Laurent Cantet, 2008), 
baseado no livro de François Bégaudeau, que também faz o papel de protagonista do filme), 
para verificar como tudo isto se dá num espaço tensivo (MOSCA, 2007) da escola, em que 
o professor desempenha o papel de mediador, enfrentando duros conflitos de natureza social, 
numa situação de multiculturalismo, em escola da periferia parisiense, em meio a condições 
educacionais bastante adversas.

A argumentação, a que nos referimos, não é aquela que pretende impor-se como única a 
todo custo, mediante um controle absoluto das posições do outro, visto como adversário. Trata-se, 
antes, da argumentação colaborativa, que se assemelha a umacoreografia, em que todos têm 
o seu papel, envolvidos por um acordo/contrato comum e pelo desejo de chegar a uma solução 
plausível para todos. Cabe, então, a negociação de soluções possíveis diante dos dilemas, dos 
impasses, apresentados no dia-a-dia e que não são isentos de emoção e afeto.
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Entre cinzas e quaresma: uma observação preliminar 
sobre o léxico de um documento quinhentista 

LISANA RODRIGUES TRINDADE SAMPAIO (UFBA)  
AMÉRICO VENÂNCIO LOPES MACHADO FILHO (UFBA) 

 Os mosteiros da Ordem de Cister floresceram na França, com o monge beneditino Roberto 
de Moslesmes, e se difundiram rapidamente por todo território europeu, com o intuito de restituir 
a antiga observância da Ordem de São Bento à vida monástica. Essa Ordem se tornou o maior 
expoente do Cristianismo na Europa medieval, imprimindo na escrita, no ensino e nas práticas 
pedagógicas religiosas sua organização e austeridade. Em Portugal, a sua casa mais represen-
tativa foi a abadia de Alcobaça, que se destacou pela sua singular organização, severidade e 
biblioteca, haja vista, o mosteiro contar, em seu apogeu, com cerca de 500 códices. O Livro dos 
usos da Ordem de Cister é um dos documentos remanescentes desse valioso acervo, que, datado 
de 1415, narra os hábitos dos monges dessa comunidade religiosa em Alcobaça. Depositado 
na Biblioteca Nacional de Portugal, o documento é composto de 113 fólios, em reto e verso, 
e escrito em letra gótica filigranada a azul e vermelho. Os monges cistercienses de Alcobaça 
exerceram importantes papeis históricos, o que faz dos seus registros fontes importantes para 
a investigação de períodos pretéritos da língua portuguesa. Dada a sua importância, o trabalho 
que ora se apresenta visa a apresentar uma observação preliminar sobre o léxico patente no 
manuscrito, cuja edição, ainda em andamento, faz parte da pesquisa de dissertação a ser defen-
dida no Programa de Pós-graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. 
Optou-se por demonstrar nesta pesquisa como se articulam os itens lexicais referentes às datas 
festivas observadas pela comunidade cisterciense, nomeadamente, no que concerne ao período 
compreendido entre o dia de cinza e o domingo de páscoa. Observado sob a ótica da teoria dos 
campos lexicais e (ou) associativos, de verve estruturalista, busca-se revelar como o léxico se 
organiza em torno dos ritos do claustro, em função do espaço físico, dos preceitos religiosos, 
dos instrumentos utilizados nessa comunidade. Por situar-se em um período de interesse, isto é, 
na segunda fase do português arcaico e pelo importante papel histórico que a abadia cisterciense 
de Alcobaça representa, a observação do léxico dessa obra constitui uma modesta contribuição 
para o estudo da constituição histórica da língua portuguesa, sobretudo para o Projeto DEPARC 
(Dicionário Etimológico do Português Arcaico), a que se filia
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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 desenvolvi-
mento 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 ocorrên-
cia 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 fonoló-
gica, 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.
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Fatores sociais na pronúncia variável  
de /r/ na cidade de São Paulo

LIVIA OUSHIRO (USP)

A pronúncia de /r/ em coda silábica, em palavras como “porta” e “mulher”, é um dos 
índices mais salientes de diferenciação dialetal no português brasileiro (Callou et al., 1996; 
Mendes, 2009) e apresenta ampla variação entre as realizações como tepe e retroflexo na fala 
de paulistanos nativos, nascidos e criados na cidade. Uma análise preliminar mostra que o /r/ 
retroflexo é relativamente produtivo na fala de paulistanos, com média de 30%, mas até 70% 
na fala de alguns informantes (Mendes, 2010). Neste trabalho, investigam-se as distribuições 
relativas e as tendências de emprego das variantes na fala de paulistanos de diferentes 
perfis sociolinguísticos, através dos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 
Variacionista (Labov, 1972, 2006). Em uma análise preliminar com uma amostra de 24 gravações, 
Mendes (2010) observou que o retroflexo é favorecido por falantes mais jovens e mais velhos, e 
desfavorecido por falantes da faixa etária intermediária, o que aponta para um caso de variação 
estável na comunidade. O retroflexo é desfavorecido por mulheres, resultado que se alinha com 
a expectativa de que a variante não-padrão na comunidade seja evitada por falantes do sexo 
feminino (Labov, 2001). No entanto, as análises também indicam que o retroflexo é favorecido 
por falantes mais escolarizados e habitantes de regiões mais centrais da cidade. Por um lado, 
esses dois grupos de fatores não parecem ser preponderantes na variação da pronúncia de /r/ 
em coda, já que apresentam pesos relativos próximos ao ponto neutro e estão entre os últimos 
grupos de fatores a serem selecionados; por outro, no entanto, desperta-se o interesse em 
desenvolver uma análise mais aprofundada, com uma amostra mais robusta e representativa 
da comunidade, com vistas a traçar maiores generalizações. O presente corpus de análise se 
compõe de 105 entrevistas sociolinguísticas com informantes paulistanos, coletadas em 2009 
e 2010 pelos membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em Sociolinguística (GESOL-USP). 
Os falantes estão estratificados de acordo com o seu sexo/gênero, a sua faixa etária (de 20 a 
34 anos; de 35 a 49 anos; 50 anos ou mais), o seu nível de escolaridade (até Ensino Médio; 
Nível Superior) e a região de residência na cidade (Centro Expandido; Periferia). Cada um dos 
24 perfis, que resultam da combinação dessas categorias, contam com 4 ou 5 informantes. As 
análises quantitativas são feitas com o programa GoldVarb X. Neste trabalho, reportam-se os 
resultados que dizem respeito a esses grupos de fatores sociais. Em especial, a comunicação trata 
das seguintes questões: em um corpus mais extenso do português paulistano, sustentam-se as 
observações preliminares? Que interpretações podem ser oferecidas para os resultados e quais 
inferências podem ser traçadas a respeito do status do /r/ retroflexo na cidade de São Paulo?
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Como você(s) se realiza em Curitiba?

 LOREMI LOREGIAN-PENKAL (UNICENTRO)  
ODETE PEREIRA DA SILVA MENON (UFPR/CNPQ)

 Os estudos de Loregian (1996) e de Loregian-Penkal (2004) demonstraram que no Paraná 
o pronome de segunda pessoa majoritariamente utilizado pelos falantes é o você, e que o pro-
nome tu praticamente não ocorre na fala de informantes paranaenses. De acordo com Godoy 
(1999), há apenas 40 ocorrência de tu no Paraná (30 em Pato Branco; 06 em Londrina e 04 em 
Irati; das quais 34 são de indeterminação do sujeito). Diante disso, surge a necessidade de se 
investigar as formas de realização de você(s) e de suas variantes, vendo por exemplo se a forma 
ocê(s) aparece nas cidades paranaenses analisadas, visto que parece que a forma mais comum é 
cê (com uma realização [vse] – como já apontado por Menon (2006; 2011)). Assim, a presente 
comunicação busca socializar os resultados da pesquisa – que pretende analisar todas as cidades 
parananenses do banco VARSUL (Irati, Londrina Pato Branco e Curitiba) –realizada com os 
dados da capital. Para tanto, adota-se os pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística 
Variacionista para descrever e demonstrar se a alternância no uso das variantes analisadas é 
influenciada por fatores linguísticos e sociais. A amostra analisada compreende a análise de 44 
informantes, estratificados de acordo com o sexo (masculino e feminino); a escolaridade (1 a 4; 
5 a 8; mais de 8 anos de escola) e a idade (12 informantes de 14 a 24 anos; 12 de 25 a 50 anos; 
12 de mais de 50 anos; 08 universitários). Além da análise das entrevistas formais do VARSUL, 
fizemos também, com o suporte de LABOV (1972; edição de 2008, p. 32), observações em 
muitas situações espontâneas: nos ônibus de Curitiba; em reuniões de escola; em lanchonetes; 
em restaurantes e em outros locais públicos nos quais o som da conversa pública pudesse ser 
ouvido e anotado (e, eventualmente, gravado). Da mesma forma como procedeu Labov, não nos 
valemos dessas anotações para a análise propriamente dita: elas servirão apenas como amostra 
de controle para se checar a vitalidade das variantes de você(s) em uso e a sua distribuição, a 
fim de comparar com os resultados de Vitral (1996); Vitral e Ramos (1999) – que defendem 
uma cliticização do cê – e aos de Barbosa (2010) – que defende que cê se comporta não como 
clítico, mas como palavra plena, demonstrando ser possível contestar esses autores. Os dados 
serão submetidos ao tratamento estatístico do Programa VARBRUL.
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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 aná-
lises, o papel da noção, de acordo com Fleischman, de relevância do tempo presente na inter-
pretação 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.
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Interdiscurso e intertextualidade em  
Torcer ou pensar, eis a questão

LOSANA HADA DE OLIVEIRA PRADO (PUC-SP)

 Este trabalho situa-se na área de Língua Portuguesa e trata de uma análise da crônica 
Torcer ou pensar, eis a questão, de Contardo Calligaris, publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
no dia 24 de junho de 2010, em que o autor discorre sobre o tema futebol no que se refere, mais 
especificamente, às torcidas regionais e as que se formam durante a Copa do Mundo. Pretende-
mos, neste estudo, na perspectiva da Análise do Discurso, mostrar aspectos do interdiscurso e 
da intertextualidade para a produção de sentidos nesse gênero, levando-se em conta os embates 
históricos, sociais e ideológicos que se materializam no discurso. A crônica em mídia impressa 
nos chama a atenção porque, segundo Pereira (2004), no jornalismo, ela pode ser definida como 
um gênero de autonomia estética que abriga as várias manifestações da linguagem, cuja carac-
terística principal é reescrever os acontecimentos cotidianos de forma que os seus significados 
não sejam impostos ao leitor. No entanto, a presença das diferentes vozes que permeiam o pro-
cesso discursivo nos faz verificar a intertextualidade, a interdiscursividade e a intencionalidade 
responsáveis pela mobilização de conhecimentos prévios que permitem leitura responsiva e 
crítica. Pretendeu-se, na análise, enfatizar a relação de sentidos que o texto mantém com quem 
o produz, com quem o lê, com outros textos (intertextualidade) e com outros discursos possíveis 
(interdiscursividade), por meio de processos cognitivos influenciados pelo contexto sociocog-
nitivo. Os jornais, embora tenham se pautado pela defesa da objetividade jornalística, tomam 
decisões subjetivas, uma vez que são suscetíveis às tendências sociais, políticas e culturais de 
sua época. Podemos afirmar, assim, que não existem discursos neutros, pois a linguagem é uma 
forma de ação e, essencialmente argumentativa, constituindo-se como um elemento básico de 
qualquer discurso. A análise permitiu-nos observar como a crônica jornalística é constituída 
de outros discursos e como tais discursos se constroem para fazer o leitor aderir ao ponto de 
vista do autor e para criticar os outros com os quais mantém uma relação de conflito. Segundo 
Bakhtin, o ser humano é inconcebível fora das relações que o ligam ao outro: “só me torno 
consciente de mim mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a ajuda do outro” 
(Bakhtin, 2003: 309).
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Nova proposta de categorização das variantes de O 
Seminarista, de Bernardo Guimarães 

LUANA BATISTA DE SOUZA (USP) 

O romance O Seminarista, de Bernardo Guimarães, foi publicado pela primeira vez 
em 1872 pelo editor e livreiro B. L. Garnier e novamente em 1875 pelo mesmo editor, sendo 
estas as únicas edições publicadas enquanto o autor estava vivo. Ao analisar a tradição desse 
romance podemos constatar a existência de três redações que se diferenciam, inicialmente, pela 
sua extensão. O texto completo é o da edição príncipe e das edições subsequentes até o início 
do século XX, já o texto abreviado, pelo que podemos constatar até o momento, foi publicado 
primeiramente pela editora Civilização Brasileira em 1931. Contudo, ao contrário do esperado 
a princípio, descobrimos a partir do cotejo entre os testemunhos da tradição do texto abreviado, 
uma terceira redação, derivada do texto da Civilização Brasileira, trata-se da edição da Livraria 
Martins publicada em 1944. A partir do cotejo entre as três redações do romance (edição A – B.L. 
Garnier, 1872; edição B – Civilização Brasileira, 1931; edição C – Livraria Martins, 1944) foi 
possível identificar um grande número de diferenças com relação ao conteúdo. Essas variantes 
foram classificadas de acordo com as categorias propostas por Alberto Blecua em seu Manual 
de crítica textual (1983), de maneira análoga e procurando estabelecer sua tipologia conforme 
os casos encontrados. Deste modo, às quatro categorias elencadas por Blecua, denominadas 
pelo filólogo espanhol de “erros de cópia”, a saber, adição, alteração de ordem, omissão e 
substituição, foram adicionadas duas: paragrafação e reelaboração. Por fim, as variantes foram 
classificadas da seguinte maneira: adição, alteração de ordem, omissão: I – omissão de palavras, 
II – omissão de trechos, III- omissão de parágrafos, paragrafação, reelaboração e substituição. 
Este trabalho visa, portanto, apresentar as categorias e as variantes propostas inicialmente por 
Alberto Blecua e, a partir de alguns exemplos de variantes cotejadas do romance, discuti-las e 
revisá-las propondo duas novas classificações a fim de abarcar todos os casos coletados.
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O papel das irmandades de pretos no “Arrayal do 
Bomfim de Goyaz”

LUANA DUARTE SILVA (UFG)

 Este estudo é parte das indagações suscitadas pela pesquisa de mestrado “IRMANDA-
DES DE PRETOS: edição e inventariação lexical em manuscritos goianos do século XIX”, 
que está vinculado ao Projeto de Pesquisa da FAPEG/CNPQ “Em busca da memória perdida: 
estudos sobre a escravidão em Goiás”. Essa pesquisa da dissertação está em fase inicial e pri-
ma por levantar documentos manuscritos de Goiás acerca das Irmandades de pretos, buscando 
fazer um estudo filológico e lexical desses documentos de instituições que possibilitavam aos 
negros escravos um mínimo possível de proteção social, como, por exemplo, auxílio na presta-
ção de serviços de enterro dos negros. As Irmandades de pretos surgiram pela necessidade de 
os negros escravos melhorarem sua condição social, que consistia, além de não ter liberdade 
de ir e vir, em não ter um enterro digno, em terreno sagrado, nem ter as celebrações de morte. 
Frente a essa condição, foram criadas as Irmandades de pretos em comum acordo com a Igreja 
Católica, na medida em que, conforme o estatuto, chamado por eles “Compromisso”, o preto 
deveria dar uma determinada contribuição em dinheiro para participar da Irmandade e receber 
as celebrações de morte, por exemplo. Na perspectiva de Loiola (2008, p. 69), “os significados 
da liberdade iam além da liberdade da escravidão. A condição social que fala do lugar social 
de cada um, expressada nos modos de nascer, de morrer, ser enterrado, igualmente evidenciam 
que as lutas sociais ocorriam até para garantir o direito de terem uma morte decente”. Logo, 
esse estudo, em especial, intenta tratar do papel da Irmandade do Arrayal do Bomfim, hoje 
cidade de Silvânia-GO, para os negros escravos da época, buscando demonstrar como a condi-
ção social desses pretos foi fundamental para a criação das Irmandades e como essa provocou 
significantes influências nas práticas sociais e até religiosas dos negros. Por meio da pesquisa 
de campo na cidade de Silvânia-GO, encontramos e digitalizamos o códice “COMPROMISO 
DA IRMANDADEDENOSSA SENHORA DOROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DO AR-
RAYAL DE BOMFIM COMARCA DE GOYAZ FEITO NO ANNODE 1856”, que permite 
observar que a Irmandade foi criada na região pela necessidade de os pretos servirem a Nossa 
Senhora, o que consequentemente possibilitaria a eles melhorar suas condições sociais, que só 
seria viável com “ornamentos proprios o que se conseguiră com | aboa deligencia dos zelosos 
Irmaos” (fragmento do fólio 2 verso). De posse do manuscrito digitalizado, a lição histórica 
será realizada após a edição semidiplomática dos manuscritos desse livro supracitado. Para a 
edição dos manuscritos nos valeremos de Megale e Toledo Neto (2005), embasados também 
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nas discussões de Cambraia (2005) sobre o assunto. Já no que concerne a lição histórica das 
Irmandades de pretos, buscaremos nas perspectivas de Brandão (2004), Loiola (2008; 2009), 
dentre outros, a compreensão da importância das Irmandades de pretos dessa região aos negros 
e suas influências para essa comunidade. 
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O uso da variável do artigo definido na comunidade 
rural afro-brasileira de Helvécia-BA

LUANDA ALMEIDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (UFBA)

A ausência do artigo definido em sintagmas nominais (SNs) com referência definida é 
uma característica proeminente de línguas crioulas. Trabalhos como os realizados por Baxter 
e Lopes (2004, 2009) e Ribeiro (2010) já identificaram diferenças no uso do artigo definido 
na fala de indivíduos pertencentes a uma comunidade do português rural afro-brasileiro. Uma 
construção como Io sabe Ø dia do ano, em que o substantivo dia é um referente definido, ou 
seja, está inventariado ao identificável e ao traço (+ específico), e não está acompanhado do 
artigo definido, é comum no vernáculo do português afro-brasileiro. Neste trabalho, com base no 
aporte teórico-metodológico da Sociolinguística Variacionista, investigam-se os fatores linguís-
ticos, discursivos-pragmático e sociais que presidem a escolha do falante em empregar ou não o 
artigo definido. A comunidade analisada é o município de Helvécia, localizada no extremo sul 
do estado da Bahia, onde foram observadas amostras de falas de 12 pessoas, distribuídas pelos 
dois sexos, em quatro faixas etárias: faixa 1 (25 a 35 anos), faixa 2 (45 a 55 anos), faixa 3 (65 a 
75 anos) e faixa 4 (mais de 80 anos), considerando-se dois níveis de escolaridade: analfabetos 
e semi-analfabetos. Apenas as funções sintáticas de sujeito e objeto direto foram analisadas. 
Os dados apontam para o perfil aquisicional do fenômeno em direção à variedade padrão e 
revela que os mais velhos conservam vestígios que testemunham os processos de reestruturação 
morfossintática promovidos pelo contato entre línguas no passado da comunidade. A variável 
social estada fora da comunidade e a variável escolaridade também foram selecionadas como 
significativas pelo pacote de programas estatísticos VARBRUL. Quanto aos fatores de natureza 
sintática, semântica e discursiva foram apontados como fortes favorecedores do emprego do 
artigo definido as variáveis referencialidade, função sintática, número do SN, determinante na 
menção anterior e contabilidade do núcleo do SN.
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Edições Filológicas e Processamento Automático de 
Textos na Brasiliana Digital:  

Edições de tratados científicos

LUCAS LOPES GIRON (USP)

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

LUCAS SANTOS CAMPOS (UESB)

Este trabalho tem o objetivo de apresentar novas evidências acerca do desenvolvimento 
do não-, como prefixo. Em 2002, apresentamos, na Universidade Federal da Bahia, a dissertação 
de mestrado, intitulada “A gramaticalização do não- como prefixo no português brasileiro con-
temporâneo”. Em 2004, na mesma instituição defendemos a tese, intitulada “A negação prefixal 
na história da língua portuguesa”, oportunidade em que reiteramos o status de prefixo do não 
gramaticalizado. Ao retomar o tema, vislumbramos novas evidências acerca desse prefixo, a 
exemplo do seu potencial de emprestar uma acepção genuína às bases a que se adjunge. Como 
suporte teórico, tomamos por base os pressupostos do Funcionalismo linguístico. No panorama 
da ciência da língua(gem), o conceito de Funcionalismo encontra-se ligado à primeira Escola 
Linguística de Praga. A rigor, contudo, os estudos sobre as funções da linguagem são oriundos 
do campo da psicologia, como aponta Câmara Jr., (1974, p. 17), ao indicar que, preocupado 
com o estudo do pensamento humano, o psicólogo alemão Karl Bühler (1934) apontou três 
funções para a linguagem: (i) a representativa, (ii) a de exteriorização psíquica e (iii) a apelativa. 
Jakobson adicionou a essas, outras três funções, correlacionando-as a cada um dos componentes 
do processo de comunicação: (i) a função poética, (ii) a função metalinguística e (iii) a função 
fática. Assim, evidenciou seis funções para a linguagem, cada uma delas mais diretamente ligada 
a um dos fatores do ato de comunicação verbal: (i) ligada ao contexto – função referencial; (ii) 
ligada ao emissor – função emotiva; (iii) ligada ao destinatário – função conativa; (iv) ligada 
ao contato – função fática; (v) ligada ao código – função metalinguística; (vi) ligada à mensa-
gem – função poética. Com essas bases, o Funcionalismo linguístico, com o decorrer do tempo, 
trilhou um desenvolvimento próprio e diversificado, de modo que hoje, como aponta Neves 
[1997] 2001, p.1, no âmbito do que vem sendo denominado ou autodenominado Funcionalismo, 
existem modelos muito diferentes. Entre esses modelos, contudo, podem ser destacadas simila-
ridades suscetíveis de se constituírem num denominador comum, capaz de fornecer elementos 
para que possamos analisar a língua(gem) no seu funcionamento. Assim, pudemos não apenas 
interpretar a trajetória de gramaticalização do não como prefixo, mas também comentar seu 
desenvolvimento como tal, no seio da língua portuguesa falada no Brasil.
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Estudo das fricativas coronais da língua portuguesa: da 
fonética à ortografia e da ortografia à fonética

LUCIANA MERCÊS RIBEIRO (UNESP)

Este trabalho objetiva estudar as fricativas coronais da língua portuguesa e sua relação 
com a ortografia. Busca ainda depreender o que essa relação pode dizer sobre a constituição 
e funcionamento da ortografia da língua portuguesa, e, por outro lado, apresenta e discute 
aspectos do desenvolvimento histórico desses sons. O estudo envolve historicamente fricativas 
coronais e palatais como [s], [], [z], [] [], [], [S], entre outras realizações históricas. Na 
escrita, os grafemas <s>, <z>, <ss>, <c>, <ç>, <sc>, <xc> representam fricativas coronais e os 
grafemas <x>, <ch> representam fricativas palatais. A pesquisa investiga a proveniência des-
ses sons fricativos no português e como eles têm sido descritos, representados e estudados nas 
gramáticas, ortografias, tratados de ortografia e trabalhos mais antigos (do século XV até XX). 
Verifica ainda determinadas considerações de dialetólogos, filólogos e demais pesquisadores 
da língua portuguesa sobre o assunto em questão. A perspectiva teórica adotada partiu da obra 
Aspectos Teóricos Linguísticos da Ortografia (2004) de Luiz Carlos Cagliari, que traz discussões 
fundamentais sobre ortografia e a relação entre a oralidade e a sua representação gráfica. Esta 
obra representa ainda um novo olhar sobre os estudos metaortográficos da língua portuguesa. 
A presente pesquisa dispõe de um conjunto de gravações feitas em 2008 e 2010 com falantes 
portugueses da Região de Entre Douro e Minho e da Região Trás-os-Montes e do Alto Douro 
para comparar tais realizações com as análises históricas. Esse material testemunha pronúncias 
conservadoras que foram descritas nos primeiros trabalhos normativos em língua portuguesa por 
terem ajudado a interferir na sistematização da ortografia. As gravações foram analisadas por 
meio do programa PRAAT para investigação acústica. A partir do presente estudo, pretende-se 
contribuir para um melhor conhecimento da história das fricativas, principalmente das coronais, 
bem como para um melhor conhecimento de como esses sons foram representados na ortografia 
da língua portuguesa e as consequências das decisões ortográficas na representação deles. Esse 
estudo busca também ser útil à elucidação de alguns fatos do passado linguístico do português 
que podem contribuir para esclarecer fatos da sua estrutura atual.
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Proeminências prosódicas 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 Fun-
damental” (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 lin-
guagem nos enunciados escritos, na medida em que as hipossegmentações envolvem monossí-
labos 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).
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(Re)Pensando o ensino de leitura: a escola como 
formadora de leitores 

 LUDINALVA S. DO AMOR DIVINO (UNEB)

Este artigo tem como objetivo refletir sobre as práticas de leitura desenvolvidas no ambiente 
escolar e como essas não estão contribuindo para a formação de leitores competentes. Buscou-se 
mostrar a importância da leitura e como ela vem sendo trabalhada sem motivação, tornando-se 
uma atividade fragmentada, desinteressante e obrigatória. 

O método tradicional transformou-se em uma grande monotonia. Atualmente com a evo-
lução tecnológica, os alunos desejam e necessitam de metodologias diferenciadas, desafiadoras, 
motivadoras e atraentes, que agucem o seu senso crítico e os tornem sensíveis às questões do 
dia-a-dia.

O trabalho com a leitura de forma crítica na sala de aula é um exercício que precisa ganhar 
cada vez mais espaço nas escolas e deve mostrar-se interligado com as propostas oferecidas 
por outras disciplinas, deixando de ser responsabilidade somente do professor e da disciplina 
de língua portuguesa. Através dessa ação o sujeito compreende o mundo e consegue nele atuar 
mais significativamente como cidadão consciente de seus direitos e deveres e de suas reais 
necessidades, agindo de maneira globalizada e efetiva da sociedade da qual faz parte.

Neste contexto, a intenção deste estudo foi a de mostrar a importância de levar para dentro 
da escola os gêneros textuais emergentes que circulam socialmente nas diversas esferas, pois 
é o que atrai e interessa aos alunos a “aprenderem” efetivamente a língua portuguesa. Para seu 
desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa de campo na qual os informantes foram alunos 
da segunda série do ensino médio do colégio Estadual Lauro Farani de Freitas, município de 
Iaçu-Ba,de faixa etária entre quinze e dezoito anos de idade. Em princípio, a coleta de dados foi 
feita apenas por meio das observações diretas, depois, aplicamos um questionário com questões 
abertas e fechadas para obtermos informações concretas acerca da situação da prática de leitura 
vivenciada pelos mesmos. 

Durante a pesquisa, constatou-se que as aulas de leitura se baseiam apenas em utilizar o 
texto como um pretexto para se trabalhar os aspectos gramaticais e as interpretações arcaicas 
baseadas apenas no que supostamente acha-se que o autor quis dizer. As práticas de leitura uti-
lizadas correspondem apenas à decodificação de palavras, sem compreender de fato o sentido 
do que se ler. Destaca-se ainda a necessidade de a escola repensar os gêneros que estão sendo 
trabalhados e passar a oferecer gêneros emergentes que preponderam e circulam com eficácia 
na sociedade.
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Estudo da escrita etimologizante nas cartas, bilhetes e 
recados publicados na ‘Foia dos Rocêro’

LUÍS HENRIQUE ALVES GOMES (UFBA/CAPES) 

Sob a perspectiva de estudar a história social e linguística da língua portuguesa no Brasil, 
a partir de textos extraídos de jornais do século XIX, e dando continuidade às pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas pelos pesquisadores do Projeto Nacional Para a História do Português 
Brasileiro (PHPB) desde o ano de 2006, este trabalho se propõe a estudar a escrita etimologizante 
no jornal “A Foia dos Rocêro”, como marca do padrão culto da língua portuguesa na escrita 
popular. A “Foia dos Rocêro” foi um periódico de cunho jornalístico que circulou na Bahia 
entre o final do século XIX e meados do século XX, e era escrito numa linguagem bastante ori-
ginal, que buscava imitar as falas de populações rurais do interior do Estado da Bahia. O jornal 
propunha-se a ser o “Orgo uficiá da roça e do partido do dezingrossa”, fato que demonstrava 
uma intenção política, às vezes por meio de paródias feitas a partir de fatos e acontecimentos 
sociais, políticos e econômicos da Província da Bahia. A camuflagem possibilitada pela escolha 
desse tipo de linguagem e a utilização freqüente de metáforas e pseudônimos foram os artifícios 
manejados por um grupo da capital da Província da Bahia para apresentar críticas aos governan-
tes e às condições da Província; veicular notícias de localidades afastadas e contar histórias e 
anedotas que circulavam na capital baiana, também denominada “Mulata Véia”. Considerando 
que todo redator ou editor de jornais é portador de uma modalidade lingüística necessariamente 
culta, as marcas de língua culta, portanto, estarão expressas no referido periódico a partir da 
escrita etimologizante, apesar da proposta do jornal caracterizar a escrita representada por meio 
de falas de pessoas não-escolarizadas. Desse modo, busca-se fazer “o caminho contrário” dos 
estudos sobre o Português Brasileiro que se concentram em buscar marcas populares em textos 
cultos, para tentar delinear as interferências da oralidade na escrita.
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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 prosó-
dico 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, 
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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.

Caderno de Resumos – Luiz Carlos Cagliari
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O papel da mídia na construção social do  
escândalo político

 LUIZA HIROKO YAMADA KUWAE (UNB)

 Compreender as grandes transformações pelas quais a comunicação humana passou 
com o advento dos meios de comunicação a partir do século passado, nas áreas de produção, 
da recepção e da transformação das informações lingüísticas com um olhar na imbricação do 
papel da linguagem com o aspecto político a fim de habilitar os usuários da linguagem a serem 
transformadores sociais. Assim, em um contexto em que notícias de escândalos políticos pas-
saram a ser algo diário tanto em nível nacional, como em nível internacional, os objetivos da 
pesquisa foram estudar tanto a dimensão dos papéis da mídia, da ideologia e dos processos 
hegemônicos, bem como as formas simbólicas das representações sociais dos agentes sociais 
políticos utilizadas pelos meios de comunicação de massa em textos midiáticos. O marco teórico 
utilizado foram as Teoria Social do Discurso (Lília Chouliaraki & Norman Fairclough e Norman 
Fairclough), Teoria Social do Escândalo e a Teoria Social da Mídia (ambas de John Thompson). 
Abordaram-se também os Meios de Comunicação de Massa e o jornalismo político, a visibilidade 
na sociedade mediada e a questão da ética na imprensa. A metodologia foi a qualitativa em uma 
visão transdisciplinar. Quanto às categorias analíticas, foi realizada a triangulação dos modos 
de operação da ideologia de John Thompson, com as categorias analíticas de representação dos 
atores sociais de Theo van Leeuwen e as categorias analíticas de Norman Fairclough, como o 
vocabulário, a coesão, a intertextualidade manifesta, a interdiscursividade e a estrutura textual. 
Quanto ao corpus, é constituído de duas reportagens de revistas brasileiras. A análise da prática 
discursiva e das etapas de produção, da distribuição e de consumo midiático permitiram verificar 
tanto o envolvimentos de vários agentes sociais e as pressões econômicas, sociais, políticas e 
culturais, bem como a dependência dos atores políticos em relação aos meios de comunicação 
de massa. Quanto à ideologia, ver como os tais meios constroem significados a serviço do poder. 
Pelas categorias sociológicas de van Leeuwen, conclui-se que os meios midiáticos divulgam 
valores por meio de avaliações de juízo de valor através das escolhas lexicais que expressam 
conteúdo com conceitos avaliativos, em um processo de controle ideológico exercido por meio 
das representações sociais. Daí, a importância do uso da Análise de Discurso Crítica como 
forma de pesquisa social crítica: pode provocar mudanças sociais ao abastecer as pessoas com 
recursos que as possibilitem fazer escolhas no processo eleitoral a fim de reduzir problemas 
sociais e de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Portanto, entender o papel da mídia 
é essencial nesse processo, pois ela não só fornece informações e pontos de vista diferentes, o 
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que permite a formação de juízos de valor, como traz transparência a opiniões marginalizadas 
ou excluídas da visibilidade mediada, cumprindo um dever ético intransferível pelas notícias 
de escândalo político.

Caderno de Resumos – Luiza Hiroko Yamada Kuwae
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A prefixação em textos jurídico-notariais da primeira 
fase do português arcaico (séculos XII-XIV)

MAILSON DOS SANTOS LOPES (UFBA)

No âmbito das investigações linguísticas de cunho morfológico, mormente as de natureza 
histórico-diacrônica, são escassas as pesquisas que incidem sobre os itens prefixais, sua caracteri-
zação etimológica, sua produtividade e as relações semânticas que estabelecem. O estudo que ora 
se apresenta visa fornecer alguma contribuição para o preenchimento dessa lacuna, abordando o 
fenômeno da prefixação em textos escritos remanescentes de matiz jurídico-notarial da primeira 
sincronia do português arcaico (séculos XII, XIII e XIV), sendo parte de uma pesquisa mais 
abrangente, em nível de mestrado, desenvolvida desde inícios de 2011, cujo escopo é descrever 
e analisar o paradigma prefixal dessa língua histórica, incidindo sobre um extenso corpus de 
dados da primeira fase do português medieval, que, além de textos notariais, engloba a docu-
mentação em prosa literária (entendida em seu sentido lato, em oposição aos textos jurídicos) e 
a documentação poética (a lírica galego-portuguesa ou cancioneiro medieval português). Essa 
incursão científica encaixa-se numa perspectiva histórico-descritiva, associada a teorias lexico-
lógicas que contribuam para uma compreensão sistemática da prefixação no período estudado, 
através da incidência sobre os dados empíricos recolhidos, formatando um eixo de intersecção 
entre as informações de natureza histórica e a análise sistêmica e sincrônica dos processos mor-
folexicais. Sob tal perspectiva, pretende-se descrever os dados computados e também analisar 
a produtividade e vitalidade dos itens prefixais encontrados, a etimologia de tais morfemas, 
das bases a que se associam e das palavras que derivam, incluindo o tratamento lexicográfico 
que lhes é dado. Além disso, verificar-se-á como se comportam formalmente – sob o prisma da 
alomorfia e da variação e acomodação gráficas – os prefixos registrados na primeira sincronia 
do português arcaico, sendo também feitas considerações sobre como operam os fenômenos de 
homomorfismo, polissemia, sinmorfismo e antinomorfismo nos processos formadores de pala-
vras por prefixo no português medieval. Delinear-se-á, quando se fizer possível e necessário, a 
correlação histórico-linguística entre os usos prefixais e suas características em três momentos 
distintos da história da língua: o prefixo no latim, sua forma correspondente encontrada na pri-
meira fase do português arcaico e seu uso no período hodierno. Destarte, corresponder-se-á ao 
escopo pretendido, que é o rastreamento sistêmico dos paradigmas operacionais da prefixação nos 
três primeiros séculos do português escrito. Como antes se afirmou, por haver poucos trabalhos 
que assumem, dentro dos estudos morfolexicais, uma abordagem histórica ou diacrônica no que 
concerne ao fenômeno da prefixação – sempre menos estudado que a sufixação –, persistem 
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determinados questionamentos e entraves na definição e caracterização dos prefixos. Pensa-se 
que uma descrição histórica, alavancada nos primórdios da língua portuguesa, pode servir de 
lastro para se tentar delinear uma resposta a essas imprecisões que perduram na análise dos 
processos morfológicos de formação de palavras, visto que, nesse âmbito, torna-se geralmente 
indispensável recorrer a aspectos históricos na análise morfolexical, pois oferecem dados va-
liosos para o esclarecimento de eventos lingüísticos questionáveis ou dubitativos. Tal incursão 
pelo passado torna-se, então, justificada por buscar ampliar o conhecimento sobre a estrutura, 
a formação e a evolução do português nos percursos labirínticos da história, embasando-se no 
postulado constatável de que a observação de traços pretéritos de uma língua é um instrumento 
profícuo para a compreensão de sua configuração no presente, podendo prestar-se a esclarecer 
fenômenos aparentemente contraditórios sob a luz de uma análise puramente sincrônica.

Caderno de Resumos – Mailson dos Santos Lopes 



517

Derivação sufixal: o sufixo -dor, funcionamento e 
sentidos no português arcaico

MAÍSA CARLA DOS SANTOS COSTA (UFBA)

O presente trabalho objetiva apresentar um estudo de formas derivadas a partir do sufixo 
–dor, em dados recolhidos nos Documentos Notariais do séc. XVI disponibilizados no CIPM 
– Corpus Informatizado do Português Medieval.

Esta pesquisa se propõe a analisar o funcionamento do sufixo em questão e, sobretudo, os 
sentidos com que participa do processo de formação de palavras. Considerando-se a polissemia 
que envolve tal sufixo, levanta-se a hipótese de que a ausência de palavras com o sufixo -dor, 
com sentido agente não-humano pode estar relacionada ao fato de que naquele período histó-
rico não havia eletricidade, como afirma Coelho (2005), em sua tese de doutorado dedicada à 
sufixação no português arcaico.

De étimo latino –tor, -toris, o sufixo –dor forma substantivos e adjetivos a partir de bases 
verbais. 

Segundo Coelho (2005), –dor1 é um substantivador deverbal muito produtivo no português 
arcaico e pode apresentar traços semânticos polissêmicos, a saber: 1) [+ agente ativo humano] 
‘indivíduo que pratica a ação x’; 2) [+ agente passivo] ou [+ experienciador] ‘a entidade que 
é a sede psicológica de uma dada propriedade ou reação’. No português atual, a polissemia 
de –dor1 é ainda acrescida da possibilidade de 3) [+ agente ativo não-humano] ‘instrumento/
objeto que pratica a ação x’.

O sufixo –dor2seria formador de substantivos a partir de bases verbais com a noção ‘loca-
tivo’, tal sufixo não foi encontrado nos dados dessa pesquisa e nos dados de Coelho revelou-se 
em apenas uma ocorrência, a saber: dormidor ‘dormitório, lugar onde se dorme’. 

Nos dados levantados, foram encontradas 31 ocorrências do sufixo -dor formador de subs-
tantivo e adjetivo com caráter agentivo (lavrador etc.). Das 31 palavras, apenas 3 eram advindas 
de substantivos, as outras 28, de verbos. Ocorrências em que não havia concordância de gênero 
eram muito comuns, tal fato pode ser observado no exemplo, a seguir: “moedas douro ((L078)) 
(e)prata em que Justamemte depois ((L079)) de Comtadas pella dita vemdedor ((L080)) dixea 
aver os ditos dozemtos mill r(eae)s”, em que dita não está concordando com o substantivo ve-
mdedor, o que leva a se pressupor que nessa época a forma masculina era a mais usual. 

A partir dos dados selecionados não se verificou o sufixo –dor com o valor de ‘instru-
mento’, tal constatação parece estar relacionada à ausência de eletricidade como afirma Coelho. 
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Outra observação relevante refere-se ao fato de que as formas derivadas em –dor quase 
não apresentaram concordância de gênero, pois mesmo quando o referente era feminino, a forma 
masculina era a que se realizava. Não foram encontrados nessa pesquisa, nem na tese de Coelho, 
itens lexicais que apresentassem o sufixo –dor + a marca de gênero feminino -a, forma muito 
recorrente no português contemporâneo como, por exemplo: lavadora, calculadora, trituradora, 
que se originaram de expressões máquina lavadora, máquina calculadora, máquina trituradora, 
respectivamente. Hoje a forma –dor + -a pode ser encontrada com o valor locativo como, por 
exemplo, locadora em que não haveria correspondência com uma expressão ‘máquina ...’. 

Através de tais observações vê-se a importância em se manter presentes e renovados os 
estudos do português arcaico para uma melhor compreensão das mudanças lingüística-históricas 
ocorridas no processo de constituição da língua portuguesa.
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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, lingüís-
tico, 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 despre-
ocupação 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 trazer 
informações 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).
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Plano de Guerra da Capitania de Matto Grosso – 
Janeiro de 1800

MANOEL MOURIVALDO SANTIAGO-ALMEIDA (USP-CNPQ) 

Análise do códice “Memória sobre o Plano de guerra offensiva e deffensiva da capitania de 
Matto Grosso – Janeiro de 1800”, cópia, cujos originais foram provavelmente escritos no Forte 
Coimbra, às margens do rio Paraguai, então Capitania de Mato Grosso, atribuído ao engenheiro 
Ricardo Franco de Almeida Serra, por determinação do governador capitão-general Caetano 
Pinto de Miranda Montenegro. Trata-se de um manuscrito pertencente ao Arquivo Público de 
São Paulo, que retrata detalhadamente um plano estratégico de defesa da fronteira oeste do 
Brasil colônia, especificamente sobre a proteção da fronteira da Capitania de Mato Grosso de 
eventuais ataques de tropas espanholas, expressando descontentamento da Coroa Espanhola 
com o descumprimento, por parte da Coroa Portuguesa, do Tratado de Tordesilhas, de 1494, 
ocupando seu território. Características codicológicas, capa, tipo de papel e sua origem, dimensão 
dos fólios e da mancha, tinta, dentre outras.  
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Estátua Equestre de Dom Pedro I – Um monumento 
interdisciplinar

MANOELLA NERES JUBILATO (USP) 

Esta análise tem como objetivo fazer uma análise interdisciplinar de três cartas do Impe-
rador Dom Pedro II, endereçadas à sua irmã Januária, que tratam de um tema em comum: o 
monumento equestre de Dom Pedro I, pai de Januária e Pedro e primeiro Imperador do Brasil. 
O propósito deste estudo é relacionar estas cartas onde o monumento é compreendido como a 
arte e sua inserção dentro do espaço público.
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Aspectos linguísticos na aquisição de Português (L2) 
por falantes de Inglês (L1)

MANUELE BANDEIRA (USP/CNPQ) 
SHIRLEY FREITAS (USP/FAPESP)

Os erros cometidos por aprendizes de uma língua estrangeira são vistos de formas dife-
rentes a depender da teoria adotada. O modelo da Análise de Erros, por exemplo, proposto por 
Corder (1967), vê os erros como indicadores dos aspectos de maior dificuldade por parte do 
aprendiz, sendo uma forma de testar as hipóteses construídas sobre o novo sistema linguístico. 
Tomando este modelo como base teórica, a presente pesquisa tem por objetivo analisar alguns 
erros cometidos por falantes nativos de inglês que estão aprendendo o português como segunda 
língua, buscando levantar hipóteses sobre os fatores responsáveis por tais erros. O corpus utili-
zado foram onze redações produzidas pelos aprendizes em um curso de português para estran-
geiros. Uma vez que são inúmeros os fatores que podem influenciar no processo de aquisição 
de segunda língua, tais como: fatores sociais, psicolinguísticos, psicológicos e linguísticos; a 
presente análise se concentrou apenas nos fatores linguísticos. Após o cotejo dos dados, notou-se 
que os erros poderiam ser analisados em dois subgrupos: a) erros típicos de falantes de Português 
como L2; b) erros comuns a falantes de Português como L1 e L2. Exemplos do primeiro grupo 
se encontram em (1) e exemplos do segundo grupo estão em (2): 

(1)  Ausência ou marcação excessiva de gênero:
 No Brasil existem muitos plantações de bananas.
 [Ausência]
 A coisa melhora é que é muito barato. 
 [Marcação excessiva]

(2)  Ortografia
 Pequenos produtors adam.
 Os empregos precisam de modernisar.

Com esse estudo, pode-se constatar que a língua adquirida pelos aprendizes de L2 é 
constituída por construções sistemáticas e variáveis que, em alguns momentos, são semelhantes 
a construções produzidas por falantes de L1; em outras circunstâncias, tais sentenças se dis-
tinguem. Este trabalho mostra ainda que os erros cometidos pelos aprendizes evidenciam seu 
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conhecimento subjacente (o que ele sabe e o que ainda falta aprender), desnudando as estratégias 
usadas na aprendizagem da segunda língua e lançando pistas para o professor de quais assuntos 
do português são mais difíceis de aprender.
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Diacronia e sincronia: o discurso doutrinizador da 
propaganda da Revista Feminina (1914-1436) e Claudia 

e alguns pressupostos bakhtinianos

 MARA CRISTINE VITORINO DA SILVA (UNIOESTE-UFBA)  
CELIA MARQUES TELLES (UFBA/CNPQ) 

 Pela análise de uma edição conservadora do corpus diacrônico de enunciados da Revista 
Feminina (1914-1937), busca-se fazer uma reflexão sobre aspectos ideológicos do discurso pro-
duzido por esse veículo de comunicação. A pesquisa, realizada no mestrado em Letras e agora 
ampliada no doutorado em Língua e Cultura, tem como eixo central analisar a língua na diacronia 
e na sincronia, escolhendo como recorte à comparação do corpus diacrônico a Revista Cláudia 
na contemporaneidade. Com método de edição de textos de época, conservando traços da scripta 
e da língua e respaldados no método dialógico de Mikhail Bakhtin. Parte-se do pressuposto que 
a sociedade imprime, por meio dos textos de revistas, um enfoque discursivo ideologizante, ou 
seja, como estas relações contraditórias estão inseridas e mostradas no e pelo discurso em duas 
épocas distintas. O objetivo é verificar na diacronia e na sincronia o discurso doutrinizador da 
propaganda pela perspectiva tanto da linguística histórica como da filosofia da linguagem. Parte-
-se tanto na história como no tempo atual, do método da Filosofia da Linguagem, nos ângulos 
fenomenológico, sociológico, semiótico e lingüístico, para fazermos uma análise dos discursos 
da mídia feminina, pelo qual se observa novas exigências e os critérios colocados para a mulher 
burguesa nos anos 30 e também para a mulher atual, percebendo no e pelo texto, no contexto e 
na “intertextualidade” dos diálogos impressos, o discurso dirigido à mulher de duas épocas por 
meio dos enunciados da propaganda. Também se fundamenta arcabouço da lingüística histórica, 
que analisa a mudança da língua historicamente. Pelas analises preliminares, entende-se que os 
anos 30 mostraram ser um marco na ruptura de um sistema encravado na sociedade brasileira. 
Naquela época, nos salões públicos, festas privadas e eventos sociais, as mulheres também 
eram a significação dessa mudança, principalmente no que diz respeito à ascensão burguesa. 
Nos salões, elas mostravam modelos inspirados na moda internacional, passando a demonstrar 
os efeitos do capitalismo e da modernização, revelando uma nova linguagem, incorporada e 
difundida, tanto pelo cinema emergente, como pelo rádio e pelos veículos de comunicação de 
massa ruidosos, descortinando os valores do capitalismo de consumo na sociedade brasileira.
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A metonímia conceptual na formaçao de palavras:  
um estudo dos padrões metonímicos 

como rotas de associação

MARCELA COCKELL (PUC-RJ)

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

Segundo Langacker (2000: 199), a metonímia atua como um ponto de referência na lín-
gua e ocorre de forma tão generalizada que muitas vezes não notamos o seu caráter regular: 
servindo como uma referência de determinada entidade para promover um acesso mental ao 
alvo desejado. Nos estudos dos padrões morfológicos, a metonímia conceptual atua como uma 
ferramenta de otimização do léxico através de um mecanismo de associação de conceitos. A 
eficiência promovida pelo processo metonímico está no fato dela permitir um rápido acesso 
lexical, sendo possível uma expressão designar mais de uma entidade por associação, como se 
fossem, de fato, criadas rotas.

A metonímia atua na função denotativa do léxico, buscando no material do próprio léxico 
os produtos das formações gerados pelos mecanismos desta função. Em outras palavras, é na 
função denotativa que as regras de formação de palavras atuam nos itens lexicais (nos permitindo 
observar as noções de regularidades e irregularidades) e os padrões metonímicos, partindo do 
conhecimento enciclopédico. Vale ressaltar que além da função denotativa, o léxico possui a 
função gramatical (construtitiva). 

Podemos dizer que o significado enciclopédico interage com a função denotativa devido 
a sua necessidade de uma representação linguística. É neste momento que a metonímia faz a 
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sua conexão, determinando o seu padrão, por exemplo, em uma conversão plena adjetivo / 
substantivo com padrão metonímico qualidade por objeto qualificado: o amável, gentilezas, etc. 

Na conversão temos o fenômeno da transferência de um item lexical de uma classe para 
a outra sem alteração de sua forma fonológica e geralmente incidentes de classes e subclasses 
que apresentam aspectos comuns, como nos casos substantivo / adjetivo. De acordo com Ba-
silio (2006: 79), a conversão é o resultado de uma expansão de propriedades de uma palavra, 
que passa a ser utilizada em situações características da outra classe. Dentro deste encontramos 
itens lexicais que assumem globalmente as propriedades da outra categoria lexical e aqueles 
que assumem uma ou outra propriedade da outra classe, por exemplo, adjetivos usados como 
substantivos em contextos genéricos. É através destes aspectos comuns que o padrão metonímico 
atua, realizando as rotas de associação.

A metonímia nos permite uma conversão plena ou precária. No primeiro caso, temos: o 
uso de nomes de agente em função adjetiva, os nomes pátrios, o uso de instrumentais em função 
adjetiva e o de nomes de cores em função substantiva.

Os nomes de agente substantivos, representado pelo padrão metonímico ato verbal por 
indivíduo, denotam um ser por suas ações ou atividades específicas, representadas pelo verbo, 
categorizam pessoas por suas atividades típicas, ou que representa um conjunto de atividades 
referentes a uma profissão ou papel social. Podem ser usados como adjetivo, especialmente 
nos casos como em X-dor, X-nte, X-ista que atribuem agentividade ao substantivo que passa 
a corresponder à atividade que representa: investidor / grupo investidor, avaliador / comissão 
avaliadora. As formações compostas também podem especificar outros nomes de agente, tere-
mos uma dupla caracterização do agente: analista-desenvolvedor, analista-programador. Nos 
casos dos nomes pátrios, padrão metonímico origem por indivíduo, e o adjetivo tem uma base 
metonímica nítida: português (a), francês (s), brasileira (s). 

No uso de instrumentais, o padrão metonímico está no ato verbal por objeto: a ação ex-
pressa pelo verbo, temos as construções morfológicas mais comuns: as de agente X-dor e X-nte. 
No primeiro caso, para a formação de instrumentais concretos e abstratos: conector, ralador, 
disjuntor, editor, divisor, etc, e na segunda construção, a formação de elementos químicos: 
amaciante, efervescente, creme hidratante. Nos nomes de cores, padrão metonímico de entidade 
por tributo, os adjetivos atribuem cores específicas aos referentes substantivos, quando usados 
isoladamente, denotam a cor em si e apresentam função substantiva: Meu carro é vermelho / O 
vermelho é a minha escolha. O processo metonímico também atua nos casos de especificação 
de cor por substantivos: bolsa cereja, blusa café / bolsas cereja, blusas café. Através da meto-
nímia a caracterização adjetiva é automaticamente acessada na palavra em posição adjetiva (o 
segundo termo que caracterizando o primeiro). 

No uso de adjetivos em posição / função de substantivo em contextos genéricos (adje-
tivos substantivados) as formações de adjetivo que são usados em função de substantivo para 
denotar seres, mas não chegam a ter propriedades plenas desta categoria.. Em vez de qualificar 
um substantivo, o adjetivo funciona como um substantivo que parte do significado do adjetivo: 
Confie nos justos. / Confie no justo. / *Confie na justa. 

Nos pares de adjetivo / substantivo, temos o substantivo o adjetivo qualifica os seres, en-
quanto o substantivo denota a característica atribuída pelo adjetivo, fazendo uso da metonímia. 
Segundo Basílio (2006, p. 81), os casos de substantivo correlato por conversão são relativamente 



Caderno de Resumos -  A metonímia conceptual na formaçao de palavras: um estudo  dos padrões metonímicos... 527

poucos: Escolhi um cão mais jovem / O jovem precisa votar / Escolhi um cão mais calmo. / O 
calmo precisa votar. Neste caso o adjetivo substantivado calmo a sua ocorrência só é aceitável 
em contextos genéricos. 

Em suma, a metonímia atua como um mecanismo que promove a dinâmica do léxico 
enquanto um sistema de armazenamento se símbolos. Desse modo é possível, acessar mental-
mente uma entidade conceitual através de outra (como adjetivos e substantivos) sendo arma-
zenado apenas uma entidade conceitual. A flutuação adjetivo / substantivo nos permite estocar 
apenas um item lexical para as funções de denotação e qualificação
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A variação lexical na perspectiva pluridimensional nos 
dados do Projeto ALiB

MARCELA MOURA TORRES PAIM (UFBA)

Este trabalho investiga como a linguagem de indivíduos apresenta marcas linguísticas 
específicas que constroem, mantêm e projetam a sua identidade social de faixa etária em inqué-
ritos das 25 capitais do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) a partir da utilização 
do léxico. 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”. 

Nas sociedades modernas, o indivíduo reveste-se/investe-se de múltiplas identidades, sendo 
inúmeros os traços disponíveis que permitem fundamentar atribuições de identidade social de 
faixa etária. Conforme Preti (1991, p. 75), existe no Brasil, e praticamente em todo o mundo, 
o aumento da população idosa. A respeito dessa situação, longe de os idosos merecerem uma 
maior atenção da comunidade, o que se nota, muitas vezes, é que a idade vem constituindo-se, 
cada vez mais, num fator crescente de discriminação social. A linguagem dessa faixa etária apre-
senta marcas específicas que podem ser vislumbradas nos campos prosódico, sintático, léxico e, 
sobretudo, discursivo ou conversacional. É justamente nesses últimos campos, léxico, discursivo 
ou conversacional, que será evidenciado o estudo da categoria tempo no discurso dos idosos.

Considerando-se a questão da faixa etária, é possível afirmar que a linguagem dos idosos 
pode ser estudada em três perspectivas que mantêm pontos de ligação e não são estáticas: a 
de caráter cultural, social e psicológico individual. Na perspectiva de caráter cultural, existe 
a concepção de que os idosos devem ter um papel específico na sociedade em que vivem, de 
acordo com a tradição cultural a que pertencem; na segunda perspectiva, a de caráter social, 
há a visão de que a sociedade possui uma postura em relação aos idosos e, de acordo com ela, 
processam-se as relações sociais entre os idosos e os demais grupos etários; e por último, na 
perspectiva de caráter psicológico individual, encontramos a ideia de que uma pessoa é tão 
velha quanto imagina ser.

As informações sobre o passado, que transparecem constantemente no discurso do idoso, 
muitas vezes, são expressas por um léxico em que aparecem vocábulos, expressões, estruturas 
formulaicas, formas de tratamento, relacionados com sua época. Neste sentido, podemos dizer 
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que as categorias espaço e tempo podem transparecer nas seguintes marcas lexicais: arcaísmos 
(utilização de vocábulos, formas de construções frasais que saíram do uso (vocábulos que têm 
referentes limitados no tempo e oferecem, não raro, sérias dificuldades de compreensão para os 
ouvintes mais jovens, podendo ter significados diversos em outras épocas e lugares), expres-
sões formulaicas (frases-feitas, provérbios, refrões, expressões que, muitas vezes, remontam à 
sua infância e a melodia e a rima que, não raro, as acompanham, favorecem a permanência na 
memória) e as formas de tratamento (um dos índices sociolinguísticos mais expressivos, para 
evocar as relações sociais entre falante/ouvinte).

Embora haja algumas marcas lexicais do tempo, na fala das pessoas mais velhas especial-
mente, é preciso reconhecer que nem por isso essa linguagem se tornou ininteligível aos mais 
jovens, mesmo porque os próprios idosos se encarregam de buscar artifícios para explicar os 
arcaísmos, as expressões formulaicas fora de uso, a gíria de seu tempo. E são esses artifícios 
que constituem precisamente as marcas mais expressivas da linguagem desse grupo social.

O passado como fonte tópica, como regulador da estrutura tópica discursiva, pode forne-
cer outras pistas para a compreensão da linguagem dos idosos. De fato, fatores culturais agem 
sobre esses falantes, levando-os a estruturarem seu discurso dentro de parâmetros diversos dos 
realizados pelos falantes de outras faixas etárias. Assim, o pesquisador citado mostra que o es-
tudo da topicalidade no discurso, de certa forma, lembra a própria intuição popular que costuma 
estigmatizar alguns hábitos linguísticos dos falantes idosos, classificando-os de “conversa de 
velhos”, pelas constantes remissivas ao passado, seguindo o estereótipo “no meu tempo”. 

É justamente no sentido de valorizarem seu tempo ou de se mostrarem integrados na 
sociedade em que vivem, que as pessoas mais velhas escolhem com habilidade o inusitado de 
suas narrativas e avaliam seus pormenores em função das necessidades da interação verbal, 
considerando os próprios valores e os do ouvinte ou audiência. Enfim, nos esclarece o referido 
autor que sendo um artifício que se vale fundamentalmente da categoria tempo, as narrativas 
demonstram o quanto a vida dos falantes mais velhos permanece centrada no passado. Buscando 
no arquivo da memória fatos para ilustrarem suas ideias, os “idosos velhos” vão acumulando 
uma preciosa documentação da longa “viagem no tempo” a que costumam entregar-se durante 
a conversação, denunciando, também, através da utilização de itens lexicais, a sua identidade 
social de faixa etária.

O cenário da pesquisa é um recorte da rede de pontos do Projeto Atlas Linguístico do 
Brasil (Projeto ALiB), um empreendimento de grande amplitude, de caráter nacional, em de-
senvolvimento, que tem por meta a realização de um atlas geral no Brasil no que diz respeito à 
língua portuguesa, desejo que permeia a atividade dialetal no Brasil, desde começo do século 
XX e ganha destaque nesse final/começo de milênio, a partir de iniciativa de um grupo de pes-
quisadores do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia.

A manifestação em favor da elaboração de um atlas linguístico brasileiro remonta a 1952, 
quando se estabeleceu através do Decreto 30.643, de 20 de março, como principal finalidade 
da Comissão de Filologia da Casa de Rui Barbosa a “elaboração do atlas linguístico do Brasil”. 
As dificuldades de variada ordem levaram os dialetólogos brasileiros a iniciarem o trabalho de 
mapeamento linguístico do Brasil pela realização de atlas regionais.

A ideia do Atlas Linguístico do Brasil foi retomada por ocasião do Seminário Nacional 
Caminhos e Perspectivas para a Geolinguística no Brasil, realizado em Salvador, na Universi-
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dade Federal da Bahia, em novembro de 1996, com a participação de dialetólogos brasileiros 
e do Diretor do ALiR (Atlas Linguistique Roman), Prof. Michel Contini (Genoble). Naquela 
ocasião foi criado um Comitê Nacional, integrado pelos autores dos cinco atlas linguísticos re-
gionais já publicados e por um representante dos atlas em andamento. São eles: os Professores 
Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso (UFBA), que preside o Comitê, Jacyra Andrade Mota 
(UFBA), Maria do Socorro Silva de Aragão (UFPB), Mário Roberto Lobuglio Zágari (UFJF), 
Vanderci de Andrade Aguilera (UEL) e Walter Koch, representando os atlas em andamento25.

O Projeto ALiB fundamenta-se nos princípios gerais da Geolinguística contemporânea, 
priorizando a variação espacial ou diatópica e atento às implicações de natureza social que não 
se pode, no estudo da língua, deixar de considerar. Assim, o Projeto objetiva mapear o Brasil 
com base em dados coletados em 250 pontos, representativos de todas as regiões, e recolhidos, 
in loco, a 1.100 informantes, distribuídos equitativamente por duas faixas etárias – 18 a 30 anos 
e 50 a 65 anos –, pelos dois gêneros e, nas capitais de Estado, em número de 25 (as capitais 
Palmas, Estado de Tocantins, e Brasília, Distrito Federal, se excluem por questões metodológicas 
em virtude de serem cidades recém-criadas), por dois níveis de escolaridade – fundamental e 
universitário –, ficando os demais pontos da rede com apenas informantes do nível fundamental. 

O corpus da pesquisa é constituído por 200 informantes (8 por capital), distribuídos 
equitativamente, seguindo a metodologia do Projeto ALiB, com base nos grupos de fatores 
sociais codificados como segue: informantes da faixa I e II, do sexo masculino e feminino e de 
escolaridade fundamental e superior. 

Ao se atingir, em começos de 2012, a recolha de dados em 91,6% da rede programada, 
algumas considerações iniciais já podem ser feitas sobre áreas dialetais brasileiras. Nesse sen-
tido, apresentam-se neste artigo, de forma ilustrativa, resultados que mostram a diversidade de 
usos vinculada a áreas específicas, mas também relacionada a fatores sociais. 

Dessa forma, para este trabalho, serão considerados fatos relacionados à diversidade dia-
tópica e à diferenciação diageracional, não se incluindo, para esse momento, a diferenciação 
diagenérica ou diastrática, embora, no levantamento e análise dos dados, essas variáveis sociais 
tenham sido controladas sistematicamente.

Os resultados que se apresentam fundamentam-se em levantamentos no corpus do Projeto 
ALiB, especificamente nas capitais de Estados.

No corpus analisado, existe uma interessante variação lexical nas respostas à pergunta 
121 do Questionário Semântico-Lexical (QSL) – As mulheres perdem sangue todos os meses. 
Como se chama isso? – que apresenta um total de 26 designações, a saber: bandeira, boi, boiada, 
chegou a hora, chico, chiquinho, ciclo menstrual, dia da mulher, dias difíceis, dias especiais, 
escrever com tinta vermelha, fase menstrual, menstruação, paquete, regra, sangramento, semana 
da mulher, sinal vermelho, tá de bode, tá de chico, tá doente, tá incomodada, tá menstruada, 
tá moranguinho, tá naqueles dias e tá no dia. Algumas representadas por lexias simples, como 
bandeira ou boi, outras lexias compostas, como sinal vermelho, e lexias complexas, como tá de 

25 Atualmente, o Comitê Nacional do Projeto ALiB é constituído pelos professores Suzana Alice Cardoso (Presidente), Jacy-
ra Andrade Mota (Diretora-Executiva), ambas da UFBA, e os diretores científicos Abdelhak Razky (UFPA), Ana Paula 
Rocha (UFOP), Aparecida Negri Isquerdo (UFMS), Cléo Altenhofen (UFRGS), Felício Wessling Margotti (UFSC), 
Maria do Socorro Aragão (UFPB/UFC) e Vanderci de Andrade Aguilera (UEL).
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bode ou tá naqueles dias. Dessas variantes lexicais, apenas o substantivo menstruação é comum 
à maioria das capitais pesquisadas, só não aparece em Belém, onde ocorrem as formas regra, 
tá de bode e tá menstruada. As demais designações encontram-se distribuídas entre as capitais.

Em relação a essa pergunta do QSL, também encontramos a variação lexical diageracional 
já que as variantes lexicais tá de Chico e regra são sinalizadas no discurso dos informantes como 
uma variante típica de informantes mais velhos; já as variantes menstruação e tá menstruada 
são apontadas nos exemplos de algumas capitais como variante lexical dos mais jovens, como 
demonstram os exemplos:

Exemplo 1
(121)
INQ.-  As mulheres perdem sangue todos os meses, né. Como é que se chama isso?
INF.-  Aqui pra nós é tudo menstruação né?
INQ.-  Isso. Tem algum nome mais folclórico, mais popular... Que a gente falava quando era 

mais mocinha... Hoje eu tô do quê? O que que veio pra mim...?
INF.-  (risos) Aí não..., antigamente a gente, quando tava menstruada lá muito, nos anos de 

guaraná de rolha, né (risos)
INQ.-  Guaraná de rolha é bom!
INF.- A gente falava assim: “Ixe, eu tô de Chico” (risos) que eu achava o máximo, né!
INQ.-  É isso mesmo. No meu tempo também.
INF.-  Aí que horror né. Agora cê fala menstruação é mais assim delicado né! (risos). (São Paulo, 

Mulher, Faixa 2, Nível Fundamental)

Exemplo 2
(121) 
INQ.-  As mulheres perdem sangue todos os meses. Como é que chama isso?
INF.-  É… menstruação, né.
INQ.-  Tem um mais comum? Pode falar.
INF.-  Não, mas, o nome de antigamente é muito feio.
INQ.-  Fala!
INF.-  Regras. 
INQ.-  O que mais?
INF.- Menstruada... (Belo Horizonte, Homem, Faixa 2, Nível Fundamental)

Através desses exemplos, pode ser percebido que os informantes da faixa etária 2 lembram 
e dão expressão às suas lembranças. Os depoimentos apontam para o entendimento, por parte 
dos mais velhos, de que a vida mudou e junto com ela também os itens lexicais para se referir 
ao fato de as mulheres perderem sangue todos os meses.

O exemplo 3 também denuncia reconhecer que a seleção lexical para o fato de as mulheres 
perderem sangue todos os meses é diferente conforme a faixa etária:

Exemplo 3
(121) 
INQ.-  As mulheres perdem sangue todos os meses, como chama isso?
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INF.-  Menstruação. 
INQ.-  Agora eu quero os nomes populares...
INF.-  Ah, é...?
INQ.-  “Não vou pra piscina hoje porque eu tô...”
INF.-  Tô de bandera vermelha 
INQ.-  Isso. O que mais?
INF.-  Tô de sinal vermelho, tô de regras, as mais antigas chamam regras.
INQ.-  É.
INF.-  Tô de bode. 
INQ.-  Isso. Tua geração.
INF.-  Ai que nome feio eu acho horrível.
INQ.-  (risos)
INF.-  Tô de bode.
INQ.-  E da tua geração?
INF.-  Da minha geração é... tô menstruada, tô ... tô naqueles dias, tô de bandeira vermelha, tô 

de sinal vermelho.
INQ.-  Certo.
INF.-  Tem, tem, tem outros nomezinhos que hoje as menininhas usam mais...
INQ.-  Ah, é? 
INF.-  Mas que eu não me lembro agora.
INQ.-  Se você lembrar, depois você me fala.
INF.-  Mas esses nomes assim. A maioria do povo mesmo assim popular, os mais antigos é: tô 

de bode. 
INQ.-  Tô de bode.
INF.-  Né? 
INQ.-  E ponto final. 
INF.-  Eu acho horrível. 
INQ.-  É? 
INF.-  Eu não gosto muito não.
INQ.-  Você não usa?
INF.-  Não eu não, mas que eu ouço, ouço, né?
 (Boa Vista, Mulher, Faixa 1, Nível Superior)

No exemplo 3, a informante da faixa etária 1 cita itens mais antigos, configurando os usos 
de menstruação, tô menstruada, tô naqueles dias, tô de bandeira vermelha, tô de sinal vermelho, 
na atualidade, e regras e tô de bode como as variantes de antigamente.

Essa variação diageracional também está presente no exemplo 4:
Exemplo 4
(121) 
INQ.-  Eh... as mulheres perdem sangue todos os meses,como é que chama-se isso?
INF. -  Menstruação. 
INQ. -  Conhece outros nomes assim que a gente chama....
INF. -  Regra... 
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INQ. -  As mulheres, as pessoas mais velhas chamam...
INF. -  Regra. Ahn!...Chico. 
INQ. -  Ah! Vai lembrando, são esses nomes mesmo...
INF. -  Regra,Chico, uhn!... Bode. 
INQ. -  Ah! Interessante, né?(risos) 
 (São Luís, Mulher, Faixa 2, Nível superior) 

Nesse exemplo, é possível verificar o reconhecimento da utilização de uma variante 
distinta relacionada a uma época diferente. Pode-se pensar, então, numa categoria de tempo 
dos acontecimentos dentro do qual a informante de faixa etária mais avançada organiza o seu 
discurso, relacionando com um passado sobre o qual, ainda, de certa forma, está muito presa, 
e dentro do qual estão itens lexicais que fazem parte de sua história.

É precisamente essa preocupação simultânea com o “dizer” e com o “que dizer” que vai 
deixar evidente, no texto falado, uma série de marcas responsáveis pela caracterização específica 
de sua formulação, entre as quais as que sinalizam o trabalho de seleção lexical através de itens 
lexicais denunciadores da faixa etária do informante.

A análise do corpus possibilitou realizar o levantamento e a documentação da diversidade 
lexical do português falado no Brasil, seguindo os princípios da Geolinguística Pluridimensional 
em que o registro segue os parâmetros diatópicos, diageracionais, diagenérico e diastráticos. 
Nesse sentido, no que diz respeito às denominações que recebem menstruação podem-se fazer 
algumas considerações preliminares:

a) as designações enfocadas apresentam uma grande variação, possibilitando a 
visualização da diversidade lexical e geolinguística do português falado no Brasil;

b) as variantes lexicais analisadas possuem várias estruturas, que podem ser lexia 
simples, como boiada, compostas, como dias difíceis, e complexas, como 
escrever com tinta vermelha; 

c) a temática da comparação passado X presente está presente na linguagem dos 
informantes de faixa etária mais avançada, evidenciado-se na seleção lexical 
desses informantes como demonstram as estruturas: tá de chico, tá de bode e 
regra. 

Assim, o trabalho procurou mostrar como as lexias trazem, na fala dos informantes, as 
marcas do contexto em que se encontram inseridas. Dessa forma, pretendeu-se oferecer subsídios 
para o registro da diversidade da língua portuguesa.
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Gramaticalização de construções: a combinação de 
orações correlativas de base ‘como’ 

 MARCELLO RIBEIRO (UNINOVE/USP)

 Esta pesquisa tem por objetivo identificar, analisar e descrever os usos e funções dos pares 
correlativos formados pela construção “como” em padrões funcionalistas, indicando sua rota de 
desenvolvimento no Português do Brasil. Assumimos os pressupostos teóricos nos paradigmas 
funcionalistas, partindo do conceito de que há uma integração de componentes diversos que se 
perfazem (NEVES, 2006), resultantes de um processo de ligação entre duas porções informativas 
conectadas extrinsecamente por dois elementos: um elemento morfossintático e um psicológico, 
que funcionam como gatilho de uma segunda porção informativa num molde previamente pro-
jetado (LIMA-HERNANDES & DIAS, 2010), que na construção se dá por meio de sequências 
de palavras, frases inteiras, assumindo um novo tipo de organização (TOMASELLO, 2003), 
sugerida, também, por Givón (2005) apontando que a noção de contexto deve ser compreendida 
como uma construção psicológica. O corpus para este estudo teve como base as 200 melhores 
e as 200 piores redações da FUVEST (2009/2010).

Caderno de Resumos – Gramaticalização de construções: a combinação de orações correlativas de base ‘como’
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TP como fase: uma proposta para as small clauses 
livres do português brasileiro 

MARCELO AMORIM SIBALDO (UFRPE)

Este trabalho investiga uma construção exclamativa muito usada pelos falantes do por-
tuguês brasileiro (PB), mas pouco estudada, nomeadamente, as Small Clauses Livres (SCLs), 
a justaposição de um predicado e seu sujeito, nessa ordem, sem nenhum verbo nem nenhuma 
informação de tempo na superfície, como nas construções em (1): (1) a. Lindo o dia! b. Muito 
bonita a sua roupa! c. Uma droga aquele programa de televisão! O principal objetivo deste 
estudo é responder a seguinte questão: qual a estrutura interna das SCLs do Português Brasi-
leiro? Para tal investigação, o presente trabalho, num primeiro momento, estabelece quais são 
as restrições sintático-semânticas que regem os elementos constitutivos desse tipo de constru-
ção, descrevendo os contextos em que o predicado e o sujeito podem atuar. Para a análise das 
SCLs, tomamos como embasamento teórico os pressupostos da Teoria Gerativa no seu modelo 
minimalista (cf. CHOMSKY, 2000 et passim), bem como a noção de predicação e extensão de 
fase de Den Dikken (2006, 2007). A fim de desvendar qual a estrutura interna das SCLs, fizemos 
diversos testes no sentido de entender: (i) qual seria a composição interna desse tipo de estrutura 
e (ii) qual a posição estrutural de seus elementos. O que podemos concluir com os resultados 
desta pesquisa é que as SCLs são TPs (Tense Phrases) raízes, ou seja, uma fase TP. Se a análise 
empreendida neste trabalho estiver no caminho correto, as SCLs do PB parecem ser um pedaço 
de evidência de que TPs também podem ser considerados como instâncias de fase (e não apenas 
CP (Complementizer Phrase) e v*P (Light Verb Phrase), como sugerido por CHOMSKY, 2000 
et passim). A ideia de sugerir TP como uma fase, na verdade, não é nova, uma vez que Gallego 
(2007) e Gallego & Uriagereka (2006) já propuseram, entretanto, de forma independente e com 
evidências empíricas distintas das apresentadas aqui.
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Infinitivos flexionados em PB e a estrutura dos 
complementos infinitivos 

MARCELLO MODESTO (USP)

 O trabalho explica a distribuição de infinitivos flexionados em contextos de controle em 
português brasileiro (PB) argumentando que os verbos de controle exaustivo no PB tomam um 
complemento infinitivo não oracional (um vP); os verbos que permitem controle parcial, por 
sua vez, admitem um complemento oracional (CP). Argumentação: Há atualmente dois fatos 
que apontam em direções diferentes quanto à derivação das estruturas de controle. Por um lado, 
a existência de backward control (cf. Alexiadou et alli 2010) fornece forte evidência de que 
essas estruturas são formadas por movimento do controlador com subsequente apagamento de 
uma das cópias. Por outro, a existência de controle parcial (PC) com infinitivos flexionados (cf. 
Modesto 2010) fornece forte evidência contra as análises de movimento, uma vez que o verbo da 
oração controlada é morfologicamente marcado por plural, enquanto o controlador é singular. O 
presente trabalho resolve a tensão entre esses dois dados argumentando que o movimento-A do 
controlador só é possível quando este se encontra em um complemento não oracional (ou seja, 
menor que um CP). Quando o complemento infinitivo é um CP, o movimento do controlador 
torna-se impossível e controle só pode ser obtido através de uma categoria gerada na base e 
interpretada através da operação Agree (cf. Landau 2004). Assim, explica-se o contraste entre 
verbos de controle exaustivo (EC) que, em português brasileiro (PB), nunca são flexionados, e 
verbos de controle exaustivo, que podem ser flexionados em PB: predicados de controle parcial 
tomam um complemento oracional (um CP) e, portanto, permitem que o verbo infinitivo seja 
flexionado. Predicados de controle exaustivo, por sua vez, tomam um complemento truncado 
(um vP) e, portanto, não admitem flexão do verbo infinitivo. O contraste entre verbos de PC e 
de EC pode ser constatado pelos dados abaixo: 

(01) 
 a. Os deputados negam terem participado do esquema de corrupção. 
 b. O deputado afirmou estarem trabalhando pelo bem do país. 
 (02) 
  a. *Os deputados tentaram participarem do esquema de corrupção. 
 b. *As meninas começaram a trabalharem juntas. 
As estruturas em (01) em PB são, sem dúvida, estruturas de controle: deve haver um con-

trolador para o sujeito nulo nao-finito e essa posiçao de sujeito nao pode ser ocupada por um 
DP lexical (03a); apenas interpretações sloppy são obtidas em contextos de elipsis de VP (03b); 
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essas estruturas demonstram “privacidade epistêmica” (no sentido usado por Jerry Fodor) com 
sujeitos do tipo ‘só NPs’ (03c); finalmente, essas estruturas não permitem leituras de re (03d). 

(03) 
 a.*Os meninos1 confessaram pro2/os pais estarem sem dinheiro. 
 b. Os professores confessaram terem dado aula durante a greve... e os estudantes da pós 

também. (= os estudantes da pós também confessaram ter(em) dado aula) (*os estudantes 
da pós também confessaram que os professores deram aula). 

 c. Só os ditadores acreditam terem comandado bem o país. d. Os pacientes acreditam terem 
recebido uma medalha.

Caderno de Resumos – Marcello Modesto
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A língua em uso e o gatilho da mudança para 
construções correlativas

 MARCELO MÓDOLO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)  
MARIA CÉLIA LIMA-HERNANDES (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO)

Para a evolução da gramática, reconhece-se a atuação de paradoxos (Givón, 2005) que, 
se, por um lado, provocam uma aparente incompatibilidade entre formas e funções revelando 
suas contrariedades, por outro sobrepõem seus efeitos num mesmo resultado, aproximando-os. 
Em termos de usos, paradoxos podem interditar a presença de padrões funcionais na modalidade 
falada e, em outra instância, podem ampliar o espectro de opções na língua falada. Em conco-
mitância, nota-se o rompimento de pares cristalizados para dar lugar a novidades combinadas, 
porém segundo um mesmo padrão de repetição formal no uso inovador. São os paradoxos típicos 
da mudança linguística, alimentados por processos sociocognitivos amplamente explanados 
por estudiosos da gramaticalização, o foco desta discussão. Partimos do pressuposto de que a 
dinâmica interativa alimenta a gramática e frena usos em uma espécie de imagens fotografadas, 
fazendo restar como uma opção a mais antiga forma, ao mesmo tempo em que produz, em alta 
frequência, conteúdos inovadores. Seriam as conjunções correlativas carcaças de um padrão 
cognitivo necessário à codificação de ideias? Ou seria um elo coesivo produtor de estabilidade 
semântica em níveis distintos de atuação? Evidenciamos que os pares correlativos conjuncionais 
nascem de processos conversacionais, abstratizados, empacotados sintaticamente e incorporados 
no sistema gramatical. A repetição, processo comum na língua falada, e a recursividade, processo 
comum nas situações comunicativas, seriam responsáveis pelo fortalecimento desses usos. O 
que permitiria esse fortalecimento, hipotetiza-se, é a manifestação de processos sociocognitivos 
com impacto na expansão dos padrões funcionais, favorecendo que a expansão categorial se 
manifeste em concomitância com a evolução gramatical de itens não-correlativos. Será possí-
vel afirmar que uma análise descritiva qualitativa, a partir de um ponto de vista funcionalista, 
favoreceria o reconhecimento das semelhanças sintáticas e permitiria evidenciar que um mesmo 
processo atuaria para cumprir funções em graus diversos de gramaticalização? O receio que 
surge da resposta positiva a essa questão manifesta-se justamente porque se verifica a existên-
cia subjacente de conexões muito distintas vinculadas ao rótulo correlação, o que torna alguns 
pares mais gramaticalizados do que outros. Duas respostas possíveis para essa constatação 
são oferecidas por Módolo e Lima-Hernandes, aqui retomadas para discussão. As categorias 
semântico-cognitivas responsáveis por acionar o gatilho da gramaticalização em Módolo (2004, 
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2005) são foco, inclusão, quantidade e intensidade, e essa descoberta pode auxiliar esta nova 
incursão com relação a outros pares. São argumentos dessa perspectiva: 
a)  as correlações aditivas revelam a quebra da focalização pelo item não e adição na segunda 

sentença (ex.: Essa menina não só toca como também dança); 
b)  as correlações alternativas apresentam uma “dupla focalização” dirigindo a leitura (ex.: Nem 

você nem sua gangue vai conseguir algo por aqui; Ou você se comporta ou eu te mando para 
o diretor; Quer chova quer faça sol, o jogo vai prosseguir; Eu sempre como bem, seja em 
casa seja em algum restaurante; Ela ora trabalha como louca, ora fica só vendo televisão); 

c)  as correlações comparativas exibem a intensificação e a quantificação como orientadoras da 
leitura (ex.: Minha mulher trabalha tanto quanto eu; Quanto mais eu trabalho, menos (eu) 
realizo); e 

d)  as correlações consecutivas tornam explícita como efeito de leitura a intensificação (ex: 
Comeu tanto que passou mal).

 
Segundo Módolo (2004, 2005), a hipótese para essa distinção comportamental assenta-se, 

por um lado, no fato de que pelo menos duas fontes alimentam as alterações lexicais das corre-
latas: a integração dos itens em determinados domínios cognitivos, tais como “corpo”, “visão”, 
“espaço”, “movimento” (hipótese mentalista) e, por outro lado, nas necessidades pragmáticas 
que repelem a redundância da informação, o que surte efeito na aproximação de sintagmas 
originariamente distantes (hipótese sociocognitivista). 

Na abordagem desenvolvida por Lima-Hernandes (2010, 2011), um só processo de três 
faces agiria para que essas correlações se manifestem: cognitiva, sintática e pedagogicamente. 
A autora demonstra essa articulação via correlações sinalizadas parcialmente pelo item mas em 
construções inovadoras:
a)  não que ... mas: Não procuram empregos,não procuram se interessar, ou quando se 

interessam, esquecem dos objetivos para construir aos poucos, não que seja errado sonhar 
com um futuro bom, mas, se por algum segundo se esquecerem de agora, amanhá não será 
nada. (FUVEST)

b)  não ... mas: De certa forma o livro é uma fonte de conhecimento, não é a única, mas é uma 
das mais usadas em toda a esfera de ensino. (FUVEST)26

c)  não ... mas sim: Hoje em dia não aprendemos só através dos livros, mas sim também pela 
internet. (FUVEST)

d)  nada contra ... mas: A ciência se multiplica em níveis surpreendentes graças à capacidade 
de armazenar o conhecimento. Nada contra o velho e bom livro, mas sou um internauta 
plugado na ‘net’. (FUVEST)

e)  tudo bem que não ... mas: Se a maioria das pessoas fosse sedentária, não haveria mundo 
para se viver, não haveria fábricas, carros e nem roupas. Tudo bem que não haveria poluição 
também, mas haveria muita sujeira. (FUVEST)

 A face cognitiva reflete um processo mental representado pela implicação de uma porção 
informativa com outra de tal modo que, somente ao ser dita a primeira porção, a segunda é 

26 Nossa interpretação da construção: é uma fonte de conhecimento não única, mas é uma do conjunto das mais usadas.
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requisitada como necessária27. A face sintática aproximaria informações de camadas enuncia-
tivas diferentes por meio de um jogo de polaridades gerando um efeito de contraste. E a face 
pedagógica tanto teria o papel de reforço dos usos como pares normativos quanto teria o poder 
de barrar novas estratégias. O que se tem presenciado é que correlativas inovadoras têm sido 
incluídas nas redações vestibulares de melhores notas, o que nos fez (Lima-Hernandes, 2011) 
acreditar que avaliadores tenham atribuído altas notas pela consistência gerada durante a argu-
mentação. A criatividade sintática e o efeito discursivo positivo no gênero discursivo parecem 
ter sido capazes de gerar uma valoração tão alta. 

Do ponto de vista da análise desse produto linguístico, notam-se duas instâncias represen-
tadas: a cognitiva com suas projeções mentais e a pragmática com as intenções manifestadas, 
porém essas só podem ser captadas na consubstanciação sintática. Somente nela se realizam, de 
forma sobreposta ou integrada, as demais instâncias por meio de marcas discursivas. 

Por este trabalho, aliando perspectivas de análise distintas, demonstra-se que gatilhos 
cognitivos e pragmáticos aliam-se discursivamente de modo a favorecer a leitura correlativa. 
A despeito disso, uma explanação linguística somente pode tomar como ponto de partida a 
instância sintática, pois é nela que se consubstancia o dado para a análise.
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As relações entre cultura, literatura e erosão da 
biodiversidade.

MARCELO PESSOA DE OLIVEIRA (UEMG/USP/BOLSISTA PÓS-DOUTORADO DO CNPQ) 
PAULO HENRIQUE COSTA CORGOSINHO (HIDROEX/UEMG) 

DANIEL PREVIATELLI (UEMG)

Qual o motivo para a realização de uma pesquisa como essa? Lançar novos olhares sobre 
a ciência. 

Como? Sobretudo, mas não exclusivamente, revisitando a oralidade, tornando-a ferramenta 
importante para subsidiar a coleta de imagens fílmicas e fotográficas. 

A análise desse material ajudará na compreensão das relações do homem com o meio 
ambiente, bem como das práticas sociais e culturais desenvolvidas pelas sociedades que vivem 
no entorno dos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais a serem visitados pelo Projeto “Bio-
diversidade de Microcrustáceos de Água Doce em Campos Rupestres” – SISBIOTA28. 

Para quê? Estabelecer conexões visíveis ou implícitas entre o homem, o meio natural, o 
meio artificial e a organização social, a partir dos diversos modos de narrar e representar os fatos 
sociais e os fenômenos culturais. Perceber como a atividade econômica, política e sociocultural 
humana se relaciona com aspectos particulares da erosão da biodiversidade. 

Por meio da captação de imagens, da realização de entrevistas, da construção de um acervo 
fotográfico, da utilização de protocolos de avaliação ecológica rápida, da confecção de diários 
de campo manuscritos, fomos enxergando as partes de um complexo quebra-cabeça. Nesse 
objeto-jogo (objeto, por dizer respeito à natureza da ciência, jogo, por falar sobre a cultura), 
as peças conformam uma imagem da ciência, mas também do humano, numa confluência de 
interesses sui generis em que os resultados podem ser tão exatos como se prevê no método 

28 O Projeto “Biodiversidade de Microcrustáceos de Água Doce em Campos Rupestres” é desenvolvido numa parceria entre 
a USP (Universidade de São Paulo – instituição sede do Coordenador do Projeto, o Prof. Dr. Carlos Eduardo Falavigna 
da Rocha) com a UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais, Campus de Frutal), e está integrado ao “Sistema 
Nacional de Pesquisa em Biodiversidade (Sisbiota-Brasil), que é uma iniciativa conjunta entre os ministérios da Ciência 
e Tecnologia, da Educação e do Meio Ambiente, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e de 18 fundações de amparo à pesquisa estaduais: Fapeam, Fapema, Fapepi, Fapergs, Fapes, Fapesb, 
Fapespa, Fapitec, Fundect, Fapemig, Facepe, Fapemat, Fapeg, Fapesc, FAPDF, Fapern, Fundação Araucária e FAPESP” 
(Disponível em http://agencia.fapesp.br/12735, acesso em 05/02/2012).
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científico quanto incertos na medida das imprevisibilidades humanas e, ainda assim, válidos no 
terreno da transdisciplinaridade29:

De maneira esquemática, pode-se levantar a hipótese, segundo a qual, em seus primórdios na 
Grécia antiga, uma parte do conhecimento geográfico surgiu como contexto e cenário para 
obras literárias de ficção que tinham a difusão de valores morais e estéticos (para a educação 
do cidadão grego) como principal objetivo. Nesses “cenários geográficos”, as descrições 
mesclavam informações fidedignas, resultantes de observações diretas e relatos elaborados 
com método e equilíbrio, com impressões do insólito e do exótico, que valorizavam ainda 
mais o extraordinário (FILHO, 2010, p. 81).

Sob os auspícios dessas e de outras posições paradigmáticas da ciência e fronteiras da 
pesquisa e, como pesquisador da área das Letras submergi inicialmente em São Roque de Minas 
– MG (julho de 2011), no local exato das culturas as quais pretendia estudar e compreender 
(BHABHA, 1998). Lancei olhares entrecortados, surpresos, porém atentos, ao centro e tam-
bém ao periférico de outros centros e periferias. Por exigências do projeto de pesquisa, visitei 
o entorno da Serra da Canastra, em São Roque de Minas e demais cidades da região – MG, e, 
também, da Serra de Pirineus, em Pirenópolis – GO, da Serra de Cristalina, em Goiânia – GO, 
da Serra de Caldas Novas, em Caldas Novas – MG, da Chapada dos Guimarães – MT, da Cha-
pada Diamantina, Mucugê e Palmares – BA, da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso – GO, da 
Serra do Cipó – MG.

Infringindo o limite dos métodos da análise do discurso e da teoria literária, investi 
tempo de leitura, estudo e de criação pessoal nas construções teóricas que pudessem dar conta 
da compreensão que desejava ter sobre os principais campos rupestres do país previstos como 
objetos corpus de nossa pesquisa30:

Permanência das perguntas, contradição e fragilidade das respostas: daí resulta que é sempre 
pertinente partir das noções populares que a teoria quis anular, as mesmas que voltaram 
quando a teoria se enfraqueceu, a fim de não só rever as respostas opositivas que ela propôs, 
mas também tentar compreender por que essas respostas não resolveram de uma vez por 
todas as velhas perguntas (COMPAGNON, 2010, p. 18).

No calor e proximidade com o objeto de pesquisa que só o trabalho de campo permite, agi 
como um cronista de viagem, mas, sobretudo, atuei como um crítico literário e crítico cultural 
aprendiz de minha própria cultura e de suas respectivas poesias. Dilatei os territórios e os limi-
tes da metodologia científica, até o ponto em que ela alcançasse as variáveis comportamentais 

29 A transdisciplinaridade moderna, portanto, seria constituída por um diversificado conjunto interior de fronteiras que se 
entrecortam, por um corpo plural de territórios disciplinares que se atravessam e desenvolvem diálogos que, no entanto, 
se dariam apenas nos interiores da ciência. A ciência é o próprio limite da transdisciplinaridade. A universidade é a ins-
tância social em que a ciência faz uso de tais limites (HISSA, 2008, p. 23).

30 Nesse sentido, desenvolvemos uma teoria para incrementar o aporte teórico dos Estudos Culturais, a qual foi preliminar-
mente delineada no paper “Estudos Culturais: a culturalidade e a culturariedade”, e publicado no segundo semestre de 
2011, na Revista Todas as Musas (http://www.todasasmusas.org/05Marcelo_Pessoa.pdf ). Oferecemos, nesse artigo, duas 
novas palavras – a culturalidade e a culturariedade – as quais estão para a análise cultural, do mesmo modo que os vocá-
bulos literalidade e literariedade estão para os Estudos Literários (PESSOA, 2011). Nesse momento de nossa pesquisa, 
fazemos apenas uma alusão aos neologismos teóricos e, num momento oportuno de análise, os empregaremos.



Caderno de Resumos -  Marcelo Pessoa de Oliveira; Paulo Henrique Costa Corgosinho; Daniel Previatelli544

e psíquicas do ser humano em sua relação com o meio em que vive, e foi assim que ampliei a 
minha capacidade visual e auditiva, pois:

A obra é aquilo que é comunicado poeticamente, aqui e neste momento: texto, sonoridades, 
ritmos, elementos visuais; o termo [contrariando o autor, aqui eu preferiria ver uma expressão 
como “o tempo presente”, ao invés de “termo”] contempla a totalidade de fatores da 
performance. [...] O texto, enfim, vai ser a sequência linguística percebida auditivamente, 
e cujo sentido global não é redutível à soma dos efeitos particulares produzidos por seus 
componentes que se percebem sucessivamente (ZUNTHOR, 2010, p. 84).

Vi-me ainda diante de um modelo teórico que para mim era novo, mas que sabia o haver 
herdado acadêmica e intelectualmente de grandes viajantes como o naturalista Charles Darwin, 
a bordo de seu barco “Beagle”, bem como de grandes escritores como Júlio Verne e suas Viagens 
Extraordinárias, de Euclides da Cunha, em suas escrituras científicas, literárias e jornalísticas 
para escrever Os Sertões, ou de João Guimarães Rosa, no imensurável testamento de história 
poética do Brasil, o Grande Sertão: Veredas: 

É significativo assinalar que a quase totalidade dos viajantes exploradores europeus do 
século XIX e do início do século XX filiados às sociedades geográficas, eram, total ou 
parcialmente, patrocinados por elas e, ao retornarem, apresentavam seus resultados, relatos 
orais e relatórios escritos às assembleias dessas sociedades. O material acumulado constituiu 
um acervo inestimável, tanto para os interesses das grandes metrópoles europeias, quanto 
para as instituições científicas e culturais, para os pesquisadores, aventureiros, empresas 
jornalísticas e para as grandes editoras (FILHO, 2010, p. 85). 

Os povoamentos, os prédios, as paisagens naturais e artificiais dos locais visitados nos 
ajudaram a demolir qualquer indício de superioridade auto-proclamada. Foi assim, me desven-
cilhando de meus universos teóricos de segurança que percebi que se não tivesse participando 
do Projeto SISBIOTA, não saberia descrever e nem pensar esses elementos tão familiares 
apreendidos pelo senso comum e que, agora, me apareceram como desconhecidos. Vimos-nos, 
então, exercitando práticas analíticas bem diferentes das realizadas na teoria literária e cultural 
de um modo geral. 

A população ou povo, expressões impregnadas de vieses históricos e ideológicos de 
compreensão, aqui recebem o nome de comunidade ou espécie, as edificações são designadas 
como paisagem artificial ou frutos da intervenção antrópica, o entorno dos parques de proteção 
ambiental visitados são divididos em zona de amortecimento (composta pela população que 
ocupa áreas imediatamente ligadas às fronteiras dos parques) e zona de transição (composta por 
uma região mais abrangente, que faz a ligação da zona de amortecimento com outras cidades 
em volta do parque).

Por isso, na Bahia, me perguntei: de que espécie ou classe animal seria esse garimpeiro, 
chamado Júlio, surpreendido por nossa equipe extraindo ilegalmente minérios de dentro de áreas 
proibidas no Parque Nacional da Chapada Diamantina no final de 2011? 
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JULIO – Garimpeiro ilegal flagrado dentro do PARNA da Chapada Diamantina

Seria ele um indivíduo geneticamente modificado da espécie homo sapiens, ou fruto de 
uma série de incongruências socioculturais pós-coloniais que historicamente vitimam a Amé-
rica Latina, confinando-o ao reduto periférico típico do sujeito histórico terceiro-mundista, 
escravizando-o a uma subocupação que o salva temporariamente da fome e da miséria total ao 
mesmo tempo em que o incrimina e o torna socialmente estigmatizado? 

Que conceitos a sociedade pode formar sobre a necessidade de se preservar o meio-
-ambiente, quando se percebe na prática a inoperância do Estado em proteger o território que ele 
próprio delimitou como espaço a ser preservado, e ação para a qual se destinam volumes assom-
brosos de recursos humanos e financeiros e, ainda assim, quase nada funciona como deveria?

Esse foi um dos fatores de relevância que nos impulsionou para a imposição de um novo 
olhar sobre paradigma científico residiu na investigação do papel da oralidade e da imagem na 
compreensão das relações do homem com o meio ambiente. 

Por isso é que, numa aventura de ciência, de cultura e de vida, que mescla elementos 
metodológicos da tradição científica das ciências naturais a procedimentos da Antropologia via 
etnografia (FELDMAN-BIANCO, 2010), e da Comunicação Social via prática documentarista, 
que nosso trabalho filia-se à análise do discurso, por meio da Literatura Comparada. 

E, ao mesmo tempo em que nossa pesquisa se pretende inovadora e ousada pela hibridez 
das áreas de conhecimento empregadas, revigora as mesmas raízes científicas que individual-
mente renega ao recorrer a um novo modelo teórico. Assim, se torna mais viável reconfigurar 
os modos de construir significados acadêmicos e de compreender, a partir da ciência, a poética 
e a imprecisão do viver.

Portanto, num debruçar ofegante sobre os diversos suportes em que se possam veicular a 
oralidade – a voz, a imagem, o sonho –, a palavra e o sentido, o pesquisador pôde se envolver 
com o seu objeto de estudo e começar a produzir os significados culturais que imagina, sobre-
tudo, aqueles adivinhados nas entrelinhas da paisagem, no entardecer de cada olhar garimpeiro 
encontrado pelas ruas, e no encantamento de cada lenda, contada e recontada pelos moradores 
com os quais tivemos contato. 
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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 atin-
gindo 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.
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Os sistemas de tratamento de  
segunda pessoa no início do século XX

 MÁRCIA CRISTINA DE BRITO RUMEU (UFMG)  
CÉLIA REGINA DOS SANTOS LOPES (UFRJJ-CNPQ)

O objetivo do trabalho é verificar se havia, na documentação remanescente dos séculos 
XIX e XX, vestígios das diferenças atuais do sistema de tratamento pronominal do português 
brasileiro. Partindo da hipótese da existência de pelo menos três subsistemas tratamentais na 
posição de sujeito – (1) você, (2) tu e (3) você/tu, pretendemos contrapor cartas produzidas 
em cinco localidades que poderiam ser consideradas, grosso modo, representativas dessas três 
configurações de tratamento postuladas. Em Curitiba, no Paraná, São Paulo e em várias cidades 
de Minas Gerais, por exemplo, prevalece o subsistema (1) você com variação em cê, ocê no 
estado mineiro. No caso da Bahia, os trabalhos sincrônicos têm demonstrado diferenças de uma 
área para outra. Há localidades de uso exclusivo de você (Salvador, Helvécia e Rio de Contas) e 
outras (Cinzento, Sapé, Poções, Santo Antônio) em que se identifica a coexistência você/tu. No 
Rio de Janeiro, o subsistema (3) é, sem dúvida, o vigente. Buscamos, em princípio, observar se 
a distinção desses três níveis se faz notar na produção escrita de fins do século XIX e início do 
XX. Outro ponto importante é analisar a questão da retenção do clítico te como complemento 
acusativo e dativo, independentemente do sistema de tratamento vigente na posição de sujeito 
(Lopes e Cavalcante, 2011). Partindo de resultados parciais obtidos em outros trabalhos, que nos 
servem como hipóteses básicas, postulamos que os ambientes morfossintáticos que favorecem 
o uso de você, generalizados hoje no PB, já apareciam delineados nos séculos XIX-XX. Você 
se instaurou no quadro de pronomes, principalmente, como sujeito preenchido e complemento 
preposicionado oblíquo (Duarte, 2003). As formas relacionadas ao pronome primitivo tu, con-
tudo, não se perderam. O paradigma pronominal manteve o te complemento (acusativo “eu te 
amo” e dativo “eu te pedi algo”) ao lado de formas alternantes relacionadas a você (lhe e a você) 
que eram pouquíssimo frequentes no século XIX. Isso ocorreu e continua ocorrendo tanto nos 
subsistemas tratamentais em que o Tu prevalece, quanto naqueles em que predomina o empre-
go de Você como sujeito. Propomos, desse modo, analisar a correlação entre esses fenômenos, 
buscando responder às seguintes questões: As formas de tratamento que conviviam no século 
XIX eram as mesmas em cartas produzidas por informantes das diferentes regiões do Brasil? 
As diferenças regionais quanto à variação entre te~lhe já se faziam notar na produção escrita 
em fins do XIX e início do século passado? O clítico te era produtivo, tanto no sistema trata-
mental no qual predominava tu, quanto no que prevalecia você como sujeito (Lopes 2008)? E 
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no subsistema em que há alternância entre as formas tu e você, a variação entre as formas te~lhe 
se mantém ou o clítico te prevalece como complemento acusativo e dativo na expressão de um 
contexto de resistência do tu pronominal? Os resultados preliminares a serem apresentados, 
nesse momento, visam a dar um panorama geral da variação você e tu na posição de sujeito 
a partir de documentação produzida em diferentes localidades do Brasil estudadas no âmbito 
do PHPB: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Os dados são analisados 
constrastivamente com base nos princípios da sociolingüística laboviana (Labov 1994).

Caderno de Resumos – Márcia Cristina de Brito Rumeu; Célia Regina dos Santos Lopes
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Edições filológicas e o processamento  
automático de textos: um estudo acerca de obras 

historiográficas portuguesas

MARCIA DE APARECIDA SANTOS MENDES (USP)

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

Caderno de Resumos – Marcia de Aparecida Santos Mendes
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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 Geo-
linguística, 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 
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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.

Caderno de Resumos – Márcia Regina Teixeira da Encarnação



554

‘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 posi-
ção 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. 
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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.

Caderno de Resumos – Márcia Santos Duarte de Oliveira; Ednalvo Apóstolo Campos
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Contribuições de Michel Bréal para o estudo da 
mudança semântico-gramatical

MÁRCIA SIPAVICIUS SEIDE (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ) 

A hipótese de Michel Bréal, autor da obra Ensaio de Semântica (1904) conhecido por 
inaugurar a Semântica na França e propor o termo e o conceito de polissemia, é a de que qualquer 
mudança tem origem na maneira como os usuários do idioma usam e interpretam os enuncia-
dos, sendo que uso e interpretação são guiados pela intenção de quem fala, de um lado, e pela 
interpretação desta intenção por quem ouve,de outro, sendo que limita e motiva as mudanças a 
necessidade que o ser humano sente de ser compreendido.

Referindo-se à Linguística, ele defendia ser ela uma ciência humana que devia estudar 
como a linguagem é conservada ou alterada, explicitando como o homem a construiu e a aper-
feiçoou. Por este posicionamento, já é possível perceber que o estudo da mudança linguística 
é, para ele, o cerne, o objeto de estudo primordial do estudo científico da linguagem.

Em consonância com a função atribuída à ciência da linguagem, o ensaio obje-
tiva investigar as causas intelectuais que comandam as transformações linguísticas. Essas 
transformações,esclarece, não são homogêneas, apresentam flutuações e desvios, motivo pelo 
qual sua descrição não pode ser feita senão mediante leis não imperativas, repletas de exceções 
e limitadas em suas aplicações.

Conforme ele mesmo enfatiza, todas as leis por ele propostas são resultado de modifica-
ções no conhecimento inconsciente que o usuário do idioma tem a respeito da língua que fala. 
Tais modificações, por sua vez, têm início toda vez que são alteradas as maneiras pelas quais 
o significado de uma palavra, de uma desinência, de uma frase ou de uma locução é percebido 
pelos usuários do idioma. Importa ressaltar que, mediante esta explicação, ficam refutadas as 
posturas mecanicistas e deterministas daquela época, a favor de uma visão mais cognitiva do 
processo, pautada pela preocupação por descobrir as causas intelectuais da mudança linguística.

Para ele, qualquer alteração é consequência da necessidade que todos os seres humanos 
têm de serem compreendidos, àquilo que Bréal chama de “vontade humana”, sendo esta busca 
pela intercompreensão a função mais importante da linguagem e a causa principal da mudança 
linguística em geral e das mudanças semânticas em particular. De fato, defende o semanticista 
que a mudança linguística ocorre quando há uma mudança na maneira pela qual a linguagem 
é processada na mente dos falantes, ponto de vista hoje defendido, por exemplo, pelos adeptos 
da hipótese de reanálise discutida por Harris e Campbell e citada por Chagas (1992 apud Seide, 
2006, p.128).
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A linguagem, enfatiza, é construída pelos seres humanos que a utilizam e está marcada 
pelas aquisições materiais e morais da humanidade, já que o homem tem papel ativo no desen-
volvimento de toda língua natural. Assim, insiste, a linguagem é passível de evolução precisa-
mente porque se modifica mediante a colaboração daqueles que a falam. Bréal argumenta que os 
processos que resultam em mudança linguística têm por origem os motivos práticos pelos quais 
os seres humanos dela se utilizam e estão relacionados ao “fazer-se compreender pelo outro”. 
Este caráter utilitário é justamente o que o impede de pensar a linguística com uma ciência 
abstrata: “a ideia de utilidade não poderia, em momento algum, estar ausente” (BRÉAL, 1992 
[1904], p.17 apud SEIDE, 2006, p.132). 

Ainda sobre sua concepção de mudança linguística, é preciso ressaltar que, para ele, uma 
mudança é consequência de um processo anterior pelo qual há flutuações de sentido que têm 
lugar no momento de interlocução. No caso de mudanças semânticas a nível lexical, elas são 
causadas pela intenção daquele que fala e pela percepção dessa intenção por parte de quem ouve.

A importância dada à situação comunicativa de intercâmbio linguístico e a defesa de uma 
concepção linguística ao mesmo tempo pragmática e cognitiva é justamente o que aproxima seus 
postulados daqueles adotados pela abordagem funcionalista assim descrita para iniciantes na área:

A abordagem funcionalista vê a linguagem como um sistema não-autônomo que nasce da 
necessidade de comunicação entre os membros de uma comunidade, que está sujeito às 
limitações impostas pela capacidade humana de adquirir e processar o conhecimento e que 
está continuamente se modificando para cumprir novas necessidades comunicativas. Para os 
funcionalistas, o fato de a comunicação ser uma função essencial da linguagem determina 
o modo como a língua está estruturada. Por isso, a análise de um fato linguístico deve levar 
em conta tanto o falante quanto o ouvinte e, para além do ato verbal, as necessidades da 
comunidade linguística. (BERLIN, AUGUSTO e SCHER, 2001, apud SEIDE, 2006, p.133).

 Os fundamentos por ele propostos em seu ensaio foram utilizados para análise de qua-
renta e uma ocorrências da conjunção “como” em documentos oficiais paranaenses do século 
XVIII ao XX, usos citados por Gonçalves em sua dissertação de mestrado (2009, p.87 a 123). 
Importa informar que, enquanto os relatórios e as mensagens são oriundos do Arquivo Público 
do Paraná (2000), as cartas fazem parte de publicações fomentadas pelo projeto de pesquisa 
“Para a História do Português Paranaense: estudos diacrônicos em manuscritos dos séculos 
XVII a XIX” (AGUILERA, V.A.;BARONAS, J.E. 2007a,AGUILERA, V.A.; VASCONCELOS, 
2007b). Os resultados de minha pesquisa estão visualizados na tabela abaixo. A seguir cita-se 
um exemplo de cada uso. 
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FUNÇÕES DA CONJUNÇÃO “COMO” HIPOTÁTICA NO CORPUS DE 
DOCUMENTOS OFICIAIS DO PARANÁ: SÉCULO XVII A XX

Nome da função ocorrências descrição da função utilizada

Função legalista 10

O item ou grupo da qual faz parte é utilizado 
com a intenção de expressar que as ações 
descritas foram feitas em conformidade com 
a lei ou em decorrência delas. 

Função coesiva 08

O item ou grupo do qual faz parte é utilizado 
para retomar informações já dadas ou anun-
ciar informações a serem dadas isto é com 
função anafórica ou catafórica.

Função comprobatória 06
O item ou grupo do qual faz parte é utilizado 
para comprovar o dito mediante documentos, 
autoridade legal ou outras autoridades.

Função retórica evidente 05
O item ou grupo do qual faz parte é utilizado 
para expressar uma opinião do enunciador 
como se fosse uma causa evidente

Função justificadora 04 O item ou grupo do qual faz parte é utilizado 
para introduzir uma justificativa

Função de criar cumplicidade 03 O grupo do qual o item faz parte é utilizado 
para ativar conhecimento partilhado

Função comparativa 02 O item é utilizado para estabelecer compa-
ração

Função consuetudinária 01 O grupo do qual o item faz parte explicita que 
a ação descrita foi feita conforme o costume 

Função descritiva 01 O item é utilizado para informar uma circuns-
tância relacionada à ação descrita.

Função volitiva 01
O grupo do qual o item faz parte é usado 
para advertir que as ações descritas não são 
conformes a vontade do enunciador.

Total de ocorrências 41

EXEMPLOS

(1) Este vasto predio contem ceilulas em quo os condemnados se convervarrio isolados durante 
a.noite, como exige o Codigo Penal, e compartimentos para officinas de trabalhos em com-
mum. [Mensagem de 1909] (GONÇALVES, 2011, p.112) 

(2) Foi esse , como se vê, o exercício financeiro do Estado de maior movimento até hoje; e o 
avultado saldo que elle passou para o actual prova que os planos financeiros do governo foram 
coroados de completo êxito [Mensagem de 1907] (GONÇALVES, 2011, p.110) 



Caderno de Resumos -  Márcia Sipavicius Seide 559

(3) No período propriamente de minha administração, o numero e classificação delles [de crimes 
ocorridos na província] são como se segue; [relatório de 1867] (GONÇALVES, 2011, p.107)

(4) Omesmo seobserva nacabeça desta commarca como tudo sevê pella certidaõ quejunto 
offerece do escrivam della (Carta de 1704) (GONÇALVES, 2011, p.93).

(5) Em data de 1º.de Julho ultimo reassumiu o exercício de seu cargo o Dr. Aprigio Ferreira 
Gomes, juiz de direito de Paranaguá, que se achava licenciado.Por decreto de 22 de Agosto 
foi removido para a comarca de Castro o juiz de direito,Felippe Alves de Carvalho, que 
ainda entrou em exercício, achando-se para isso marcado o praso de seis mezes, como me 
comunicou a presidência do Piauby [relatório de 1864] (GONÇALVES, 2011, p.105).

(6) Isto seria a supremacia absoluta desse poder, e mesmo adissolucão, pois como assevera 
o escriptor que citamos, não haveria paiz que resistisse a um tal antagonismo de poderes 
supremos [mensagem de 1893] (GONÇALVES, 2011, p.110)

(7) A tranquillidade publica não foi alterada, e, se não é tal o estado da segurança individual que 
inspire ao cidadão a mais completa seguridade, muito tem melhorado, como é fácil reco-
nhecer, attendendo-se major vigilância da policia, e ao movimento e agitação, que trouxe a 
necessidade de augmentar o nosso exercito pelo recrutamento, e pelas designações da guarda 
nacional: assim é que uma estatística mais numerosa indicaria aperfeiçoamento dos meios 
da policia, e não augemento real de crimes commettidos [relatório de 1866] (GONÇALVES, 
2011, p.106)

(8) Mais como este procedimento em contra emparte O disposto que hã hosbre este parti-
cular Nos paresseo dar avossailllustrissima detudo Conta emviandolhe as copias emclusas 
pellas coais Vera vossailllustrissima” que vindo aesta Villa o Doutor Dezembargador Raphael 
Pires Pardinho em correção ante Vendo que osReverendos Padres seasenhoreavaõ de sem 
[brasas de chaons] em coadra Na Millhor paraje que tem esta Villa para o seu aumento 
Proueo sinaõ goaradaçe a tal data de chaons~.como da Mesma Copia Consta. [carta de 1743] 
(GONÇALVES, 2011,p.91)

(9) O nosso systema de impostos, como sabeis, repousa no valor official do producto tributado, 
e, consequentemente, a variabilidade d`esse valor não influe no resultado da nossa receita, 
[mensagem de 1897] (GONÇALVES, 2011, p.109)

(10) Essas razões, porém, que estou longe de attibuir a egoísmo, não são, por certo, de uma rele-
vância incontrastável: porque e rocio póde alargar-se, como acaba de suceder à Palmeira, 
a distancia das terras lavradias, se não embaraçou aquella formosa povoação de chegar ao 
grao de crescimento em que a vemos não pódecondemnal-a á imobilidade eterna, que augura-
-lhe a camara de Castro, e as rendas crear-se-hão, logo que a respectiva câmara funcione e 
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ponha em pratica os meios consagrados nas leis vigentes, enviando a assemblea legislativa 
da província as precisas propostas. (Relatório de 1855) (GONÇALVES, 2011, p.107)

(11) Manoel Borges de Sam Payo, morador da Villa deCoriytiba, e nella servindo as ocupaçõens 
de escrivam da Câmara, Orfaõs e Almotassaria, que lhe supllicantes fes a petiçam que inclusa 
offerece aos officiaes da Camara da dita villa, sobre aduvida , e opoziçam dos moradores 
della, a respeito de lhe naõ satisfazerem deseus emolumentos doque deve levar das licenças 
quese costumaõ pasar aos – que uzaõ deseus negócios, E porque alem do Requerimento de 
Sua Magestade Fidellissima que determina selhesatisfaça a cada huma trezendos, esesen-
tareys como he uso, ecostume, eomesmo seobserva nacabeça desta commarca como tudo 
seve pellacertidaõ quejunto offerece do escrivam della, epara se evitar confuzoenz, assim 
ao-suplicanate [Carta de 1704] (GONÇALVES, 2011, p.98) 

(12) Estes são os motivoz fortes, porque recorremos aopiedozo amparo de Vossa Excelencia queira 
por serviço de Deus e de Sua Alteza Real se compadesser desta mizera vel terra, que atantos 
annos vevem os seus abitantes fragellados de hum só omem dandonos, outro sargento Mor 
para nos Governar pois este official Excelentissimo Senhor naõ He criador, antes distruhidor 
da Paz, e amotinador do Povo como esperimentamoz no tempo, que elle commandou esta 
terra, que athé algúns Moradores Vindouros setornarao ahir embora e Certamente ninhum 
ficara senao fora a acertada providenssia de Vossa Excelencia do novo commendante. que 
prezentemente tem [Carta de 1803] 

(13) Limitado, como vêdes, é o período da minha administração; e, pois, não poderei apresentar-
-vos, como era desejo meu, um relatorio completo do estado da província e indicar-vos 
as providencias que mais de promplo [palavra ilegível] devem ser tomadas em bem do seu 
melhoramento. [Relatório de1878). (GONÇALVES, 2011, p.104) (65)

Os resultados apresentados atestam a multiplicação de sentidos da conjunção e comprovam a 
aplicabilidade dos princípios brealinos para a descrição das funções da linguagem em uso. 
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Atividades de revisão: diálogo constante entre autor e 
interlocutor do texto

MARCILENE GASPAR BARROS (UFC) 
 MARIA ELIAS SOARES (UFC) 

Nas últimas três décadas, com a ênfase da escrita no processo, estudos sobre a etapa de 
revisão ampliaram-se na tentativa de compreender estratégias utilizadas pelos escritores quando 
revisam e reescrevem textos. Ao revisar, o sujeito examina o escrito decidindo sobre o que fica 
e o que sai, realizando, portanto, operações lingüísticas como, por exemplo, adicionar, suprimir, 
substituir e/ou deslocar elementos no texto. Considerando a relevância da revisão no processo 
de escrita, buscamos, neste trabalho, analisar o tratamento dado a essa etapa em livros didáticos 
de língua portuguesa do 9º ano. Para isso, recorremos aos pressupostos teóricos de Bakhtin/
Volochínov (2010) e Bakhtin (2010). Nessa perspectiva, a atitude responsiva do outro – leitor/
interlocutor – que estabelece diálogo com o autor do texto e, de alguma forma, responde ao 
dito, fundamenta nosso estudo. Para procedermos à análise, selecionamos, inicialmente, quatro 
livros de língua portuguesa do 9º ano (LP1, LP2, LP3 e LP4) de diferentes editoras. Em seguida, 
realizamos levantamento a partir da seção Produção de Textos, comum a cada um dos livros, 
para verificar se nesta seção a escrita era considerada como processo que envolve diferentes 
etapas (planejamento, escrita e revisão). Sendo a revisão foco desse trabalho, detivemo-nos 
em investigar se cada uma das unidades do livro atribuía orientações específicas a essa etapa 
e como o fazia. Verificamos que três dos livros analisados (LP2, LP3 e LP4) orientam que a 
revisão ocorra tanto de forma individual como de forma colaborativa (em pares ou em grupos), 
enquanto um (LP1) indica apenas a revisão individual. Este dado sinaliza para a necessidade de 
redimensionar a proposta, tendo em vista a contribuição que poderá advir do outro como leitor 
que, mantendo um distanciamento do texto, poderá apontar lacunas não detectadas pelo autor. 
Ressalte-se que, mesmo diante das atividades individuais, solicita-se ao aluno que se coloque 
no papel de interlocutor para revisar o texto, ratificando a importância do outro no processo de 
escrita (e de revisão). Dessa forma, o dizer do autor molda-se ao do leitor, que contribui para 
esse dizer, que determina muito do que é dito. De forma geral, observamos que as atividades 
propostas nos quatro livros analisados evidenciam os seguintes aspectos: a escrita é vista na 
perspectiva do processo com etapas de planejamento, escrita e revisão; a referência ao outro, 
tanto nas atividades de revisão individuais quanto nas colaborativas, confere ao interlocutor/
leitor papel imprescindível, o que parece indicar avanços significativos no ensino da escrita. 
Por último, a análise dos dados leva-nos a crer que as atividades de revisão, em sua maioria, 
podem ser de grande auxílio aos alunos na reescrita de textos mais coesos e coerentes, desde 
que orientadas e realizadas com as devidas adequações que cada contexto específico exigirá. 
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Padrões empíricos de colocação de clíticos em 
parte do córpus mínimo comum impresso do PHPB: 

primeiros resultados

MARCO ANTONIO MARTINS (UFRN)

Os padrões de colocação dos pronomes clíticos em textos escritos no Brasil no século 
XIX constituem um quadro bastante complexo. De um modo geral, diferentes análises consi-
derando 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 dife-
rentes normas) do português. 

Tendo por referência esses estudos, o objetivo deste trabalho, apresentado na sessão coor-
denada “Variação e mudança de fenômenos sintáticos no português escrito no Brasil do século 
XIX: um caso de competição de gramáticas?”, é apresentar a descrição e análise dos padrões de 
ordenação dos pronomes clíticos em textos que constituem o córpus mínimo comum impresso 
do Projeto para a História do Português Brasileiro (PHPB). O córpus 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 momento, cartas de leitores publicadas 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 gra-
dação empírica atestada em textos escritos, no curso dos séculos, a uma interpretação teórica 
– gramatical – da mudança sintática, tal como proposto por Antony Kroch (1989, 2001). Mais 
especificamente, apresentaremos uma análise empírica dos padrões de colocação dos pronomes 
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clíticos nos texto em questão, com a finalidade de testar a seguinte hipótese: há nos textos padrões 
empíricos aparentemente associados a três gramáticas do português: Português Brasileiro (PB), 
Português Clássico (PC) e Português Europeu (PE) – cf. Carneiro e Galves (2010). Em linha 
gerais, essa hipótese prediz que nos textos analisados serão encontradas: (1) construções com 
próclise ao verbo em primeira posição absoluta em orações finitas não dependentes e próclise 
ao verbo temático em estruturas verbais complexas (gramática do PB); (2) construções com 
ênclise em orações com sujeitos pré-verbais, sintagmas preposicionais ou advérbios não modais, 
não focalizados (gramática do PE) e (3) construções com interpolação em matriz e com subida 
de clíticos sem atratores e construções XV (gramática do PC).

Os resultados mostram que, em cartas de leitores do século XIX de SC, PR, SP, RJ, BA e 
RN do córpus mínimo do PHPB, há próclise nos contextos listados em (1), ênclise majoritária 
nos contextos listados em (2) e alta frequência de próclise em contextos SV na primeira metade 
do século que pode estar associada ao padrão XclV da gramática do PC. Tal quadro empírico 
parecer evidenciar que a escrita no Brasil do século XIX reflete padrões gerados por três gra-
máticas do português – PB, PE e PC.
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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 (Amos-
tra 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 por-
tuguês 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
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A polifonia no romance dostoieskiano: 
desdobramentos Semióticos

MARCOS ROGÉRIO MARTINS COSTA (FFLCH-USP)

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

duas abordagens teóricas

MARGARIDA BASILIO (PUC-RIO/CNPQ)

A abordagem diacrônica não é uma questão clara no estudo do léxico entendido como 
conhecimento lexical, já que o léxico é sincronicamente percebido como algo já existente, o 
conjunto de palavras da língua, mas também inclui padrões responsáveis pelo reconhecimento de 
novas formações. Nesta dupla identidade do léxico como conhecimento – conjunto de palavras 
e padrões de formação – são privilegiadas as regras de formação e nem sempre se reconhece o 
conjunto de construções lexicais. 

Por outro lado, dada a multidimensionalidade do léxico, que se expande em várias direções, 
a presença da história no conjunto de palavras se faz sentir de diferentes maneiras, desde as dis-
crepâncias morfológicas em formas paradigmaticamente regulares (por ex. construir/construção) 
até as propriedades semânticas supostamente inesperadas, como, por exemplo, construção como 
efeito do ato de construir e, portanto, designação genérica de tudo que é construído. 

Assim, uma abordagem diacrônica do léxico que se atenha a regras de formação e seus 
produtos, embora de interesse, apresenta alcance limitado. Tendo em vista a concentração do 
lexicalismo gerativista na produtividade lexical, a fundamental constatação de Bauer (2001) de 
que a produtividade de uma Regra de Formação de Palavras só pode ser afirmada em relação 
ao passado coloca o suposto sincrônico no domínio do histórico. 

Tomando por base o léxico atual do Português e concebendo o léxico como um sistema 
dinâmico de formas simbólicas de constituição de enunciados e seus padrões de (re)construção, 
pretendo abordar a questão diacrônica no conhecimento lexical primeiramente dentro de uma 
visão lexicalista; e, numa segunda abordagem, como o conhecimento em curso de padrões de 
construção lexical (ou esquemas abstraídos de construções) pela interação contínua de meca-
nismos cognitivos com fatos históricos que consolidam a aquisição, (re)conhecimento e (re) 
produção de unidades lexicais. 

Na abordagem gerativa lexicalista, o enfoque na produtividade lexical coloca uma pers-
pectiva producionista se entendermos, como deveríamos, a produtividade como a capacidade 
de formação de novos itens lexicais. Esta perspectiva se instaura pela noção teórica de que 
Regras de Formação de Palavras projetam a classe potencial de palavras nesta língua e se requer 
metodologicamente pelo fato de que formas consagradas pelo uso, ainda que morfologicamente 
complexas e semanticamente transparentes, podem ser memorizadas. 
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Neste quadro, seria de grande interesse investigar por que determinados processos, pos-
sivelmente produtivos em estágios anteriores da língua, a se julgar pela quantidade e/ou trans-
parência de construções existentes, teriam se tornado improdutivos em nossos dias. O objetivo 
da investigação (cf. Basilio, 1980) é o de detectar condições ou tendências para a produtividade 
ou não de processos de formação, dado que o surgimento das construções em si já se inclui nas 
proposições descritivas. Com esta finalidade, analiso a situação de produtividade quase nula 
dos prefixos dis- e ante- no Português atual; a situação de produtividade crescente do elemento 
pré- em oposição a estruturas preX mais antigas; e situações contemporâneas de produtividade 
de elementos ainda não definidos com precisão, tais como o elemento de empréstimo e- (=ele-
trônico) e eco-, que se situa na fronteira entre prefixação e composição.

Dentro de um outro enfoque, considerando o conhecimento lexical como interação con-
tínua de mecanismos cognitivos com dados lingüísticos que consolidam (ou não) estratégias 
de aquisição, (re)conhecimento e (re) produção de unidades lexicais, abordo em seguida os 
mesmos padrões lexicais envolvidos na primeira parte do trabalho. Neste segundo enfoque, são 
utilizadas as noções relacionadas de força lexical (Bybee 1985) e “entrenchment” ou rotinização 
(Langacker 2000). 

De acordo com Bybee (1985), que apresenta uma representação dinâmica do léxico, as 
formas são afetadas pelo uso ou desuso. Assim, formas frequentemente usadas adquirem força 
lexical e formas não usadas perdem força lexical. A força de uma construção lexical é, portanto, 
um índice de frequência. A constância do uso leva ao que Langacker (2000) denomina “entren-
chment”, ou seja, a rotinização ou consolidação de uma construção. A perspectiva apontada por 
Langacker é a de que a ocorrência de certos eventos psicológicos deixam traços que facilitam 
uma nova ocorrência. 

Dentro desta nova perspectiva, observamos, inicialmente, que a produtividade dos padrões 
lexicais apresenta uma situação teórica diferenciada, na medida em que, na perspectiva da Lin-
güística Cognitiva, os esquemas lexicais que se podem depreender não apresentam a função de 
definir a noção de padrão possível ou a classe potencial de palavras de uma língua. 

Procedendo à análise dos mesmos padrões lexicais investigados na primeira parte do 
trabalho, verificamos que a perspectiva de análise a partir das noções de força lexical e rotini-
zação é bastante promissora, embora os conceitos envolvidos devam ser refinados e problemas 
relativos à inclusão de diferentes modalidades (escrita e falada), assim como procedimentos 
metodológicos, tenham que ser equacionados.

Concluímos fazendo um cotejo das vantagens e desvantagens de cada uma das perspectivas 
em relação à questão do estudo diacrônico da produtividade de padrões lexicais. 
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Léxico de origem africana nas variedades de português 
angolano, brasileiro e moçambicano

MARGARIDA MARIA TADDONI PETTER (USP)

 O objetivo deste estudo é abordar o léxico de origem portuguesa e africana presente no 
português falado em Angola, Brasil e Moçambique. Essas variedades linguísticas resultam de 
um processo de colonização e não são variedades crioulas. Outro fato as aproxima: em Angola 
e em Moçambique são faladas línguas do grupo banto, aquelas que eram faladas por grande 
contingente de indivíduos transplantados pelo tráfico para o Brasil.

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 ele-
mentos 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, este trabalho examina, com base em documentação lexi-
cográfica e linguística disponível, o léxico de origem portuguesa ou africana, pertencente ao 
vocabulário básico e comum (Bonvini, 2008) do português angolano (PA), brasileiro (PB) e 
moçambicano (PM). Paralelamente, serão feitas algumas observações sobre o léxico de origem 
africana presente na região de Tabatinga, na cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais.

 Os vocabulários do PA, PB e PM compartilham unidades do português europeu (PE) e 
palavras de origem africana, além de incluírem termos de outras origens. A maior parte do léxico 
básico e comum é de origem portuguesa A comparação dos termos de origem africana comuns 
às três variedades foi feita a partir da lista de palavras identificada no PB por Alkmim e Petter 
(2008). Esse cotejo revelou que, dos 56 termos inventariados pelas autoras, 22 estão em uso 
no PA e 10 são empregados no PM. Alguns vocábulos compartilhados têm sentido diferente 
daquele com que são usados em PB, outros estão sendo reintroduzidos na África com novo 
significado, como é o caso, em Angola, de muamba ‘contrabando, mercadoria ilegal’, ‘benefício 
de um negócio’, em PB. Anteriormente a palavra significava, naquele país, ‘cesto, recipiente’. 
A presença no PM de vocábulos da lista do PB, oriundos de línguas bantas faladas em Angola, 
pode ter resultado da difusão, em Moçambique, da literatura brasileira e das novelas de televisão. 

A pesquisa sobre a Tabatinga decorre do projeto piloto do INDL, IPHAN/FFLCH-USP, 
“Levantamento etnolinguístico de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará” (www.
fflch.usp.br/indl). Buscou-se nessa pesquisa verificar o estado da “língua do Negro da Costa”, 
identificada por Queiroz (1998). A investigação comprovou a manutenção do uso do vocabulário 
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de origem banta como um código secreto. Constatou-se que os termos presentes pertencem ao 
vocabulário básico e comum. Confirmou-se o fato de que esse conjunto lexical não se difundiu 
para o PB.

A análise apontou ser bastante pequeno o léxico comum de origem africana utilizado na 
comunicação corrente, tanto no PA, PB, PM quanto na Tabatinga. O vocabulário atestado nas 
variedades brasileira, moçambicana e angolana é mais amplo no domínio especializado, que está 
vinculado à identidade dos falantes e à permanência de práticas sociais e religiosas. No entanto, 
nas variedades investigadas, as palavras do PE podem ter sentidos e usos diversos. 
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Linguística baseada no uso:  
o papel de destaque da língua falada

MARIA ANGÉLICA FURTADO DA CUNHA (UFRN)  
MÁRIO EDUARDO MARTELOTTA, IN MEMORIAN

A virada teórico-metodológica da Linguística nas últimas décadas do século XX, con-
substanciada na orientação de basear suas investigações em dados reais de língua, coletados em 
situações de interação sociocomunicativa, tornou imperiosa a constituição de banco de dados 
que fornecessem material para análise. Para atender a essa necessidade, foram organizados 
vários corpora que refletem a sincronia atual do português do Brasil e prestam valioso serviço 
como obra de referência. O termo Linguística Cognitivo-Funcional identifica uma tendência 
funcional de estudo das línguas, também denominada linguística baseada no uso (usage-based 
linguistics), cuja característica principal é analisar a língua do ponto de vista do contexto linguís-
tico e da situação extralinguística. Essa abordagem é resultado da união das tradições desen-
volvidas pelas pesquisas de representantes da Linguística Funcional, como Talmy Givón, Paul 
Hopper, Sandra Thompson, Wallace Chafe, Elizabeth Traugott, entre outros, e representantes 
da Linguística Cognitiva, como George Lakoff, Ronald Langacker, Gilles Fauconnier, Adele 
Goldberg, inter alia (TOMASELLO, 1998, 2003). Essas duas correntes compartilham vários 
pressupostos teórico-metodológicos, como a rejeição à autonomia da sintaxe, a incorporação 
da semântica e da pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e sintaxe, a relação 
estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de 
comunicação, o entendimento de que os dados para a análise linguística são enunciados que 
ocorrem no discurso natural etc.A gramática é vista como representação cognitiva da experiên-
cia dos indivíduos com a linguagem, portanto ela pode ser afetada pelo uso da língua. Desse 
modo, a análise linguística deve levar em consideração, sobretudo, a língua falada, viva, locus 
da variação e da mudança linguísticas.
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Formação continuada de profissionais docentes que 
trabalham com jovens e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social: novos desafios para a 
emancipação e transformação social 

MARIA ANTONIA CORREA (PPG/UFMT) 

A sociedade atual vem passando por sérias crises, onde o momento pede profundas refle-
xões. Este trabalho tem como objetivo investigar a prática pedagógica do professor, em especial 
dos profissionais docentes que trabalham com jovens e adolescentes, privados de liberdade, na 
Escola “Meninos do Futuro”, localizada no Centro Sócioeducativo, em Cuiabá/MT. A proposta 
ancora-se nos estudos de Celani (2003), Papa (2005; 2008), Barros (2010), entre outros. Serão 
utilizados dados etnográficos como observação participante e gravações de entrevistas com os 
professores, bem como da participação dos mesmos nos grupos de estudos realizados na escola. 
O estudo visa alem de investigar as práticas pedagógicas dos professores, contribuir para a 
uma reflexão crítica acerca da formação continuada do professor de escola pública, visando 
a emancipação social. Um olhar para o Cenário indigenista do século XIX deslocando-se ao 
século XXI: Mitos e Lendas Tupi. 
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Gramaticalização, reanálise e extinção de línguas

MARIA ANTONIETA AMARANTE DE MENDONÇA COHEN (UFMG/CNPQ)

Dentre as inúmeras possibilidades apontadas por Castilho (1995) de tratamento da grama-
ticalização 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, 
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serem candidatas à retenção lingüística, resistindo à extinção não cumprindo a etapa final zero 
da escala mencionada.
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Relação entre fenômenos prosódicos e processos 
segmentais: retomando a questão a partir de alguns 

dados do português brasileiro

MARIA BERNADETE MARQUES ABAURRE (UNICAMP – CNPQ)

Uma questão que vem há algum tempo despertando o interesse dos fonólogos diz respeito 
à relação entre fenômenos prosódicos e fenômenos segmentais. Dentre outras indagações que 
essa questão geral permite formular, está a direção da influência, nos casos em que ela pode ser 
postulada: são os fenômenos prosódicos que engatilham processos que afetam a cadeia segmental, 
são as características intrínsecas de determinados segmentos (e.g., a qualidade de certas vogais) 
que desencadeiam ajustes prosódicos, ou deve-se supor que não há direcionalidade implicada 
nessa relação, sendo mais adequado pressupor um efeito simultâneo prosódia/segmentos? 
A resposta a essas indagações depende em parte, é claro, da teoria fonológica com a qual se 
opera. Neste trabalho vamos abordar essas questões com base na análise de um corpus do PB 
representativo de variedades do Nordeste. O corpus consiste na leitura, por seis informantes, em 
taxa de elocução normal, do texto de uma crônica publicada em uma revista semanal.A partir do 
levantamento da ocorrência, nesse corpus, de processos que afetam a cadeia segmental, como 
o sândi vocálico e o abaixamento de vogais pretônicas, investigaremos a eventual relação entre 
a aplicação desses processos e a distribuição das proeminências acentuais, com o objetivo de 
retomar as questões teóricas relevantes. 
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Estudos Toponímicos em Minas Gerais: contribuições 
do Projeto ATEMIG 

MARIA CÂNDIDA TRINDADE COSTA DE SEABRA (UFMG)

Esta comunicação apresenta resultados parciais dos estudos toponímicos que vêm sendo 
realizados com dados reais em Minas Gerais. Buscamos, com nosso trabalho, contribuir para 
o conhecimento da toponímia mineira, reconhecendo, catalogando e constituindo bancos 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...) 
e, ainda, os acidentes geográficos presentes nesse território.

A toponímia – disciplina que estuda os nomes de lugar, 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, geomor-
fologia, fauna...) de uma região, já que retrata a visão do denominador em tempo e espaço 
determinados. 

O Projeto ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais – que estamos coorde-
nando e desenvolvendo na Faculdade de Letras da UFMG desde março de 2005 caracteriza-se, 
inicialmente, como um estudo dos nomes de lugar, estendendo-se a todo o território mineiro. 
É um Projeto derivado do Projeto ATB – Atlas Toponímico do Brasil, coordenado pela Profa. 
Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (FFLCH/USP) e a esse se encontra vinculado, junta-
mente com os Projetos ATESP – Atlas Toponímico do Estado de São Paulo31, ATEMS – Atlas 
Toponímico do Mato Grosso do Sul32 e ATITO – Atlas Toponímico de Origem Indígena do 
Estado do Tocantins33. 

Com o objetivo maior de desenhar a realidade toponímica do País, esses Projetos, varian-
tes regionais do ATB, unem-se em torno da confecção de Atlas Toponímicos, ao mesmo tempo 
em que se expandem em cada estado, constituindo caminhos possíveis para o conhecimento da 
língua e da cultura de comunidades locais e regionais que ocupam ou ocuparam determinados 
espaços geográficos.

O Projeto ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais tem 10 objetivos 
básicos:

31  Coordenado pela Profa. Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (FFLCH/USP).
32  Coordenado pela Profa. Aparecida Negri Isquerdo (UFMS)
33  Coordenado pela Profa. Karylleila dos Santos Andrade (UFTO)
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1.  Constituir um corpus com todos os topônimos presente nas cartas geográficas do IBGE, 
correspondentes aos 853 municípios mineiros;

2.  Catalogar e reconhecer remanescentes lexicais na rede toponímica mineira cuja origem 
remonta a nomes portugueses, africanos, indígenas, dentre outros;

3.  Classificar e analisar o padrão motivador dos nomes, resultante das diversas tendências 
étnicas registradas (línguas indígenas, africanas e de imigração);

4.  Buscar a influência das línguas em contato no território (fenômenos gramaticais e 
semânticos);

5.  Cartografar nomes de acidentes físicos e humanos do Estado de Minas Gerais;
6.  Realizar gravações orais com o objetivo de coletar outros topônimos que não constam 

na rede toponímica oficial do estado;
7.  Analisar a toponímia de mapas antigos que remetem ao território mineiro;
8.  Realizar estudos diacrônicos a partir dos dados coletados;
9.  Construir glossários toponímicos;
10.  Estudar os nomes de logradouros (bairros, ruas, praças, becos, etc) presentes em 

cidades mineiras.

Seguimos os princípios teórico-metodológicos de Dick (1990), adaptado às necessidades 
do corpus estudado. Para estudos de variação e mudança toponímica, seguimos os preceitos de 
Labov (1972, 1994), bem como a perspectiva diacrônica de BYNON (1977) e (1995) e, ainda, 
os modelos culturais de DURANTI (2000).

Inicialmente, visando constituir um corpus de dados contemporâneos para posteriores 
análises sincrônicas e diacrônicas, a equipe do Projeto ATEMIG coletou todos os topônimos, 
presentes nos 853 municípios que compõem o estado de Minas Gerais, presentes em mapas 
oficiais com escala 1:250.000 a 1:100.000, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), seguindo a divisão que recorta o Estado de Minas em 12 mesorregiões, proposta por 
esse órgão. Em cada uma dessas mesorregiões, realizamos levantamento de todos os nomes 
dos acidentes geográficos dos municípios, documentados em mapas municipais, cumprindo as 
seguintes etapas: i) coleta de dados; ii) análise e tabulação dos dados; iii) organização da matéria; 
iv) apresentação de resultados parciais.
Desse banco, podemos afirmar:

1. Os topônimos presente nas cartas geográficas do IBGE, coletados por nossa equipe, 
correspondentes aos 853 municípios mineiros, giram em torno de 80.000 nomes;

2. Os nomes de origem indígena não ultrapassam, em cada região, 14% desse total de 
dados;

3. Os nomes de origem africana não ultrapassam 4% dos dados;
4. Dentre os topônimos de natureza física, predominam os fitotopônimos (nomes de 

lugar motivados por nomes de plantas); em se tratando dos topônimos de natureza 
antropocultural, predominam os antropotopônimos (nomes de lugar motivados por 
nomes de pessoas).

Nosso foco tem-se voltado, também, principalmente em se tratando de pesquisas de 
mestrado e doutorado, para a coleta de topônimos em mapas antigos (SANTOS, SEABRA 
2009; MENDES, 2009; MENEZES, 2009; MENDES, 2010), confecção de cartas geográficas 
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toponímicas (SANTOS e SEABRA, 2009; CARVALHO, 2010; FILGUEIRAS, 2011); topô-
nimos coletados em gravações orais (SEABRA, 2004; MENDES, 2010; MENEZES, 2009; 
CARVALHO, 2010) e elaboração de glossários toponímicos (SEABRA, 2009; MENDES, 2009; 
MENDES, 2010).
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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. 
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Topics, Subjects and Agents in Classical and Brazilian 
Portuguese: Hypothesis for a Grammatical Change

 MARIA CLARA PAIXÃO DE SOUSA ( USP)

The literature on the diachrony of Portuguese has been fluent in comparative studies 
between Brazilian and European Portuguese (hf. EP), but not many studies compare Brazilian 
Portuguese (hf. BP) to Classical Portuguese (hf. ClP), the gramar corresponding to 16th-18th 
century Portuguese texts, from which (according to GALVES ET AL. 2006) both modern 
varieties have emerged. Recent developments on the study of the syntax of ClP and its contrasts 
with EP (PAIXÃO DE SOUSA 2004, GALVES ET AL. 2005, 2006, 2010; CAVALCANTE ET 
AL., 2010), based on a large syntactically annotated historical corpus (TBC, 2010), make the 
comparative analysis with BP possible and necessary. This paper presents a hypothesis for the 
grammatical change originating BP from ClP based on data from the TBC. This will reveal that 
some of the so-called innovative aspects of BP can in fact be traced back to 16th-17th century 
Portuguese, opening a new outlook on the roots of the grammatical change – in particular, the 
analysis proposed here bears on the debate around the loss of pro-drop in Brazilian Portuguese 
and its relation to topic prominence (cf., among others, KATO ET AL., 2000). The paper brings 
a comparative analysis of word order, null-subject and valency patterns in ClP and BP, starting 
from the observation of two main contrasts: ClP presents elevated rates of XVS, frequent and 
liberal null subjects; none of these features apply to BP, where XVS orders are infrequent (BER-
LINK, 1989, among others), and null subjects are infrequent and configurationally restricted 
(MODESTO, 2000, among others). The frequency of XVS orders in ClP (cf. [1] below) is shown 
by CAVALCANTE ET AL. (2010), GALVES ET AL. (2010), (2005), who claim that the pre-
-verbal position in this grammar hosts pragmatically prominent constituents, foci and topics alike 
(much as SITARIDOU ET AL., 2009 propose for Old Romance in general). CAVALCANTE 
ET AL. (2010) and GALVES ET AL. (2010) also documented an elevated frequency of null 
subjects in ClP texts (cf. [2] below); as it will be shown in this paper, moreover, null subjects 
in this grammar are independent of word order. 

[1] A quinta capitania conquistou Pedro do Campo Tourinho (1552). The fifth province conquer. 
PAST.3SG Pedro do Campo Tourinho -’Pedro do Campo Tourinho conquered the fifth province’
[2] ... quando vão para os apanhar, botão-lhes aquella tinta diante dos olhos (1585) ... when 
go.PRES.3PL to them= catch, put.PRES.3PL=them that tint before of-the eyes ‘...when big 
fishes try to catch an octopus, the octopus throws tint into the big fishes’ eyes In this paper, 
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those aspects are analyzed in combination with na observation regarding argument structure in 
ClP, resulting from a survey on the valency of 385 verbs (46.658 tokens, c. 3.000.000 words) 
from ClP texts selected in the TBC. This shows, among other aspects, an intriguing statistical 
correlation: arguments bearing the semantic role of Agent appear as null subjects in 67%-84% 
of the cases, whereas arguments bearing other semantic roles (such as Instrument or Theme) 
surface as null subjects at a 32%-45% rate (these rates depending on the verb transitivity class, 
so that the highest rates correspond to Agent arguments of alternant verbs). Interestingly, recent 
studies indicate that in BP, Agent is not a predominant semantic correspondent for subjects. This 
will be argued on the basis of what NEGRÃO ET AL. (2008) has described as flexible diathe-
sis, and PERINI (2009) as ergative alternance. We interpret BP’s flexible diathesis patterns as 
revealing that in this grammar, for a variety of verbs, most thematic roles can ascend to subject, 
while “Agent” is frequently suppressed from the argument grid – cf. [3], with “atropelar”, ‘to 
run over’, appearing as a one-place verb, taking the patient argument as a subject: 
[3] Cuidado, senão você atropela! (2008, BP) Careful, or-else ‘you’-3SG run-PRES.3SG over ! 
‘Be careful, or else you will get ran over! ‘. The main empirical observation made in the paper is 
that the construction patterns in which Agent tends to be suppressed in BP correspond to those 
in which Agent arguments tend to surface as null subjects in ClP. The combination between this 
observation and the data on word order and null subjects leads to the proposal that the central 
issue in the change from ClP to BP is the reanalysis of structures with null subjects and non-
subject pre-verbal arguments functioning as topics (XV) into SV structures. In other words, 
constructions with null agente subjects and fronted complements are reanalyzed into construc-
tions with pre-verbal, non-agent subjects; schematically: XV was reanalyzed into SV (cf. [4]):
[4] Classical Portuguese: [NP-Non-Agent]-Topic/Focus V [pro-Agent ]-Subject Brazilian 
Portuguese: [NP-Non-Agent]-Subject/Topic/Focus V. The paper proposes that the primary locus 
of this reanalysis were structures with alternant verbs, ensuing change in verb valency in those 
cases. In other words, XV(X) constructions (where V is a three-place or two-place verb; fronted 
X is a topic or focus, an argument, and bears a semantic role other than Agent; S is null and 
bears the role of Agent, cf.[5]) are reanalyzed into SV(X) constructions (where V is a two-place 
orone-place verb and pre-verbal S bears a semantic role other than Agent, cf. [6]):
[5] Uma chamada D. Urraca casou com o conde D. Reimão de Tolosa (1500) One called D. 
Urraca marry.PAST.3SG with the count D. Reimão de Tolosa ‘The one called D. Urraca, he (the 
king) married to the count D. Reimão de Tolosa’ 
[6] Santana casou com baterista no Hawai (2010, BP) Santana marry.PAST.3SG with drum-player 
in Hawai In sum, the pre-verbal position is reanalyzed from a topic position into a subject position; 
this overrules the classical verb valency in some cases (such as with ‘casar’), and provides the 
possibility for the generalized ergative-flavoured constructions described by NEGRÃO ET AL. 
(2008) and PERINI (2009) in BP. The process of grammatical change thus described points 
to the loss of properties involved in the licensing of null subjects, and the maintenance of the 
property of left-prominence – which amounts to stating that topic-prominence is no diachronic 
innovation in BP. This is in fact what the paper argues: ClP itself is a topic-prominent language 
(which is sustained considering, among others, ClP constructions with pre- verbal hanging topics 
and post-verbal lexical subjects, cf.
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[7]) – a claim to be defended in the light of MODESTO (2008). [7] Maria Monteira tinha uma 
sua filha muitas verrugas nas maõs (1590) Maria Monteira have.PAST.3SG one her daughter 
many warts in-the hands ‘Maria Monteira, one daughter of hers had many warts in her hands’ 
This hypothesis may throw a new light on the syntax of topics and subjects in BP, as the data 
on ClP reveals that the properties of BP regarding topics are hardly innovative. If the proposal 
brought by this paper is correct, BP innovates in its verb diathesis patterns and in its null subject 
licensing properties, whereas topic-prominence is a feature it conserved from 16th-17th century 
Portuguese. As it shall be discussed, the question will remain, for further research, as to the 
implications of this analysis of the grammatical change for the diachrony of Portuguese (and 
Romance) in general.
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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; po-
rém, 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 com-
portamento considerado inovador, utilizam com baixa frequência o pronome forte na retomada 
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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.
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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 avalia-
dos 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 regio-
nalidade (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.
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Um caso de apagamento das vogais átonas finais [i] e [u] 
na comunidade rural de Beco, Seabra-ba

MARIA DO CARMO SÁ TELES DE ARAUJO ROLO (UFBA)

O presente trabalho representa parte dos resultados que integram a dissertação de mestrado 
intitulada Apócope das vogais átonas [i] e [u] em duas localidades do Centro Sul Baiano: Beco 
e Seabra, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre. É um 
trabalho de base descritiva, desenvolvido à luz dos postulados da Sociolinguística Variacionista 
(LABOV, 1983) e nele faz-se um estudo fonético-fonológico, correlacionando fatores linguísticos 
e extralinguísticos que possam condicionar as ocorrências. O aspecto investigado, na presente 
comunicação, refere-se ao apagamento das vogais átonas finais em vocábulos paroxítonos na 
fala da comunidade rural de Beco, distrito de Seabra-Bahia. O objetivo principal é verificar a 
presença ou ausência das vogais altas finais [i] e [u] na realização da fala, bem como definir as 
condições que favorecem ou restringem o apagamento. Sabe-se que, no sistema vocálico brasi-
leiro, em posição de final de vocábulos paroxítonos, as vogais átonas caracterizam-se como as 
mais débeis (CÂMARA Jr., 2004) e ficam reduzidas a 3, pois algumas oposições são suprimidas. 
Nessa posição, as vogais átonas finais flutuam mais em decorrência da variação dialetal. Na co-
munidade rural de Beco, observa-se uma forte tendência ao desaparecimento da vogal átona em 
final de palavras paroxítonas. Para implementação da análise foi utilizado um corpus formado por 
2.537 ocorrências, sendo 575 de presença (22%) e 1.962 de ausência (77%) da vogal átona final 
que foram submetidas ao programa GOLDVARB. Além disso, procurou-se fazer uma análise 
acústica dos dados, através do programa PRAAT, com o objetivo de respaldar o fenômeno em 
estudo. A amostra analisada é constituída de oito inquéritos, realizados pelo próprio pesquisador 
na residência do informante. Foram utilizados quatro temas para a documentação de um discurso 
semidirigido sobre assuntos do cotidiano e um questionário fonético-fonológico específico com 108 
perguntas. Como variável linguística, consideram-se as consoantes pré-vocálicas. Como variáveis 
extralinguísticas consideram-se o gênero/sexo, a faixa etária e o tipo de questionário. Da análise 
realizada, foi possível observar que a consoante pré-vocálica oclusiva dento-alveolar [t] favorece o 
apagamento da vogal [i]; quanto à vogal [u], o grupo consonântico obstruinte + tepe é o que mais 
favorece. O processo de apagamento das vogais finais, na comunidade, parece estar intimamente 
associado à faixa etária com falantes mais velhos favorecendo-a significativamente. Quanto ao 
gênero, os resultados apontaram os homens como maiores favorecedores do processo. É possível 
concluir que o apagamento de [i] e [u] em finais de vocábulos paroxítonos na localidade de Beco 
caracteriza-se como um fenômeno com uma leve tendência a desaparecer.
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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 clas-
sificação dos falares? Propomos aqui uma classificação baseada na hierarquiados processos e 
na descrição dos traços das vogais envolvidas nos processos.
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Fetiche, posts e afins: discursos sobre anatomia nas 
vozes dos leitores da revista G Magazine

 MARIA DO SOCORRO CORREIA LIMA

Um corpo musculoso, forte e viril vem histórica e culturalmente se tornando ponto de 
referência de corporeidade masculina, enquanto corpos que se desviam deste padrão estético 
são em geral ridicularizados ou, até mesmo, excluídos dos meios de comunicação. Nessa ótica, 
músculos são sinônimos de masculinidade, legitimando um ideal de virilidade e força, potencia-
lizado através da mídia sobre o imaginário de jovens homens. O corpo é o ingrediente central, 
pois é a partir de sua capacidade de sedução que os demais elementos da rede discursiva se 
enredam, inclusive, transpondo valores, historicamente, atrelados aos corpos femininos para 
o mundo masculino e sobrepujando a estética em relação ao que deveria se constituir a verda-
deira beleza: harmonia da relação entre saúde, estética e sociedade. Apoiado nos pressupostos 
teórico-metodológicos da Análise de Discurso Francesa (AD), este trabalho pretende analisar as 
representações tecidas pelos leitores da revista G Magazine, mais precisamente, na seção Posts 
e Afins, para os corpos dos modelos expostos e exibidos nas sessões Ensaio, Desejo e Lolitos 
G. Esses ensaios destacam não só a beleza corporal, mas também a sensualidade e textualidade 
implícitas em cada imagem. O corpo nu convida o sujeito-leitor a embarcar em um jogo de 
sedução constante, no qual, desejo, fetiche e fantasias sexuais são os principais compostos. 
Afetados pela rede discursiva, homens têm suas geografias corporais e imagens de si construí-
das na imagem e(m) discurso. As cartografias corporais são ancoradas em formas perfeitas, em 
músculos esculpidos e, sobretudo no imaginário do (a) outro (a). Este estudo defende a idéia de 
que os ensaios desses homens enfatizam os movimentos discursivos veiculados pela mídia que 
difundem conceitos de/sobre corpo e beleza. Essas imagens discursivas procedentes de dife-
rentes domínios semióticos constroem a cena que determina a caracterização do corpo digno de 
ser cobiçado e as condições nas quais ele pode ser reinventado no imaginário do sujeito-leitor.
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As Vogais Póstônicas Não – Finais no Nordeste: Dados 
do Atlas Linguístico do Brasil 

 MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAGÃO (UFPB/UFC) 

Dentre os diferentes tipos de análises estabelecidos pelo Projeto Atlas Lingüístico do 
Brasil – ALiB, está o da variação das vogais postônicas em posição não-finais, nos diversos 
municípios que constituem sua rede de pontos, em que se pretende estudar se tais variações são 
marcas diatópicas e/ou diastráticas dos falares brasileiros. O presente trabalho faz, inicialmente, 
um levantamento dos estudos já realizados sob este aspecto na região nordestina a fim de servir 
de base para confirmação do que se está encontrando nos inquéritos Fonético-Fonológicos do 
ALiB. O item seguinte é a análise quantitativa e qualitativa da realização das vogais postônicas 
nos dados do ALiB, numa amostragem constituída pelas 09 capitais do nordeste brasileiro estu-
dadas pelo Projeto: Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina 
e São Luís. Nas variáveis extra-lingüísticas, além da localidade, foram controladas as variáveis: 
sexo: masculino e feminino; faixa etária: 18 a 30 e 45 a 60; e escolaridade: até 8ª série do Fun-
damental e Ensino Superior; origem: nascidos na localidade, de pais também nascidos na loca-
lidade. As variáveis lingüísticas controladas foram: contexto fonológico precedente e contexto 
fonológico subseqüente. Os itens lexicais analisados foram colhidos a partir do Questionário 
Fonético-Fonológico do ALIB: Questão 15 – fósforo; Questão 17 – pólvora; Questão 32 – abó-
bora; Questão 39 – árvore; Questão 66 – número; Questão 157– hóspede. A análise estatística 
dos dados foi feita com a utilização do GOLDVARB X, que “é um conjunto de programas 
computacionais de análise multivariada, especificamente estruturado para acomodar dados de 
variação sociolinguística” (GUY e ZILLES, 2007, 105). O GOLDVARB X é uma versão (a 
mais atual) para ambiente Windows do pacote de programas VARBRUL. Nas análises, foram 
verificados quais são os fatores que favorecem o apagamento, o abaixamento, o fechamento e 
o alçamento das vogais postônicas médias não finais, nessas capitais. 
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Fenômenos morfossintáticos do  
português brasileiro gurutubano

MARIA DO SOCORRO VIEIRA COELHO (UNIMONTES-UFMG) 

A língua portuguesa brasileira falada pelos moradores do Território Quilombola Guru-
tubano, situado na região centro-norte de Minas Gerais, desde o século XVIII, foi descrita 
e analisada no trabalho de tese (Coelho, 2010) por ser tal tarefa de suma importância para o 
conhecimento dos caminhos percorridos pela língua portuguesa naquele torrão norte mineiro. 
A pesquisa apoiou-se nos postulados teóricos da sociolinguística variacionista de Labov (1966 
– 1972), bem como nos estudos desenvolvidos por Fishman (1976), Hymes (1972), Gumperz 
(1962-1971) e Weinreich (1953). Nessa investigação descritivo-explicativa e sincrônica do 
português falado pelos gurutubanos, acrescida de algumas informações diacrônicas relativas à 
sua formação e evolução, apresentaram-se as principais características do português brasileiro 
falado pelos gurutubanos que o definem como um falar específico de área rural gurutubana, a 
saber: ‘o português brasileiro gurutubano’. 

Nesta comunicação, tomando, como base empírica, recolhas de dados dessa fala, analisa-
remos fatos morfossintáticos observados no português brasileiro falado por esse povo. Trata-se, 
de uma maneira geral, de fenômenos relacionados ao caráter flexional do português no âmbito 
da flexão verbal, da nominal de gênero e de número e da pronominal. Observou-se, por exem-
plo, que há apenas dois pronomes demonstrativos correspondentes às três pessoas gramaticais 
e registrou-se uma gama variada de formas usadas pelos gurutubanos para o pronome demons-
trativo, algumas, consideradas pela literatura pertinente como arcaicas, como, ‘issi/isso’, ‘essu/
esse’ ‘aquêzi/aqueles’, ‘aquéza/aquelas’, ‘aquêlo/aquele’:

(1) ... ficô mais tristi... cabô o aligriãu né... conta delu ai.. né... essi minini aí é fi delu... essi 
minini aí.. aquêlu ali e essa minina ai... aí ó... ficô tudu piquininim... (APA1G04)

(2) ...é uma famila só... issi creceu dimais... di um vá vironu pa dois... (CSJ1G14-15)

Daremos, a seguir, exemplos de fala como ilustração da categoria concordância, em sin-
tagma nominal, que se realiza de maneira diferente da prevista pela gramática normativa-tradi-
cional, mas conforme as normas de organização gramatical regida pelos falantes Gurutubanos. 
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(3) ... ahgua cuisinha piquenu qui a gentu qué comprá já non tem... (CSJ1G14-15) 

(4) ... non sei non... ufiin eu põi... mah a mõi granda mehnu... dêhna di piquena quêu tem essu 
vehmu grandu... nunca pus... (AOT2G01) 

Apontou-se, também que, enquanto no português tradicional a posição normal do posses-
sivo no sintagma nominal é a de anteposição ao nome que determina e, a inversão, embora não 
frequente, também ocorra, no Português brasileiro falado pelos gurutubanos, o uso do possessivo 
distingue-se do tradicional porque o falante prefere usar a inversão como forma normal, ou seja, 
a posição normal do possessivo no sintagma nominal é após o nome que determina, como em:

(5) ... foi ũa madĩa minha choma Fuloza... (AOT2G01) 

(6) ... é... essi pedaci di terra que é da mõi mĩa (APM1G21) 

Por fim, neste trabalho, pretende-se demonstrar que ainda há no Brasil falantes do portu-
guês brasileiro que usam/guardam traços de variação e mudança na língua portuguesa brasileira 
considerados pela literatura como casos de mudança concluída, possíveis de serem encontrados 
somente em textos escritos do português dos séculos XIV, XV, XVI e XVII.
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Aspectos históricos e interculturais da lusofonia

MARIA EROTILDES MOREIRA E SILVA (UFC/SEDUC)

A lusofonia tem sido discutida, nas últimas décadas, entre outros aspectos, como um cata-
lisador de nações que têm, em comum, a língua portuguesa e buscam caminhos para trocas as 
mais diversas. Desta forma, os aspectos interculturais que permeiam tais relações têm adquirido 
importância impar, tanto por defender o respeito às diferenças individuais e/ou grupais como por 
difundir a língua portuguesa. Neste contexto, um levantamento das ações voltadas à difusão da 
língua se faz necessário, para que se possa identificar e analisar, principalmente, as ações histó-
ricas e políticas que as motivaram, assim como os mecanismos responsáveis pela concretização 
de tais ações, nos países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Para respondermos a tais questões, analisaremos uma amostra de ações culturais que podem ser 
consideradas como exemplos de política(s) linguística(s) implementada(s) pela CPLP, além de 
identificar os conceitos de língua e de cultura que perpassam estas políticas, transfiguradas em 
ações culturais e divulgadas no sítio digital da Comunidade. Estes dados serão analisados à luz 
dos conceitos de interculturalidade, multiculturalidade e transculturalidade defendidos, princi-
palmente, por Cox e Assis-Peterson (2007), enquanto processos bidimensionais de troca entre 
indivíduos e grupos étnicos e linguisticamente diferentes. No tocante aos conceitos de política 
lingüística, tomaremos como base as perspectivas de Castilho (2005) e de Calvet (2007), em 
relação à sistematização destas políticas, em que ambos defendem a necessidade de se considerar 
os interesses dos falantes desta língua, na implementação de ações que possam ampliar o estatuto 
da uma língua. Nesta perspectiva, defendemos a tese de que a CPLP é um espaço propício às 
trocas culturais que podem ampliar o estatuto da língua portuguesa, por se configurar como um 
meio de difusão de diferentes saberes, ampliando, desta forma, a lusofonia. No entanto, uma 
análise parcial dos projetos divulgados no sítio da CPLP revela ações isoladas sobre a divul-
gação da língua e pouca preocupação com os aspectos multiculturais que tais eventos podem 
comportar, ao se considerar a interculturalidade como um “movimento bidirecional e comple-
mentar entre culturas”, de acordo com Cox e Assis-Peterson (2007). Conclui-se, portanto, que 
há necessidade de um posicionamento político mais incisivo na divulgação de ações em que o 
conceito de lusofonia possa, conforme Pérez (2009), significar um movimento composto por 
um conjunto linguístico, além de um espaço econômico que tende a se fortalecer por meio de 
uma organização cultural, cuja língua seja um elemento unificador e propagador de diferentes 
visões de mundo, sem que isto a torne um elemento de separação, mas de difusão da história e 
da cultura destes países. 
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Perseguindo a mudança no português brasileiro: o 
efeito da taxa constante no preenchimento do sujeito

 MARIA EUGÊNIA L. DUARTE (UFRJ)  
SILVIA CAVALCANTE (UFRJ)

Entre os fenômenos de mudança morfossintática em progresso observados no português do 
Brasil (PB) está a tendência a realizar foneticamente o sujeito pronominal referencial, tenha ele 
referência definida (1), arbitrária (2), ou ainda referência “estendida”, termo usado por Halliday 
& Hasan (1979) para se referir a sujeitos que tenham como antecedente “uma porção maior do 
discurso”, entre eles os proposicionais (3), representados por um pronome neutro:
(1) a. Mesmo que eu não fizesse o pré-vestibular, eu acho que eu passaria por causa da base que 

eu tinha.
 b. Aí vocês vão entrar em atrito porque vocês vão começar a brigar. c. Ela é uma pessoa que 

ajuda os outros pra caramba. Ela não ficou solteira porque não apareceu pretendente. Ela 
ficou solteira porque ela quis. d. A casai virou um filme quando elai teve de ir abaixo. 

(2) a.A gente tem de viver do modo que a gente foi criado. b. Quando você é menor, você não 
dá muito valor. 

(3)  As pessoas gostam de se vestir, de seguir a moda [...]. Acho que isso faz parte de uma 
sensualidade do povo brasileiro (isso = o fato de as pessoas se preocuparem com o modo 
de se vestir).

Com esses sujeitos referenciais plenos, convivem, entretanto, sujeitos nulos, que ocorrem 
em menor frequência quando se trata de referenciais definidos de primeira e segunda pessoas 
(4a,b), seguindo-se os de terceira com o traço [+animado] (4c) e os de referência arbitrária, 
igualmente [+a (4d)], até chegar aos de terceira pessoa com o traço [-a] (5) e aos proposicionais 
(6), em que se observa uma competição mais acirrada entre sujeitos nulos e plenos:
(4)  a. Se eui via um homem no elevador Øi baixava os olhos. 
 b. A senhorai falou que Øi não gosta de cozinhar e que Ø tinha empregada. 
 c. Elei tremeu quando Øi foi tirar a foto lá do cara. 
 d. Antigamente Øarb punha a mesa pra tomar lanche. 
(5) Seria bom abrir um restaurante natural na Tijuca, aproveitando até a moda [...].Eu acho que 

se Øi for bem divulgado, eu acho que Øi pega. 
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(6) Eu fiz até algumas tentativas de caminhar porque eu gosto de caminhar pela manhã pela 
redondeza, mas Ø é absolutamente impossível! impossível não! Ø é desagradável (Ø = 
caminhar pela redondeza) 

O que os dados revelam é que o processo de preenchimento dos sujeitos segue a hierarquia 
referencial referência proposta por Cyrino, Duarte & Kato (2000), 
(I) Hierarquia Referencial 
[L5 [L4 [L3 [L2 [L1não-argumento] proposição ] [-humano] ][+humano]  ] 
                                                3 p.  2 p. 1 p.    
[-ref] < --------------------------------------------------------------------------------- > [+ref.] 
implementando-se mais rapidamente a partir dos itens mais referenciais. Ora, dentro de uma 
perspectiva de mudança “paramétrica”, seria natural esperar que o PB começasse a desenvolver 
um expletivo lexical para representar os sujeitos não argumentais, situados no extremo esquerdo 
do continuum.

Isso, no entanto, não ocorreu, ao contrário do que aconteceu com o francês no passado (il 
pleut, il semble) (cf. Vance 1989) e com uma variedade do espanhol dominicano no presente (ello 
lhueve, ello parece que...). (Toribio 1996). Ao contrário, o PB mantém um sistema produtivo de 
sujeitos nulos quasi-argumentais e não argumentais. Chama, porém, a atenção, a competição 
entre sujeitos expletivos nulos e a presença de constituintes alçados para essa posição através 
de operações diversas, como mostram os pares em (7)-(10):

(7) a. Øexpl Chove muito nessas florestas. b. Essas florestas chovem muito (8) a. Øexpl 
Parece que eu vou explodir de raiva b. Às vezes, eu pareço que eu vou explodir de raiva (9) a. 
Øexpl Rachou [a pele das minhas pernas] b. As minhas pernasi racharam [a pele ti ] (10) a. Não 
tem mais comércio [no centro da cidade] b. O centro da cidade não tem mais comércio Além 
dessas operações, observa-se ainda o preenchimento da posição do sujeito através da inserção 
de um pronome que não apresenta características de expletivo, como em (11): (11) a. Você não 
tem mais comércio no centro da cidade b. Petrópolis, aquilo chove sem parar.

Nesta comunicação pretendemos apresentar uma análise empírica da representação dos 
sujeitos ao longo de toda a hierarquia referencial em (I) acima, que traga evidências do atual 
estágio da evolução do PB, sob a hipótese de que essa competição entre sujeitos nulos e plenos 
se deve à combinação de um sistema flexional fraco, em que o traço [pessoa] não é represen-
tado sistematicamente (cf. Galves 2001, entre outros), com a nítida orientação para o discurso.

Além disso, a análise estatística é refinada no sentido de verificar o que Kroch (1989) 
chama de Efeito da Taxa Constante: quando uma mudança ocorre em algum ponto da gramática, 
várias outros fenômenos relacionados apresentam taxa de mudança constante. 
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Morfo-lexicologia do português setecentista: o 
exemplo do Erário Mineral (1735)

 MARIA FILOMENA GONÇALVES (UIVERSIDADE DE ÉVORA, CIDEHUS-UÉ/FCT)

A partir de uma amostra extraída do Erário Mineral, obra publicada em 1735 pelo cirurgião 
Luís Gomes Ferreira, pretende-se demonstrar a importância do estudo histórico dos processos 
formativos de palavras e trazer novos dados sobre o léxico português no primeiro quartel de 
Setecentos.

Cirurgião nascido em S. Pedro de Rates (Braga), Luís Gomes Ferreira exerceu nas Minas 
do Ouro durante vinte anos. Dessa experiência deixou um pormenorizado testemunho na obra 
intitulada Erário Mineral, composta por doze Tratados cujos títulos são bem reveladores dos 
assuntos nele expostos e, bem assim, do seu possível valor linguístico no âmbito das linguagens 
especiais e das termologias:

Tratado I – Da cura das pontadas pleuriticas, e suas observaçoens;
Tratado II – Das obstrucçoens;
Tratado III – Da Miscellania de vários remedios, assim experimentados, e inventados pelo 
autor, como escolhidos de varios Autores, e curiosos para variedade de doenças;
Tratado IV – Das Deslocaçoens, e Fracturas;
Tratado V- Da rara virtude do Oleo de ouro, das muytas enfermidades, para que serve, e 
observaçoens de curas excellentissimas, que com elle tem feyto assim o autor, como outros 
professores;
Tratado VI – Dos segredos, ou remédios particulares, que o Autor faz manifestos, e quaes são;
Tratado VII – Dos Formigueyros, e outras doenças commuas nestas Minas;
Tratado VIII – Da enfermidade, a que chamaõ corrupçaõ do bicho, suas causas, seus sinaes, 
e seus prognosticos, sua cura e, suas observaçoens;
Tratado IX – Dos Resfriamentos, suas causas, sues sinaes, prognosticos, e sua cura;
Tratado X – Dos danos, que faz o leyte melado, agua ardente de cana, e advertências para 
conservaçaõ da saude;
Tratado XI – Dos Venenos, e mordeduras venenosas;
 Tratado XII – Do Escorbuto, ou mal de Loanda, seus sinaes, e o seu único remédio.
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Com efeito, o Erário Mineral apresenta um repertório de unidades lexicais que, além das 
pertencentes ao chamado léxico comum, inclui numerosas unidades terminológicas (Verdelho 
1998; Krieger & Finatto 2004), os chamados “termos”, pertencentes aos domínios da medicina 
e da farmacopeia. Mas o Erário Mineral interessa igualmente porque revela como a língua 
portuguesa, perante objectos e elementos naturais desconhecidos dos europeus, se reorganiza, 
adquirindo uma dinâmica que passa pela apropriação de nomes locais e pela recriação do léxico 
português – derivação, composição –, e pela “ressemantização” de certas unidades em novas 
combinações sintagmáticas.

Com efeito, para lá de fornecer dados relevantes para o estudo da variação registada pelo 
léxico português em território brasileiro, o Erario Mineral é uma preciosa fonte de informação 
sobre os domínios lexicais e terminológicos acima referidos. O título da obra faz referência à 
região mineira e à sua riqueza em recursos naturais para o tratamento de doenças que acometiam 
com frequência os habitantes daquelas paragens, devido às precárias condições de vida e ao 
clima. Relatando a sua experiência como cirurgião nas Minas, Luís Gomes Ferreira descreve 
com pormenor as mezinhas e os tratamentos caseiros aos quais recorria para tratar as mais 
variadas moléstias. 

A amostra analisada neste trabalho foi extraída do Tratado III, intitulado Da Miscellania 
de vários remedios, assim experimentados, e inventados pelo autor, como escolhidos de varios 
Autores, e curiosos para variedade de doenças.

Como é sabido, a morfologia lexical (Correia 2004; Basílio 2011) estuda os processos 
de construção do léxico. Mais do que uma revisão teórica da derivação, da composição, etc., 
trata-se aqui de verificar quais os processos formativos presentes no Erario, para deste modo 
se caracterizar a língua e o léxico do período em apreço. 

Assim, na amostra extraída do III Tratado foram identificados processos de sufixação, com 
especial destaque para as unidades que incluem os sufixos -dura, -mento, -ento, -ada, -oso(a), 
-ejo. -ista, -ino e -ejar, conforme exemplificação a seguir: escaldadura (p. 141), mataduras 
(p. 136), rachadura (p. 163), quentura (p. 156); cosimento, camarento (p. 173), grudento (p. 
145), amolada (p. 170), cancrosa (p. 217), sertanejo, ou sertanista (p. 137), sandalino (p.174), 
chapejar (p. 135). 

O sufixo -ura tem elevada frequência em substantivos relativos a acções de qualidade ou 
estado (Correia 2004) derivadas de um verbo. Aparentemente, provêm da base fornecida pelo 
particípio dos verbos e que já possuí o -d-: de matado, matadura; de rachado, rachadura, etc. 
Sem discutir aqui se tais construções são “deverbais” ou “deajectivais” – hipóteses examinadas 
por Correia (2004: 325-330) –, para o objectivo deste trabalho o que importa é assinalar que, 
ao menos no Português Europeu actual, muitas das antigas formas em “-ura” cederam o lugar a 
outras com sufixo distinto. É o caso de escaldadura, rachadura, raspadura, trilhadura, untura, 
que hoje apresentam sufixo em -(d)ela, a saber, escaldadela, rachadela, raspadela, untadela, 
que se referem à acção de escaldar, rachar, raspar e untar.

O confronto destas e de outras unidades com as informações fornecidas por Houaiss (2001) 
revela que, tomando como fonte o Erário Mineral, muitas delas são objecto de significativas 
antedatações. Vejam-se os seguintes exemplos:
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Erário Mineral (1735) Houaiss

escaldadura (p. 141)
s.f. (1562 cf. JC) ato ou efeito de escaldar(-se); escalda, escal-
dadela, escaldão, escaldo ¤ ETIM rad. do part. escaldado + 
-ura; ver 1cal-

mataduras (p. 136)
Situa a palavra no século XIII, “ferida, chaga no lombo das 
cavalgaduras produzida pela sela, cangalha ou outros arreios; 
mata 2 p.ext. ferida, mazela.

rachadura (p. 163) Segundo Houaiss, 1720.

raspaduras (p. 168) registado desde o século XIV, ação de untar.
quebradura (p. 165) (sXIV cf. PM)
quentura (p. 156) s.f. (sXIII cf. FichIVPM)

trilhadura (p. 170) 1º registo lexicográfico é de Bluteau (1721 cf. RB) m.q. tri-
lhamento (‘ação’) – ETIM rad. de trilhado + -ura; ver trilh- “

untura p. 184 Séc. XIV, segundo AGC (António Geraldo da Cunha)
cosimento Situa a palavra no s. XV

camarento (p. 173)
Não regista esta forma, que já figura na nomenclatura de 
Morais Silva (1813: 329) com a acepção seguinte:”adj. Que 
anda de câmaras, cursos”.

grudento (p. 1459

Sem datação. adj. 1 que tem a consistência, a viscosidade e/
ou o aspecto de grude 2 que adere, que cola com facilidade 
– adj.s.m. fig. B 3 que ou o que não se desprende, não larga 
de outrem, que ou o que está insistentemente buscando com-
panhia <indivíduo g.> <cachorro g.> ¤ ETIM grude + -ento; 
ver glut(e)- ¤ SIN/VAR como adj.: ver sinonímia de viscoso 

alambrada Registado com datação de 1844.

amolada (dos barbeyros”) (p. 1709

m.q. amolação (‘ato’) 2 quantidade de tinta que se pisa de uma 
só vez na moleta (‘pedra’) 3 porção de água que se coloca 
na caixa em que gira a amoladeira (‘pedra’) – ETIM amolar 
+ -ada; ver mo(l).

(agua) aluminosa (p. 163) Situado em 1642. Que contém alumina.

dificultosa (p. 159)  Adjectivo que Houaiss situa em 1436, correspondendo a 
difícil, árduo.

cancrosa (p. 217)
Não registado em Houaiss, embora Morais Silva registe can-
croso (Silva 1813: 334). A forma tem uma base popular em 
vez da base culta “câncer”.

sertanejo, ou sertanista (p. 137)

(1877 cf. MS7) 1 relativo ou pertencente ao sertão – adj.2g.s.2g. 
2 que ou aquele que penetrava no sertão à procura de rique-
zas; bandeirante 3 p.ext. diz-se de ou pessoa que freqüenta 
e conhece bem o sertão e os hábitos sertanejos; especialista 
no que diz respeito ao sertão 4 p.us. que ou aquele que vive 
no sertão ¤ ETIM sertão sob a f. sertan- + -ista; ver sertan-; 
f.hist. 1877 sertanísta 

sandalino (deriv. de sândalo) (p.174) Em Houaiss data de 1899, data do dicionário de Cândido de 
Figueiredo)
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Registou-se, ainda, uma elevada ocorrência do sufixo diminutivo -inho, de que são 
exemplo: talhadinhas (p. 100), pirolazinha (p. 134), torrãozinho (p. 134), bolinhas (p. 136), 
rachinhas – com a acepção, “pouco usada”, segundo Houaiss, “de lasca ou fragmento” (p. 139) 
–, saquinho (p. 158), quartinha (p. 162), pauszinhos (p. 162) buraquinho (p. 168), bocadinho 
(p. 171), papinhas (p. 174), pellinhas (p. 179), raminhos (p. 185), purguinhas (p. 199), almo-
fadinha (p. 200) ossozinho (p. 162). Por outro lado, no mesmo III Tratado também se torna 
evidente a frequência da superlativização em -íssimo: eficassissimo (p.171), sutilissimo (p. 173), 
louvadissimo (p. 175). 

Foram igualmente detectadas muitas “unidades complexas”, isto é, combinações de 
unidades que, quando associadas sintagmaticamente, constituem uma unidade nova com um 
significado específico ou distinto daquele que cada unidade possuía individualmente. Entre 
outras, assim acontece com pó subtil, que corresponde a uma substância específica. De mesmo 
modo, oleo de macela ou oleo contra veneno são unidades específicas, diferentes daquelas que 
as integram. Na tabela abaixo estão reunidas algumas dessas unidades que, em alguns casos, 
vão acrescidas de esclarecimentos ou anotações em função da definição que delas apresenta o 
Dicionário Houaiss: 

oleo de macela (p. 159)
“Macela” é palavra antiga na língua, pois segundo Houaiss remonta ao século XV. A 

unidade complexa “óleo de macela” não possui registo cronológico.
oleo de canela (p. 170)

oleo contra veneno (p. 169)
oleo de sabugo (p. 141)
oleo de almecega (p. 173)

oleo de cupaúba. Copaúba é o mesmo que “copaíba”, já atestado em Pêro de Magalhães de 
Gândavo (segundo Houaiss), que corresponde a uma árvore nativa do Brasil. Na pág. 105 regista 
Ferreira: “copauba, ou copaiba”

óleo de alambre (i.e) âmbar (p. 191)
pó subtil (p. 142)

pós de caroba (p. 151)

Exemplos como os anteriores denotam o valor de obras técnicas como Erário Mineral 
para a uma cronologia lexical mas também para a história de muitas unidades lexicais, em 
particular das complexas. 

Além de servir de fonte acerca dos processos de criação e renovação lexical, o Erario 
Mineral é um testemunho precioso, e o mesmo se poderá dizer de muitas obras congéneres, 
no que tange aos procedimentos definitórios, vale dizer, os modos como se realiza a definição 
das unidades lexicais, em tudo são semelhantes àqueles que se encontram nas definições 
lexicográficas. Tais procedimentos paralexicográficos verificam-se sempre que um locutor se 
depara com uma realidade nova ou desconhecida para a qual não possui sinónimos, motivo por 
que em geral descreve as características físicas – tamanho, forma, cor, cheiro, etc (Gonçalves 
& Murakawa 2009) – dos referentes, não raro a partir de um “género próximo”, isto é, de um 
referente que serve de termo de comparação daquele cuja descrição se realiza. Muitas vezes 
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a descrição inclui o enunciado das propriedades dos referentes, entre elas a sua utilidade. No 
caso do Erário Mineral, este último aspecto é particularmente frequente, porque se tratava de 
mostrar a utilidade dos recursos naturais na cura de certas doenças ou moléstias. Vejam-se os 
seguintes exemplos:

água-russa (p. 100) – agua russa he a que sahe das azeytonas verdes, quando se faz o azeyte 
no lagar.
Porco espim (p. 168) – Porco espim he hum animal que se cria nas partes da India, no bucho 
do qual se acha huma pedra, que deytada na agua por tempo de quatro ave Marias a faz tão 
amargosa como fel […].

CONCLUSÃO

Obra representativa do português das primeiras décadas de Setecentos, o Erário Mineral 
permite observar a dinâmica de recriação do léxico português e de “ressemantização” de certas 
unidades em novas combinações sintagmáticas, contribuindo, assim, para uma “morfo-lexicologia 
histórica” do português (Viaro 2010).

A amostra aqui trazida revela que o Erário Mineral oferece o maior interesse quer para a 
história dos processos formativos do léxico português, quer para a evolução destes no tempo. 
Mas os exemplos aqui aduzidos demonstram igualmente que as obras deste género, por tratarem 
de assuntos técnicos que requerem uma linguagem especial, logo, uma terminologia (Verdelho 
1998) própria, são da maior importância para a datação de muitas unidades lexicais, ademais 
de serem indispensáveis para o conhecimento da diacronia dos processos formativos do léxico, 
para a cronologia destes e, por conseguinte, para a datação de muitas unidades lexicais. Afinal, 
as antigas obras técnicas e científicas trazem para a história da língua, e do léxico, em particular, 
uma inestimável dimensão prática que ainda está pouco estudada. E não restam dúvidas de que 
essa dimensão é da maior valia nos estudos do léxico pois, como dizia Luís Gomes Ferreira, 
autor do Erario Mineral, “vai muita differença do ver ao ler” (Ferreira, 1735: 209).
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Considerações breves sobre a escrita em um 
manuscrito cartorial de 1840

MARIA GABRIELA GOMES PIRES (UFG/CAC) 
MARIA HELENA DE PAULA (UFG/CAC)

O presente trabalho propõe um estudo das marcas ortográficas encontradas em um manus-
crito cartorial jurídico exarado em 1840. O documento, constituído de vinte e sete fólios, foi 
digitalizado em um Cartório da Cidade de Catalão e compõe os arquivos digitais do LALEFIL 
(Laboratório de Estudos do Léxico, Filologia e Sociolinguística), do Departamento de Letras, 
da UFG, Campus Catalão. Consideramos, para a presente proposta, que a ortografia é um dos 
critérios essenciais que permitem registrar o processo de desenvolvimento de nossa língua e, 
nesse caso, uma forma particularizante a justificar o seu estudo. Para alcançar o objetivo pro-
posto, fizemos, inicialmente, a edição semidiplomática justalinear do documento, conforme 
se postula em Megale e Toledo Neto (2005); posteriormente, foi feito o inventário das lexias 
que apresentam diferenças (orto)gráficas, considerando as distinções de grafia encontradas no 
interior do documento e, ainda, em relação à ortografia da época, através de consulta ao dicio-
nário de Moraes Silva (1813). Esse documento se enquadra no período denominado período 
etimológico, que se distende do Renascimento até o século XX e, segundo Williams (1891), 
teve grande influência das grafias latinas e gregas e inúmeras falsas regressões, além da ausên-
cia com a preocupação fonética. Essa perspectiva se ratifica com a recorrência, no manuscrito, 
de palavras como Orphaons, anno, colectoria, Goyaz, entre outras que caracterizam a grafia 
dessa época. Tais lexias e outras tantas serão analisadas e explicadas através dos estudos de 
informações ortográficas anteriores ao manuscrito, assentadas em estudos sobre a história da 
língua, como os de Coutinho (1976), Neto (1997), Fachin (2001) e Williams (1891) e Câmara 
Jr. (2000). Esses referenciais teóricos nos serviram para tentarmos demonstrar quais eram os 
critérios gráficos utilizado neste período na prática da escrita, tentando encontrar evidências que 
indiquem indícios para a evolução da língua portuguesa. Com esse estudo, desejamos também 
valorizar e divulgar pesquisas com manuscritos, uma vez que este tipo de material permite rico 
conhecimento sócio-histórico-cultural de um povo em dado momento. Mais especificamente, 
pretendemos apresentar, de modo breve, considerações sobre a prática escrita cartorial no 
sudeste goiano, em meados dos oitocentos, suas variações mais comuns e se a escrita praticada 
na região, ainda que formulaica por ser feita sob o crivo de cartórios e tabeliães, seguia uma 
tendência da língua portuguesa à época. 
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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.
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Gramaticalização, gramática e lexicografia

 MARIA HELENA DE MOURA NEVES (UPM-UNESP-AR).

A pesquisa mais geral se aplica à definição e ao registro das categorizações dos itens da 
língua encontráveis nos diversos tipos de obras disponíveis no Brasil (gramáticas, dicionários, 
texto da Nomenclatura Gramatical Brasileira, trabalhos acadêmicos, etc.), mas o foco desta apre-
sentação está nas obras lexicográficas, já que a abertura das entradas com marcação categorial é 
uma tarefa canônica desse tipo de obra, o que implica uma discussão de critérios de resolução. 
A proposta se desenvolve, pois, pelo entendimento de que o dicionário é, ao lado do manual 
de gramática, um espaço essencial de revelação do assentamento potencial das categorizações 
gramaticais. Fica estabelecido, sobre uma base teórica funcionalista comum a diversas correntes, 
que a discussão dos critérios deve ser feita por via do real funcionamento dos itens na língua (ou 
seja, da língua em uso), razão pela qual toda a análise recorre a consulta a um banco de dados 
(Córpus de Araraquara, com mais de 200 milhões de ocorrências). A hipótese central assenta-
-se na incontestável fluidez categorial das línguas naturais, que se reflete em uma irresolução 
de critérios notável, passível de observação em dicionários de épocas e de tipos diversos, como 
os que foram submetidos a análise. Estabeleci um recorte de campos gramaticais para exame 
(por exemplo, o campo de funcionamento adverbial), e em todos os campos ficaram evidentes 
a propriedade e o processo que adiante indico: a) a gradualidade existente no estabelecimento 
de categorizações, resultante do caráter fluido das fronteiras entre as categorias (a diluição de 
fronteiras); b) a forte tendência de encaminhamento dos itens para funções (mais) esquemáticas, 
mais gramaticais (a gramaticalização). E é este processo, a gramaticalização, que dirige o exame 
da tomada de decisões dos dicionários que tenho efetuado (na busca da sua face lexicograma-
tical), do qual aqui apresento uma amostra.

Caderno de Resumos – Gramaticalização, gramática e lexicografia
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O papel da argumentação na sequência didática 
do gênero artigo de opinião na olimpíada de língua 

portuguesa escrevendo o futuro

MARIA LUCAS DA SILVA (UFC)

Considerando que a argumentação, entendida como elemento de textualidade, deve ser 
abordada nas atividades de produção textual em sala de aula, buscamos, neste trabalho, veri-
ficar se a proposta apresentada no Caderno do Professor – Pontos de Vista da Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro – 2010, que trata do gênero Artigo de Opinião, está 
em consonância com o esquema e os componentes da sequência didática propostos por Dolz 
e Schuneuwly (2001). Conforme os autores, a orientação para o trabalho com a sequência 
didática segue as seguintes etapas: primeiro, apresentação da situação; segundo, a produção 
inicial; terceiro, os módulos (1, 2, 3...); e, por último, a produção final. Dessa forma, o trabalho 
com o artigo de opinião, gênero com sequências predominantemente argumentativas, pode 
favorecer o aprendizado, fazendo com que os alunos compreendam e se apropriem do esquema 
argumentativo, desenvolvendo habilidades imprescindíveis à produção de um texto que precisa 
ser coerente, argumentativo e significativo. Inicialmente, analisamos o esquema argumentativo 
presente no Caderno do Professor adaptado a partir do modelo proposto pelo filósofo britânico 
Stephen Toulmin. Por conseguinte, analisamos as quinze oficinas da Sequência Didática do 
Caderno do Professor “Pontos de Vista”. Tal análise possibilitou-nos verificar que o conjunto de 
oficinas está em consonância com o que propõem os autores Dolz e Schneuwly (2001). Deste 
modo, observamos, portanto, que as oficinas oportunizam ao professor: apresentar aos alunos 
a situação, contextualizando o projeto em que vão se inserir; fazer com que os alunos escrevam 
um primeiro texto para diagnosticar as capacidades iniciais; escolher e adaptar as atividades 
de acordo com as necessidades de cada turma; trabalhar com variados textos do mesmo gênero 
para reconhecer as características principais do gênero textual; trabalhar as dimensões verbais 
e as formas de expressão em língua portuguesa; estimular a autonomia e a escrita criativa dos 
alunos; promover a escrita individual e a revisão da escrita do texto final. Dentre as quinze 
oficinas, selecionamos seis que tratam especificamente do trabalho com a argumentação. Obser-
vamos que as seis oficinas propõem um trabalho articulado sobre a criação de argumentos, a 
composição de um núcleo de argumentação, o conhecimento e o uso de expressões que tornam 
um texto argumentativo. Além disso, refletimos sobre o ensino de língua portuguesa através 
das sequências didáticas e dos gêneros textuais, uma vez que o discurso sobre as sequências 
didáticas e os gêneros textuais está no cerne das instituições escolares, está no discurso do pro-
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fessor, entretanto, muitas vezes, fora da prática de ensino da língua. Defendemos, portanto, que 
o trabalho com as sequências didáticas deveria compor o planejamento diário dos docentes e a 
participação na Olimpíada de Língua Portuguesa seria uma consequência do trabalho realizado 
e não como acontece atualmente, o desenvolvimento das sequências didáticas só no período de 
realização do referido concurso. 

Caderno de Resumos – Maria Lucas da Silva
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Tradições Discursivas e Correspondência Pessoal: 
estudo de formas de tratamento em cartas pessoais no 

português brasileiro

MARIA LÚCIA DA CUNHA VICTÓRIO DE OLIVEIRA ANDRADE (USP)

Tomando como corpus a correspondência pessoal de Machado de Assis, organizada por 
Rouanet (2009) e a obra Cartas da biblioteca Guita e José Mindlin, editada por Paris (2008), 
buscamos identificar e analisar as formas de tratamento, visando a caracterizar as Tradições 
Discursivas, seguindo a proposta de Kabatek (2006), no que diz respeito às cartas particulares, 
que constituem o sistema discursivo das práticas sociais do século XIX. Para tanto seleciona-
mos, da correspondência pessoal de Machado de Assis, cartas escritas por interlocutores que 
mantinham relações de amizade estreita com o escritor e outras em que se percebe uma relação 
menos intima e mais voltada para situações profissionais. Em relação à correspondência de Guita 
e José Mindlin, foram selecionadas apenas as cartas escritas por mulheres (Carlota Joaquina, 
Adélia Prado e Ana Miranda)

Buscamos observar a dialogicidade, no referido corpus, inscrita no texto por meio de marcas 
específicas, selecionadas pelo enunciador a partir das formas de tratamento e de escolhas lexicais 
organizadas de tal modo que a sintaxe desse discurso revele um uso significativo da língua nas 
últimas décadas do século XIX (correspondência de Machado de Assis) e no século XX (cole-
ção de Mindlin). Essa organização permite depreender a existência de um continuum no grau 
de proximidade/distância entre os enunciadores (cf. Brandão, Andrade e Aquino, 2009: 707).

O propósito deste trabalho é estudar as relações de poder/solidariedade e as marcas de 
envolvimento/distanciamento na correspondência particular selecionada. Tais cartas apresentam 
mais de um tipo de simetria, isto é, apresentam relações de poder ou solidariedade dos seguintes 
tipos (cf. Faraco, 1996; Preti 2004; Lopes 2006):

a)  ascendente – na carta n. 100, enviada ao deputado Ângelo Tomás do Amaral, um dos 
proprietários do Jornal da Tarde, em que Machado de Assis usa um tratamento cerimonioso 
(senhor, Vossa Excelência) para informar a sua decisão de largar uma tarefa que estava 
fazendo para o referido Jornal, como se pode observar no exemplo:
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(1)  Rio de Janeiro, 14 de junho de 1870 

Excelentíssimo Senhor
Era resolução minha, de acordo com o recado que de Vossa Excelência recebi, por intermédio 
de nosso comum amigo Doutor França, esperar a chegada do Senhor Oliveira, para nos 
entendermos todos [os] três a respeito do trabalho que ora faço para o Jornal da Tarde 
como tradutor de folhetim..
 (...) 
Considere-me Vossa Excelência, como sempre
Afetuoso amigo e obrigado criado
Machado de Assis

Outro exemplo que evidencia uma forma cerimoniosa de tratamento é a carta escrita a 
Uma Senhora que, segundo Silvia Eleutério, seria D. Lidia Cândida de Oliveira Buarque, viúva 
do Ministro com quem Machado de Assis trabalhava, Nesta carta, podemos verificar que o 
enunciador é bastante cerimonioso e evidencia um grau de distanciamento exigido pela figura 
do então falecido Ministro da Agricultura, buscando ajudar a viúva, a quem trata de “Vossa 
Excelência, Ilustríssima Excelentíssima Senhora”. Como o falecimento foi repentino e causou 
comoção pública, industriais, amigos e funcionários resolveram ajudar a família de Buarque 
de Macedo criando um fundo patrimonial. Coube a Machado de Assis entrar em contato com a 
viúva e explicar-lhe toda a situação:

(2) Rio de Janeiro, 9 de setembro de 1881.

Ilustríssima Excelentíssima Senhora.
Fui ontem procurado por parte do Centro da Lavoura e do Comércio para levar ao 
conhecimento de Vossa Excelência o seguinte:
O Centro de Lavoura e do Comércio admirador das altas qualidades do finado esposo de 
Vossa Excelência, meu chorado amigo, coligiu entre si e vários comerciantes desta praça o 
valor de vinte apólices, cuja propriedade passo aos filhos de Vossa Excelência, pertencendo 
a Vossa Excelência o respectivo usufruto. 
 (...) 
Rogo a Vossa Excelência se sirva de mandar-me suas ordens acerca da resposta que tenho 
de dar ao Centro e subscrevo-me, com elevada consideração.

De Vossa Excelência
Atento venerador e obrigado.
Machado de Assis

b)  horizontal – nas cartas enviadas a amigos como, por exemplo, Salvador de Mendonça ou 
Franklin Dória. As marcas linguísticas que evidenciam essa relação podem ser observadas 
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no tratamento entre dois grandes amigos e no uso da 2ª. pessoa do singular (cartas a Salvador 
Mendonça), mas também podemos entender como uma relação amistosa, embora talvez 
um pouco mais cerimoniosa revelada nas cartas a Franklin Doria, observando-se a seleção 
lexical (“minha mulher retribui os cumprimentos de sua Excelentíssima Senhora”; “por 
mão alheia”; “ a quem peço me apresente os meus respeitos”). 

(3) Rio de Janeiro, 15 de abril de 1876.

Não, meu querido Salvador, ainda que eu te mandasse agora uma carta de trinta ou quarenta 
folhas, não te daria ideia da surpresa que me causou a tua carta de 7 do mês passado: a 
maior e mais agradável das surpresas. (...) 

Sabes se sou teu amigo; receberás daqui de longe o mais apertado abraço. Sê feliz, meu 
Salvador, porque o mereces pelo coração, pelo talento e pelo caráter.. (...) 

Adeus meu salvador. Meus respeitos à Senhora consulesa e mais um abraço para ti.

Teu do Coração
Machado de Assis 

Essas cartas trazem colocação pronominal própria do português do século XIX (“Escrevo-
-lhe”; “Se o tempo mo permitir”; “Ouvi-la-ei ler pelos olhos de minha mulher”, bem como o 
uso do futuro ( “o que lhe provará”; “irei amanhã assistir à defesa”). 

Entretanto, nas cartas a Franklin Dória, assim como as escritas por seu cunhado Miguel 
de Novais a forma de tratamento utilizada é em 3ª. pessoa do singular (você), como no trecho 
que segue retirado da carta escrita a Franklin Dória, a de n. 164:

(4) Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1878.
Meu caro poeta e amigo.
Escrevo-lhe por mão alheia, o que lhe provará que os meus olhos ainda me trazem separado 
do resto do mundo. Felizmente, a separação não é tal que me torne esquecido dos bons 
amigos, como você, e claramente o sinto agora, ao receber a sua tese. 
 (...) 
Muitos e muitos agradecimentos do
Amigo obrigado
Machado de Assis

Cabe destacar que o uso do pronome de tratamento você (determinado por verbo na 3ª. 
pessoa do singular) é considerado uma forma coloquial e está em competição com a forma tu 
(pronome empregado com o verbo na 2ª. pessoa do singular), começa a fixar-se na segunda 



Caderno de Resumos -  Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade 609

metade do século XIX. Nessa época, Machado de Assis e seus amigos tutearam-se pela imprensa, 
seguindo a prescrição da norma europeia. Segundo nota apresentada por Silvia Eleutério na 
Correspondência de Machado de Assis, a partir da década de 60 é cada vez mais comum nas 
cartas do escritor o uso do pronome de tratamento você, sobretudo com os amigos mais íntimos. 

c) descendente- na carta da rainha Carlota Joaquina enviada à sua filha Isabel Maria e já 
discutida anteriormente. 

Ainda em relação ao grau de distanciamento e envolvimento entre os interlocutores, 
podemos observar que praticamente todas as cartas discutidas são escritas por homens. Até este 
ponto da pesquisa somente temos a carta escrita por Carlota Joaquina que, embora em termos 
hierárquicos, seja a carta de uma rainha a uma princesa, na verdade o que prevalece é a relação 
mãe e filha. Essa carta revela um grau de afetividade entre mãe e filha (minha querida filha do 
meu coração” ; “m.a filha da m.a alma recebe a benção de tua am. te May”)

Entretanto, na Correspondência de Machado de Assis encontramos duas cartas de autoria 
de Constança Alvim Correia, filha de comendador e neta, pelo lado paterno, do visconde de 
Jerumirim, Francisco Cordeiro da Silva Torres e Alvim, militar português que assessorou D. 
João VI no projeto de transformar a cidade do Rio de Janeiro em corte portuguesa. Ela tornou-
-se amiga do escritor e revela essa relação em suas cartas. Embora não possamos dizer que as 
cartas evidenciem uma diferença de estilo no que diz respeito ao gênero social (homem/mulher), 
percebe-se nas cartas femininas maior envolvimento destacado por meio de marcas linguísticas 
tais como: perguntas (Pode-me dar notícias dele?), marcadores conversacionais (não acha?) e 
expressões metafóricas (“ficou preso a algum galho de árvore pelo caminho absorto na contem-
plação do belo panorama do Alto da Serra”, como podemos observar em um das cartas escritas 
por Constança, a de n. 149:

(5) Petrópolis, 22 [de] março [de] 1877.

Meu Caro Senhor Conselheiro
Tenho esperado ansiosamente por um certo soneto prometido e que decerto atendendo à 
demora ficou preso a algum galho de árvore pelo caminho ou absorto na contemplação 
do belo panorama do Alto da Serra. É certo porém que ainda cá não chegou. Pode dar-me 
notícias dele?
 (...) Peço-lhe muitas recomendações a Dona Carolina e que se lembre de mim, e cá fico à 
espera do prometido. (...) 
Aceite as expressões da minha estima e afetuosa amizade
Constança Alvim Correia

Na correspondência feminina encontrada nas Cartas da Biblioteca Guita e José Mindlin, 
há além da já citada cara de Carlota Joaquina, mais três cartas cujas missivistas são Adélia Prado, 
Ana Miranda e Nise da Silveira, tendo todas como destinatário José Mindlin. Comentaremos 
apenas a carta escrita por Ana Miranda, já que se trata de uma carta mais longa, deixando para 
outro momento as outras duas cartas, pois também merecem futuras análises. Vejamos alguns 
trechos da referida carta:
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(6) Rio, 2 de janeiro de 1992.
Meu querido José

Muitas saudades tuas e da Guita. Recebi o belíssimo livro sobre o Lasar Segall e, depois 
de examiná-lo detalhadamente, passei alguns dias tomada pelo seu espírito (como foi com 
os outros que você me mandou, dos holandeses, do Drummond, do Bandeira) desenhando 
mulheres nuas deitadas, nus femininos, casais nus, mulheres do Mangue, uma mulher 
fumando, auto-retratos, além de algumas mulheres com asas, do meu próprio imaginário. 
 (...) 
Vou falar-lhe um pouco sobre minha vida deste final de 91, eu sei que você gosta que eu 
conte minhas histórias. 
 (...) 
Eu queria mandar, por eles, alguma lembrança para você, mas eles foram para Assis. Vai 
mesmo pelo correio. (...) 

Muito amor
Ana

O que se evidencia nessa carta é a relação de proximidade e envolvimento entre os interlo-
cutores (Ana e José Mindlin) que têm um conhecimento partilhado bastante intenso. A forma de 
tratamento utilizada é o pronome você (“eu queria mandar por eles uma lembrança para você”; 
“vou falar-lhe”; “um beijo muito grande para você”), mas que se alterna, às vezes, com pronomes 
de 2ª. pessoa (“saudades tuas”, “te agradeço”). Esse tipo de mescla é bastante comum no por-
tuguês brasileiro contemporâneo empregado por falantes de S. Paulo, por exemplo. Entretanto, 
devemos recordar que a missivista nasceu em Fortaleza e vive no Rio de Janeiro, como se pode 
verificar pela localidade marcada na abertura da carta. É curioso que a enunciadora também faz 
uso de interrogações (ou teria sido “indecorosa”?) e metáforas (“pálida aparição improvável”) 
e marcadores conversacionais como (“veja só”; “e deles ter gostado, claro”).

A partir das cartas analisadas, podemos dizer que os missivistas constroem uma relação 
social com seus destinatários que se evidencia por uma maior ou menor grau de envolvimento/
distanciamento, dado que o sujeito-autor cria uma imagem de si e de seu interlocutor a partir 
das escolhas feitas em sua prática discursiva, escolhas essas que criam um efeito de sentido em 
função de papeis discursivos e sociais que busca desempenhar em seu texto.

Nas cartas em foco, os missivistas foram construindo seu ethos desde a escolha do vocativo 
para interagir com seu destinatário, retratando uma relação mais ou menos subjetiva, dependendo 
da escolha feita: garantia de proximidade, intimidade, confiança, cumplicidade, ainda que na 
ausência. Desse modo, podemos dizer que a carta revela, a partir de uma relação de ausência, 
um elo estabelecido numa perspectiva espaço-temporal evidenciada na materialidade linguística, 
que evidencia marcas sociais, culturais, ideológicas e, ainda que com poucos dados obtidos pela 
análise de poucas cartas, marcas de gênero social.



Caderno de Resumos -  Maria Lúcia da Cunha Victório de Oliveira Andrade 611

FONTES:

ROUANET, Sérgio Paulo (org.) (2008) Correspondência de Machado de Assis, Tomo II (1870-1889). 
Rio de Janeiro: ABL.

PARIS, Mary Lou (ed.) (2008). Cartas da Biblioteca Guita e José Mindlin. São Paulo: Editora Terceiro 
Nome.

REFERÊNCIAS:

BRANDÃO, Helena; ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O. e AQUINO, Zilda G. O. (2009). Cartas da 
administração privada publica e cartas particulares: estudo da organização discursiva. In: CASTILHO, 
Ataliba T. de (Org.). História do Português Paulista. Vol. 1 Estudos. Campinas: IEL/UNICAMP, p. 
721-733.

FARACO, Carlos A. (1996). O tratamento você em português: uma abordagem histórica. Fragmenta 
13, Curitiba: Ed. UFPR, p. 51-82 

KABATEK, Johannes (2006). Tradições discursivas e mudança linguística. In LOBO, Tânia; RIBEIRO, 
Ilza; CARNEIRO, Zenaide e ALMEIDA, Norma (orgs.). Para a História do Português Brasileiro 
VI – Novos dados, novas análises. Slavador: EDUFBA, Tomo II, p.505-527.

LOPES, Célia Regina dos Santos (2006). Correlações histórico-sociais e linguístico-discursivas das 
formas de tratamento em textos escritos no Brasil – séculos XVIII e XIX .In: CIAPUSCIO, Guiomar 
et. al (orgs.) In: Sincronia y diacronia de tradiciones discursivas en Latinoamerica. Frankfurt am 
Maim/Madrid: Vervuert/Iberoamericana, p. 187-214. 

PRETI, Dino (2004). Papeis sociais e formas de tratamento em “A ilustre casa dos Ramires, de Eça de 
Queiroz”. In: Estudos de língua oral e escrita. Rio de Janeiro: Lucerna, p. 180-199.



612

Estudo de painel revisitado: Interpretando diferenças 
de aumentos na concordância verbal e nominal

 MARIA MARTA PEREIRA SCHERREM (UEES-UNB)  
ANTHONY JULIUS NARO UFRJ)

O principal objetivo deste trabalho é discutir diferenças no aumento da concordância verbal 
e nominal no português brasileiro, dois fenômenos variáveis fortemente relacionados (Scherre 
& Naro, 2003). Fizemos um estudo painel, com 16 falantes da amostra PEUL (Programa de 
Estudos sobre o Uso da Língua) do Rio de Janeiro, gravados em 1980 e regravados em 2000 
(Paiva & Duarte, 2003). Destes 16 falantes, 10 não aumentaram os anos de escolaridade, mas 6 
sim. Como a escolaridade é fundamental para entendimento da concordância (Naro & Scherre 
2002), esta questão é nosso foco central. Usamos o Goldvarb X para tratamento estatístico de 
2.337 dados da concordância verbal e 7.774 da nominal (Sankoff, Tagliamonte & Smith, 2005). 
Consideramos os falantes como uma variável independente. O Goldvarb X atribuiu pesos rela-
tivos aos 16 falantes em dois momentos do tempo para a concordância verbal e para a nominal. 
A seguir, calculamos as diferenças entre os efeitos dos falantes. Para maior comparabilidade, 
utilizamos os pesos relativos com todas as variáveis independentes. Diferenças não estatistica-
mente significativas no nível de 0,10, sempre as mais baixas, estão entre colchetes. 

Aumentos na concordância verbal:

1)  Sem aumento de escolarização: [+02] [+13] [+15] [+17] [+20] [+22] +24 +28 +36 +38; 
2)  Com aumento de escolarização: [+12] +22 +40 +42 +42 +75.

Na concordância verbal, nove dos 10 falantes sem aumento de escolaridade atingem 
aumentos na concordância (+13 a +38) no intervalo dos seis com aumento de escolaridade (+12 
a +75). Além disso, só há um falante com aumento de escolaridade que atingiu aumento de 
concordância mais alto (+75). Os outros cinco falantes com aumento de escolaridade exibem 
aumentos de concordância similares aos sem aumento de escolaridade. Então, na concordância 
verbal, é possível alcançar resultados similares com e sem aumento de escolaridade e há apenas 
um caso com aumento de concordância alto. Aumentos na concordância nominal:

1)  Sem aumento de escolarização: [+08] [+10] [+10] +12 +18 +19 +22 +25 +38 +43 
2)  Com aumento de escolarização: +33 +52 +53 +58 +64 +65 Na concordância nominal, apenas 

dois falantes sem aumento de escolaridade atingem aumentos na concordância (+38 +43) 
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no intervalo dos seis com aumento de escolaridade (+33 a +65) e cinco dos seis falantes 
com aumento de escolaridade exibem aumentos de concordância mais altos (+52 a +65). 
Então, na concordância nominal é possível atingir aumentos na concordância sem aumento 
de escolarização, mas com menos frequência (2/10), e o aumento de escolaridade fornece 
aumentos de concordância altos com mais frequência (5/6). Assim, a concordância verbal se 
mostra mais democrática do que a nominal porque permite aumento de concordância com 
ou sem aumento de escolaridade; e a concordância nominal se mostra menos democrática 
porque separa mais os indivíduos em função do aumento de escolaridade. O fato é que, no 
uso real, itens de oposição singular/plural mais salientes, favorecedores de concordância, 
são mais frequentes na concordância verbal (45%) do que na nominal (12%), o que facilita a 
percepção da concordância verbal. Todavia, na concordância nominal, a relação sintagmática 
é mais simples, entre elementos de um mesmo sintagma, do que na concordância verbal, 
entre elementos de sintagmas diferentes, o que facilita sua maior generalização. Portanto, na 
amostra urbana em tempo real, observamos aspectos cognitivos operando junto a aspectos 
sociais; e aspectos sociais intensificando seu efeito por meio de dimensões estruturais.
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Erros ortográficos ou tendências linguísticas  
Em tarefas escolares

MARIA SUZETT BIEMBENGUT SANTADE 
(UERJ-RIO DE JANEIRO/FIMI-MOGI GUAÇU-SP/FMPFM-MOGI GUAÇU-SP)

Propõe-se no trabalho um estudo cujo objetivo geral é identificar e descrever os erros 
ortográficos que indiciam alterações de estruturas silábicas nas redações escolares com o suporte 
da fonologia métrica. Quer-se com isso colaborar para a definição da situação sincrônica do 
português da região guaçuana, interior do Estado de São Paulo, no que respeita à redução e 
à expansão silábica, tornando possível uma melhor compreensão do significado teórico desta 
construção: é um padrão único silábico, ou é uma manifestação de diferentes estruturas silábicas? 
Possui uma justificativa funcional geral, ou há diferentes correlações entre estrutura da norma 
silábica e estrutura silábica da fala popular?

Procura-se mostrar, com a breve revisão bibliográfica precedente, que diferentes análises 
da estrutura silábica do PB (Português Brasileiro) apontam, em geral, descrições diferentes 
com respeito a vários fenômenos fonológicos (cf. Bisol, 2005; Callou & Leite, 1990; Mattoso, 
1975)). Certamente a consideração detalhada das análises possa revelar diferenças bem estig-
matizadas do dialeto caipira guaçuano com relação a outros fenômenos, também. Tanto quanto 
se sabe, entretanto, não só as colocações que aqui se pretenderam identificar ainda não foram 
investigadas empiricamente, como também não houve até agora uma tentativa de comparação 
sistemática das diferentes análises propostas da literatura linguística nesta região guaçuana. O 
resultado é que, embora haja uma literatura abundante sobre o tópico, o quadro descritivo silábico 
deste trabalho está longe de ser completo, e o debate teórico continua longe de ter chegado a 
conclusões mais definitivas, pois não há estudo linguístico da região guaçuana em que se busca 
propor no trabalho. 

O enfoque do trabalho é contribuir para definir de modo mais preciso o quadro descritivo 
da estrutura silábica e seus fenômenos fono-ortográficos pelos aprendizes de uma escola básica 
e, com isso, permitir uma melhor compreensão teórica de como o sistema da língua regional 
se reorganizou ou está se reorganizando valendo-se dos usos linguístico-regionais. A fim de 
atingir este objetivo geral, a investigação se apoia nas bases teóricas de pesquisadores do PB 
(cf. Castilho, 1997, 2000, 2008) para que se possa acrescentar no trabalho o que está transitando 
na língua dos usuários escolares. 

Algumas questões cujo esclarecimento pode dar consistência ao estudo: 
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a) essa variedade do português (o português de Mogi Guaçu): i) favorece (cria) padrões 
silábicos pouco comuns na variedade padrão ou ii) altera padrões silábicos (dentro dos 
possíveis em português) em determinadas condições fonológicas e / ou morfossintáticas?

b) assumese que os erros ortográficos decorrem do recurso a uma escrita fonética por 
parte de falantes com pouco contato com o texto escrito?

c) querse avaliar se assim se revelam tendências de mudança no PB?
d) querse descrever a estrutura linguística para intervir no “terreno” (no processo de 

ensino da língua e da sua representação gráfica)?

Em síntese, no que diz respeito ao presente estudo, apontamos dois problemas fundamentais 
para uma investigação da ordem dos elementos da sílaba que se baseie puramente em juízos de 
aceitabilidade. O primeiro deles tem a ver com o fato de que a ordem dos elementos da sílaba é 
sabidamente uma estrutura fortemente condicionada por vários fatores que dizem respeito à sua 
organização dentro da palavra e esta dentro do sintagma. E o segundo, assim, além da variabi-
lidade inerente a um período de transição diacrônica, os indivíduos escolarizados ainda estão 
sujeitos a outra fonte de variabilidade que certamente interfere em seus julgamentos − o fato de 
que adquiriram e usam um registro da língua em que a estrutura silábica tem outra distribuição. É 
claro que esta distribuição deve, ao menos eventualmente, influenciar sua performance no idioma 
coloquial local e, possivelmente, também seus julgamentos de aceitabilidade no uso. Como 
distinguir, numa situação desta, quando o escrevente da redação fonografa uma palavra na frase 
porque ela é aceitável no vernáculo e quando ele a aceita porque ela é parte da normatização e/
ou normalização? Este problema, de novo, não se coloca no estudo de corpus: presumivelmente 
aqueles padrões que fazem parte apenas do conhecimento passivo dos falantes e que, portanto, 
aparecem apenas incidentalmente na sua performance coloquial devem ter um caráter menos 
sistemático do que os padrões produtivos que definem o sistema coloquial guaçuano. 

Nas bases metodológicas, o corpus é constituído de seleção esporádica de vinte redações 
escolares transcritas e disponíveis em forma de texto manuscrito de 20 informantes. Estes perfis 
são definidos pelas seguintes variáveis: sexos (masculino e feminino); níveis de escolaridade 
(ensino fundamental – séries intermediárias); faixas etárias (10 a 13 anos). Além destas caracte-
rísticas, os informantes satisfazem alguns critérios adicionais que asseguram a representatividade 
do corpus: todos falam apenas português, nasceram e moram em Mogi Guaçu, na zona Sul, 
compondo quatro bairros circunvizinhos de classe popular de moradores da cidade. 

Fez-se tabela de ocorrências e de percentagens. A princípio, tabela geral descreve as 
generalizações, colocando observações gerais e exemplos concretos retirados das escritas fono-
grafadas dos alunos da escola pesquisada. Eis uma amostragem:
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Observações Gerais

Em referência à fala/escrita – aspectos fonográficos nas redações 
dos alunos
1. Debilidade do acento tônico quando o fonema vibrante alveolar na 

posição coda antes da sílaba tônica. O elemento coda da segunda 
unidade mudou para a primeira unidade porque o falante produziu 
a sílaba travada justamente quando a força de ar inicia a palavra. 
Há uma hierarquia de tons nesse exemplo. Sendo as duas primei-
ras unidades fracas, gasta-se o fluxo de ar já no início com sílaba 
travada, pois a unidade mais saliente é “ne” (CV). Esse fenômeno 
linguístico de mudança de coda acontece quando numa palavra de 
muitas unidades, o falante coloca a difícil produção logo no início 
da mesma, como exemplo: lagarto “largato”.

“cardeneta” < caderneta
“largato” < lagarto

2. O último elemento (coda) da primeira unidade [artigo definido] 
torna-se um elemento de entrada na segunda unidade porque o 
onset está vazio nesta posição. Através da juntura há uma nova 
sílaba neste espaço. A realização da fala apresenta caminhos dife-
rentes da escrita. É nessa hora que, por falta de conhecimento, os 
docentes condenam o aprendiz na escola quando ele por fatores 
sociolinguísticos escreve “zolhos” ® “zóio”. 

Os olhos > “zóio”
Analogamente,
As orelhas > “zoreia”
As unhas > “zunha”
Os ouvidos > “zovido”

3. Há também casos de analogia linguística quando na escrita aparece 
uma inserção de uma letra, pois se copia a fala. Por exemplo: de 
repente > “derrepente” [diRe‘pejtsi]. Parece-me que há analogia 
entre outras palavras como “derretendo”, “derrapante”, “derrame”, 
etc. Nessas o elemento “R” (dígrafo) existe e no sintagma nominal 
“de repente”, a primeira unidade é inserida na fala num só vocábulo 
causando um fenômeno linguístico na escrita.*

_____________

* Aqui, na realidade, não há qualquer alteração da estrutura silábica: o 
que acontece é que o “escrevente” interpreta o vocábulo fonológico 
“de repente” como uma só unidade formal e gráfica; conhecendo 
as regras de representação gráfica da vibrante, dobra o grafema. 
Este é um erro muito comum também em usuários adultos com 
pouco contato com o texto escrito ou crianças em fase de apren-
dizagem da escrita.

“derrepente” < “de repente”
Ultracorreção, 
“colocação do dígrado no 
intuito de preservar o som na 
escrita” > “rr” /R/
Analogia,
“derrapante” 

4. Tendência a nasalar a sílaba simples i-, provavelmente pela ana-
logia dos vocábulos compostos com o prefixo in-; também há a 
tendência de inserção do prefixo -a, analogicamente. 

“inguinorar” < ignorar
“indentidade” < identidade

Analogia,
“innhoque” < nhoque
“alembrar” < lembrar
“amarron” < “amaro” < 
marron
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Vale assinalar que os “erros escolares” de estudantes do Rio de Janeiro estudados na 
pesquisa Mattosiana em 1957 são bastante semelhantes aos escritos atuais de estudantes de 
Mogi Guaçu-SP nas abordagens feitas. Verifica-se, também, que a língua que permeia a vida 
cotidiana dos guaçuanos em quaisquer estratos sociais ainda está longe de ser discutida entre os 
professores de língua na ambiência escolar. Há uma pedagogia “nebulosa” dentro das escolas e 
ainda os professores condenam os estudantes, que aos montes, atualmente, estão chegando ao 
ensino superior sem pré-requisitos linguísticos formais, porque as possibilidades de concluir a 
universidade cresceram a todos de diferentes estratos sociais.

Parece que as características gerais das estruturas silábicas indicam que um estudo de 
corpus é mais adequado para os fins a que esse estudo se propôs. No que diz respeito ao corpus 
específico utilizado para o estudo, em princípio, foram analisadas as redações escritas para assim 
observar o que estava ocorrendo entre a fala e a escrita em um determinado período escolar na 
região mencionada. 
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A traição e o sexo como um recorte para uma análise 
do discurso, a partir da pesquisa geolingüística

 MARIA TERESA NASTRI DE CARVALHO (GPDG-USP/UNIANHANGUERA)

O presente artigo parte de um breve histórico do surgimento da Dialetologia,contraria 
a afirmação de muitos que imaginam que a Dialetologia e a Geolinguística, por partirem do 
micro (ou do não tão micro assim) universo das palavras, não caminha em direção oposta ao 
apregoado pela Linguística Textual, ou seja, um estudo que parte de um texto. Em seguida, há 
uma sintética apresentação do que vem sendo feito, em termos de pesquisa na área, no Brasil, 
há alguns anos. Paratanto, apresento um grupo, o GPDG, Grupo de Pesquisa Dialetológica e 
Geolinguística. Na sequência explico meu recorte: respostas ao questionári semântico lexical 
retiradas da tese de Cristianini (2007). Apresento-me como analista do discurso e encaro como 
desafio fazer uma análise a partir de palavras. Tenho em vista, para tal, as condições de produção 
das respostas dos sujeitos, no momento da entrevista. Passo a verificar a incidência de certos 
vocábulos, em determinados pontos, à luz da Análise do Discurso. Os resultados apresentam-se 
como hipóteses para tais menções. Expliquei os critérios adotados por Cristianini e selecionei os 
resultados referentes à área semântica “comportamento social”, especificamente como se referem 
à prostituta e ao homem traído. Apresento os resultados demonstrados na tese. Para a análise, 
recorri às mesmas lexias em Houaiss, selecionei nele algumas acepções. Analisei e hipotetizei 
o motivo de maior ou menor incidência nas respostas de certas palavras. Uso, para a análise, 
questões sociais de comportamento, de contexto. Finalizo com a afirmação de que o trabalho 
com a Geolinguística pode colaborar e muito para um olhar relativo a determinada comunidade 
linguística, em seus vários aspectos. Acredito que as palavras coletadas nas entrevistas precisam 
ser entendidas de maneira mais ampla, por demonstrarem a forma como o sujeito monstra sua 
relação com o mundo que o rodeia e finalizo desta forma: “A contribuição de estudos de Diale-
tologia e de Geolinguística pode promover pesquisas relevantes para muitas área. Compactuo 
com Santos (2009), ao afirmar que os estudos geolinguísticos e também os Atlas linguísticos 
revelam a forte presença da memória coletiva na fala de brasileiros de várias localidades.
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Caracterização dos Papéis Temáticos Agente e 
Paciente em Propriedades Semânticas Prototípicas e 

Não-Prototípicas 

MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA (UEFS)

No tratamento dos papéis temáticos, como o Agente e o Paciente – que são objeto de 
estudo deste trabalho –, a componente formal tem sido sempre mais desenvolvida do que a 
componente conceitual. Apresentamos, abordando a componente conceitual, uma proposta de 
caracterização dos papéis temáticos Agente e Paciente, em propriedades semânticas prototípicas 
e não-prototípicas; trata-se, portanto, de um trabalho de Semântica Lexical, numa abordagem 
representacional ou mentalista, trabalhando com o conceito de prototipicidade, que, aplicado à 
Semântica Lexical, proporcionou-lhe, incontestavelmente, um formidável avanço. Na categoriza-
ção prototípica, existem graus, enquanto a categorização clássica ou aristotélica permite apenas 
dois membros, o que está dentro e o que está fora da categoria. As categorias prototípicas são, 
portanto, flexíveis, podendo acomodar novas categorias, na condição de membros periféricos, 
a uma categoria protótipo, sem acarretar uma reestruturação fundamental no sistema categorial, 
assegurando, assim, certa estabilidade. A formalização apresentada na descrição semântica dos 
papéis temáticos Agente e Paciente no domínio do verbo, em língua portuguesa passa por relações 
intuitivas, sendo ativados não somente conhecimentos habitualmente chamados linguísticos, 
como também conhecimentos de ordem lógica, psicológica, sociológica, numa interpretação 
que vai além do sistema da língua; o significado linguístico, portanto, concebido aqui como 
enciclopédico, baseado na experiência e no uso. Tratando os papéis temáticos como compostos 
por propriedades semânticas discretas, mais prototípicas ou menos prototípicas, numa abordagem 
bastante flexível, lançamos mão, na caracterização semântica do Agente e do Paciente, de seis 
propriedades semânticas: desencadeador, controle, intenção, causa, afetado e experienciador, e 
classificamos o Agente em Agente prototípico e Agente afetado, e o Paciente em Paciente pro-
totípico, Paciente experienciador e Paciente agentivo. Na atribuição de propriedades semânticas 
aos papéis temáticos Agente e Paciente e, por conseguinte, na sua classificação, consideramos 
não apenas a influência semântica do verbo, acreditando em que não é o verbo sozinho que 
determina as relações temáticas na predicação, mas, tanto no que se refere ao argumento externo 
como no que se refere ao argumento interno, consideramos a composição global do predicado 
ou a expressão predicadora.
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Estudo piloto: qual é a língua portuguesa de Macau? 

MARIANA KUHLMANN (FFLCH – USP)

A questão inicial que problematiza a abordagem da língua portuguesa falada em Macau 
diz respeito à identidade do macanese frente a sua realidade linguística. Inicialmente, é preciso 
considerar que a língua não consiste apenas em um sistema a que o indivíduo recorre para se 
relacionar com o seu semelhante ou para solver questões do seu cotidiano. Por meio da língua 
podemos constatar projeções culturais que permitem o reconhecimento das particularidades que 
definem a identidade de uma determinada comunidade linguística. Dessa forma, assumimos o 
posicionamento de Mey (1998: 76), que afirma que a “a língua se relaciona com a sociedade 
porque é a expressão das necessidades humanas de se congregar socialmente, de construir e 
desenvolver o mundo”. Neste trabalho pretendemos esboçar uma abordagem acerca da língua 
portuguesa falada na comunidade macaense em comparação com a língua portuguesa corrente 
no Brasil. O propósito de empreender esta abordagem se situa no cerne do projeto de pesquisa 
que pretendemos apresentar como proposta de intercâmbio, a se desenvolver entre 2012-2013 em 
Macau, e que consiste, fundamentalmente, em enfocar linguistica e culturalmente a presença da 
língua portuguesa em Macau; ao seguir esta direção de pesquisa e para verificar a pertinência da 
proposta, elegemos como objeto de estudo as estruturas locucionais do tipo verbo +a + infinitivo 
e verbo + gerúndio. Os procedimentos metodológicos que orientarão nossos estudos foram divi-
didos em três etapas principais: (i) transcrição, (ii) contabilização dos dados e (iii) interpretação 
dos dados. Inicialmente, se fará necessária a transcrição (i) de entrevistas de rádio, vinculadas 
à Rádio Macau e dadas por residentes na comunidade macaense e que, ou exercem funções 
político-administrativas ou atuam no cenário cultural. Neste estudo principiante, não utilizamos 
exclusivamente falas de macaenses nascidos e alfabetizados em língua portuguesa em Macau, 
critério a ser adotado na etapa que intencionamos desenvolver futuramente. Posteriormente, 
realizaremos um rastreamento das ocorrências com a finalidade de contabilizá-las (ii) para depois 
subsidiar a interpretação dos dados que estará centrada nos seguintes questionamentos: qual é a 
língua portuguesa que os macaenses falam? e como entender a identidade da língua portuguesa 
em Macau?. A incursão no corpus selecionado permitirá a compreensão da regra não categórica 
de dois padrões de uso locucional em duas realidades linguísticas, a brasileira e a macaense, o 
que nos induz a uma verificação respeitante às noções temporais veiculadas pelas expressões e 
a configuração tensional existente nos atos de enunciação. Assim sendo, o desenvolvimento do 
tema proposto passa pela questão da identicidade do macaense em face da sintaxe do português 
falado e pela questão das tendências de uma língua em sua dinâmica de uso.
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Gramaticalização de advérbios a partir de adjetivos: 
uma visão funcionalista

MARIANA GONÇALVES BARBOSA

Neste trabalho, analisam-se adjetivos que, em contexto sintático-semântico típico de 
predicativo, permanecem invariáveis, apresentando comportamento adverbial. A proposta 
é descrever as características do chamado adjetivo adverbializado, à luz de uma abordagem 
funcional, e mostrar que há, nesse caso, indícios de um processo de gramaticalização. Para tal, 
observa-se a ocorrência do fenômeno na fala carioca através dos corpora do Projeto Discurso 
& Gramática e do Projeto NURC-RJ. Os exemplos catalogados são analisados, a fim de que se 
possa compreender as motivações e restrições para que essa de categorização ocorra. Sobre as 
características mais diretamente relacionadas ao adjetivo observa-se que adjetivos avaliativos 
são mais frequentes que os descritivos; os adjetivos que sofrem o processo em análise são mais 
frequentes no discurso do que aqueles que bloqueiam o uso adverbial; na maioria dos casos, o 
adjetivo adverbializado não apresenta correspondência semântica com o advérbio em -mente; por 
fim, o adjetivo adverbializado tende a apresentar posição mais fixa na sentença imediatamente 
após o verbo a que se refere. Já sobre os fatores mais vinculados ao verbo que sofre modifica-
ção pelo adjetivo adverbializado constata-se que, na maioria dos exemplos, ele é empregado 
intransitivamente na frase; os verbos materiais são os mais frequentes no contexto em análise; 
os verbos catalogados apresentam maior variedade do que os adjetivos e aqueles que mais se 
repetiram apresentavam, na maioria das vezes, o mesmo adjetivo adverbializado, formando uma 
estrutura mais fixa. Os resultados obtidos na análise apontam a instabilidade categorial entre 
adjetivos e advérbios como um processo de gramaticalização. Entre eles, temos: o caráter mais 
abstrato dos adjetivos que formam a estrutura em análise; sua alta frequência, se comparado 
àqueles que não permitam uso adverbial; a fixação de posição imediatamente após o verbo; os 
adjetivos adverbializados constituem uma série fechada e, muitas vezes, formam uma expres-
são mais cristalizada; por ocorrerem, preferencialmente, na fala coloquial, apresentam maior 
frequência no discurso, facilitando a gramaticalização.
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O estudo das fricativas sibilantes nas  
Cantigas de Santa Maria

MARIANA MORETTO GEMENTI (FAPESP/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 entrefricativas surdas e sonoras e entre den-
tais 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 contendoconsoan-
tes 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 pa-
lavras, 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 
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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).
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Estudo do vocabulário da manifestação artísticocultural 
presente em Piracicaba: o cururu

MARIANA SANTIAGO DE BRITO (USP)

O objetivo de nossa pesquisa é, dentro do universo sociocultural do chamado caipira 
paulista da região do Médio Tietê, em Piracicaba, investigar o vocabulário que envolve o 
campo lexical de uma das manifestações folclóricas da região, o Cururu. A fim de realizarmos 
tal tarefa, coletamos o corpus nos apoiando na teoria e metodologia da sociolinguística, por 
meio de entrevistas com a população envolvida com o Cururu, e também da dialetologia, com 
a aplicação de um questionário aos informantes determinados, com o intuito de perceber, diante 
da comparação dos resultados obtidos com a população mais idosa, a mais jovem e entre os 
cantores de Cururu, quais elementos podem ser identificados como manutenção, variação ou 
mudança semântico-lexical. E aqui apresentamos uma pequena amostragem desta pesquisa.

Por tratar-se de uma pesquisa fundamentada na tradição oral, fizemos entrevistas com 
pessoas relacionadas direta e indiretamente com o Cururu. Em seguida, desenvolvemos e apli-
camos um questionário, a fim de verificar o reconhecimento desse léxico por essa população. 

Com a intenção de investigar os aspectos semântico-lexicais do Cururu piracicabano, 
observando as variedades utilizadas pelos diferentes, organizamos as lexias em quadros com-
parativos que contêm as abonações, dadas pelo uso dos moradores de Piracicaba, a frequência 
com que elas aparecem em cada população pesquisada e as diferentes acepções encontradas no 
acervo lexicográfico pesquisado E, a seguir, a fim de ilustrar nosso trabalho, apresentaremos 
um desses quadros que compõem o trabalho.

Contrário: trata-se do oponente, do adversário em um desafio de Cururu.

Contexto de utilização:
“O cantador por mais que teje cantando contra, ele tem que valorizá o contráriu, por que 

ele valorizando o contráriu, o povo vê que o adversário é bom, não é que não canta nada e o 
povo num vê nada. Quer dizê, eu canto o que então? Se o outro não canta nada, mesmo que eu 
cantá melhor que fulano, eu canto menos que ele.” (P.M.)

Caderno de Resumos – Estudo do vocabulário da manifestação artísticocultural presente em Piracicaba: o cururu



625

TABELA 1- COMPARAÇÃO DA LEXIA CONTRÁRIO ENTRE OS DICIONÁRIOS

Entrada BLUTEAU SILVA VIEIRA FREIRE AULETE
FER-

REIRA
HOUAISS BORBA

Contrário Inimigo Da facção 

contrária, 

adversário.

adj.

Inimigo, 

adbersá-

rio, anta-

gonista, 

competi-

dor.

s.m. 

Inimigo, 

adversário: 

“o maior 

contrário 

que a 

Espanha 

é o seu 

próprio 

poder”  

(Vieira)

inimigo, 

adversário

s.m. 

ini-

migo, 

adver-

sário

13. adver-

sário, inimigo 

adj. 1. 

Oposto, 

inverso. 7 

Adver-

sário, 

inimigo

TABELA 3.14- PORCENTAGEM DE ESCOLHA DA LEXIA  
CONTRÁRIO ENTRE OS ENTREVISTADOS

Entrada Porcentagem entre o 

grupo de cururueiros

Porcentagem entre o 

grupo de idosos

Porcentagem entre o 

grupo de jovens
Contrário 3/5 (60%) 1/5 (20%) 0/5 (0%)

- Contrário
Observando o contexto de uso e as acepções apresentadas em todas as obras dicionaristas 

que foram consultadas, verificamos que há manutenção semântica-lexical da palavra, pois os 
registros vêm ao encontro da acepção dada pelo informante, ou seja, contrário, em todos os 
casos é o adversário. 

Contudo, esse registro já não é mais frequente entre a população de Piracicaba, pois ao 
aplicarmos o questionário com nossos informantes, verificamos uma frequência baixa de uso e, 
além disso, foi possível colher um sinônimo, adversário, que será analisado a seguir. 

Há variação fonético-fonológica da lexia, notada na fala do nosso informante, contráriu, 
um caso de metafonia, mudando o timbre de sua última vogal.

CONCLUSÃO

Por meio da observação da lexia apresentada, e levando em consideração que as demais 
lexias estudadas seguem esse padrão, podemos perceber que há uma tendência do léxico curu-
rueiro passar por uma renovação, já que algumas das palavras testadas entre os falantes dessa 
comunidade linguística não são mais amplamente reconhecidas por eles.
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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 deriva-
ção 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 apre-
sentar 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.
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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. Positivismo, 
darwinismo social e liberalismo se misturam para formar práticas discursivas sobre o que é nacio-
nal e também sobre os indivíduos. O objetivo desta exposição é compreender a designação 
da palavra língua em discussões trazidas por artigos publicados em um jornal 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; por um lado, verificar que tipo de metáforas produ-
zem 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. 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. 

RESUMO DOS PROCEDIMENTOS: 

Para tratar das relações entre a língua e as metáforas que a predicam pretende-se, neste 
trabalho:

1. Apresentar algumas teses de um gramático francês do século XVIII, chamado César 
Chesneau Dumarsais, sobre as relações de sentido na linguagem. Suas reflexões se 
definem, a partir de alguns contornos muito particulares, porque preparam, de certo modo, o 
surgimento de um pensamento semântico e também, porque estabelecem uma interessante 
teoria da figurativização e da tradução, fundamentais, em nossa compreensão, para uma 
abordagem semântico-enunciativa das palavra.
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2. Refletir sobre o funcionamento do nome comum concreto língua em suas relações com 
outros nomes comuns como civilização, território, nação e com as metáforas que o 
designam, já que desta relação abre-se um espaço interessante para o desenvolvimento da 
análise da enunciação relativamente aos procedimentos de constituição da textualidade na 
formulação do conceito de língua nacional.

3. Mostrar alguns enunciados em que a metáfora aparece enquanto suporte material dos 
processos discursivos que constituem o conceito de língua, em artigos que foram publicados 
no jornal O Estado de São Paulo, no Brasil, ao longo do ano de 1907.

As teses de Dumarsais:

Primeira tese: Há uma pulsão/vontade individual que legitima os sentidos na língua.

Segunda tese: Todos os fenômenos semânticos podem ser explicados relativamente à 
teoria das figuras.

Terceira tese: Existe um arbitrário semântico fundador das relações de sentido na linguagem.

OS TEXTOS ANALISADOS:

OLIVEIRA LIMA – a lIngua PorTuguEZa no BraSIl – COISAS NACIONAES, O ESTADO DE 
SÃO PAULO, Quinta-feira, 23/05/1907

1.  “O periodo de transição que atravessa no Brasil o portuguez transplantado, é certamente o 
que mais influe na geral imperfeição grammatical do momento actual: porquanto é curioso 
observar que as questões da lingua assumem proporções nacionaes e um caracter grave, 
numa terra em que de ordinario se não escreve bem. (...) Por isto mesmo, para que taes 
imperfeições externas á não convertam numa deformação essencial, é que mais necessario 
se torna ter sempre presente o que Gonçalves Dias denominava o respeito devido ao genio 
da lingua (...) .”

2. “As alterações, assim, operarão superficialmente, mesmo sensivelmente, mas sem tocar 
nas fontes vivas e na estructura intima do idioma. A transformação inevitavel tem aliás 
de ser regrada para se não tornar anarchica, de ser paulatina para não se desmanchar na 
precipitação. Ao cabo poderá bem acontecer que affecte o fundo, naquelle genio da lingua. 
Traduzindo este como traduz o caracter do povo, há de modificar-se afinal se o caracter, 
apresentar differenciação notavel.”

3.  “ A relação entre a lingua e o caracter nacional é uma coisa innegavel, tanto que se 
conhece logo o escriptor que, escolhendo outro idioma para meio de transmissão dos seus 
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pensamentos, deixa de lado o instrumento proprio e adequado á communicação intellectual 
com o seu publico. A’s linguas correspondem pois certos predicados de raça ou de povo, 
ou por outra, estas qualidades refletem-se na expressão idiomatica.” 

SILVIO DE ALMEIDA – DIVAGAÇÕES, O ESTADO DE SÃO PAULO, Segunda-feira, 
15/07/1907

4.  “Ninguem nega que – de parte uma ou outra assignalada excepção – na Academia Brasileira 
de Letras se reune a fina flor da nossa mentalidade. Alli, como em solenne floresta, vivem, 
longe de profanos olhares, os insignes pagés da brava gente que a sabida Europa já considera 
– homens de frak e de chapéu de cocó, que não mais selvagens de tanga, de arco e flecha, 
e comedores de carne humana... (...) 

 Mas, seja qual for – e já reconheci que é muita – a autoridade de Academia de Letras, 
certamente que essa autoridade não acoberta, nem póde acobertar, a sua recente reforma 
orthographica, que do sempre caustico sr. Carlos de Laet mereceu o carregado nome de 
cacographia. (...) ”

5.  “As simplificações se confundem com aleijões, que feramente maltratam os nossos habitos 
visuaes; e não só reformam, mas tambem deformam a graphia do portuguez. Fruto 
pêco de tantas locubrações doutoraes foi a substituição de umas por outras incongruencias. 
Mas então é natural que a estas, novas e anomalas, prefiramos aquellas que o uso tolera e 
até consagra.

 Exemplo dá-nos, eloquente, a propria natureza da conservação de certos orgams que perderam 
a sua primitiva função: elles não desapparecem de chofre; e o mesmo se pudera dizer de 
algumas letras, que ficam attestando na palavra o seu anterior esqueleto, mais complicado 
e possante.”

 
6.  “Á refórma intempestiva que em má hora recebeu a consagração dos brahmanes academicos 

(pouco menos repulsiva, porém, mais illogica, do que a dos positivistas ou do barbeiro Nunes) 
mal póde servir para augmentar a nossa désordem graphica, sob o especioso pretexto só 
agóra lembrado, de se pôr a escripta ao alcance dos ignorantes... Fundada, há tantos annos, 
a nossa academia, como certos animaes, perdeu o seu primeiro parto serodio, pois que 
se metteu a ensinar o povo como é que elle deve escrever errado...” (Silvio de Almeida, 
DIVAGAÇÕES, O ESTADO DE SÃO PAULO, Segunda-feira, 15/07/1907)
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Funcionalismo e a proposta construcional

MARIANGELA RIOS DE OLIVEIRA (UFF)  
NILZA BARROZO DIAS (UFF)

As mudanças linguísticas, em muitos casos, podem ser observadas como processos de 
gramaticalização ou como motivações em competição. Interessam-nos construções que, detec-
tadas numa situação de uso, na modalidade falada, se apresentam quer no processo inicial que 
é a ‘fonte’ (A), quer no processo intermediário também com características de B, (AB), quer no 
processo ‘meta’, em que B se apresenta na forma gramaticalizada (HEINE, 2005, 2011). Para 
estudar as referidas mudanças, valemo-nos do pareamento forma e função, noção cara à análise 
construcional de Goldberg (2009) e de Traugott (2005). Utilizamos, ainda, a proposta de Traugott 
(no prelo) acerca de elementos da pragmática que podem ser incorporados às mudanças semân-
ticas pelas implicaturas, e, neste caso, podemos considerar a participação dos interlocutores no 
processo de gramaticalização das construções selecionadas. O trabalho compreende a análise de 
construções subjetivas e de construções verbais integradas por pronomes locativos no português 
brasileiro, especificamente nas falas mineira, carioca e fluminense, destacando, além da função 
sintática exercida pela oração matriz ou predicadora, o papel semântico-discursivo que a referida 
oração exerce em relação à sua encaixada subjetiva. Consideramos que: a) a modalização e a 
avaliação que emergem do contexto das construções subjetivas podem causar a mudança do 
estatuto sintático da unidade matriz; b) as estratégias de sub e de intersubjetivização, levando 
em conta a configuração morfossintática interna das construções verbais com locativos, motivam 
sua reanálise e gramaticalização. O material usado nesta apresentação é constituído de amostras 
de fala retiradas dos Projetos Discurso & Gramática (RJ), Fala Mineira, Juiz de Fora e arredores 
(MG) e Português em Uso (RJ).
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Os anúncios publicitários, eles vivem de espetáculo

MARILZA DE OLIVEIRA (USP)

A história dos anúncios publicitários tem apontado o pregão como a sua fonte primordial, 
marcada em expressões como “quem quiser comprar X, dirija-se a Y” Entretanto,a presença da 
expressão “respeitável público” em vários anúncios do final do séc. XIX aponta para a presença 
do espetáculo circense na sua construção. Além da “etiqueta social”, esses anúncios aportam a 
marca da pessoalidade, que se estende para as construções de duplo sujeito. Nesta comunicação 
reinterpreto o surgimento do sujeito duplo do PB, geralmente associado à morfologia verbal 
fraca e/ou à presença de pronomes fracos. Procuro, por meio da análise de anúncios publicitários, 
correlacionar o sujeito duplo às situações de espetáculo.
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Para uma formalização de  
modelos diacrônicos em morfologia

MARIO EDUARDO VIARO (USP)

Trabalhar com Morfologia parece demandar apenas uma afiliação a uma determinada cor-
rente ou aceitar tacitamente vários pressupostos, que, aos poucos, foram acumulados ao longo 
da História da Linguística. No entanto, é do nosso parecer que os problemas investigados pelas 
ciências devam ser entendidos à luz de pressupostos claramente definidos e epistemologicamente 
fundamentados, sob pena de caírem em contradição ou em dogmatismos. Toda ciência supõe 
um objeto de estudo e a língua é o da Linguística. 

Cumpre entender, portanto, o que parece ser óbvio: que é a língua? Como a língua é algo 
demasiado complexo para ser pressuposto, mesmo definindo-a como um conjunto de palavras 
e regras, pressupõem-se outros componentes ainda mais complexos, necessários para entender 
a essência de seus elementos (como o falante e a sociedade). Dessa forma, defini-la-íamos a 
partir de elementos já muito complexos sem questionar uma série de problemas anteriores a ela.

A existência da língua depende da sua expressão no ato de fala, que, por sua vez, depen-
de do que se deseja expressar e da projeção que temos da compreensão do ouvinte. o falante 
adquiriu da sociedade a maior parte da língua que fala, portanto, a língua pré-existia ao falante. 
A língua compõe-se de elementos reais herdados e elementos ideais, a partir dos quais, poten-
cialmente, se geram outros elementos reais não-herdados, num ato de fala. O componente ideal 
pode atuar em dois níveis: primeiramente, como o elemento real, stricto sensu, é único, opera-se 
uma generalização no ato da cognição e no ato de fala, de modo que se anula temporariamente 
a individualidade do ser linguístico real único em rumo à criação de um ser linguístico real 
genérico, a saber, as palavras; em seguida, uma vez definidas as palavras com base no que são 
e do que não são, promove-se uma nova generalização, em que se criam novas palavras sobre 
seres reais genéricos, expresso pelos genera.

A questão da existência de uma palavra numa língua não depende das crenças de um de-
terminado falante-juiz. Em pesquisas com falantes, se perguntados sobre a existência de deter-
minada palavra. Por exemplo, com relação ao verbo pinchar, muitos dirão que existe, pautados 
na sua experiência de falante, já outros dirão que nunca ouviram tal palavra e estão propensos 
a não acreditar na sua existência, ou mesmo a acreditar na sua não-existência. Palavras que não 
ocorrem nem na fala nem na escrita, contudo, podem ser metodologicamente inferidas, como 
ocorrem, no estudo diacrônico, nas reconstruções. 
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Se uma palavra P ocorre na etapa X-2 e na etapa X, intui-se que também existiu *P na 
etapa X-1. Por outro lado, se uma palavra P ocorre na etapa X, intui-se que também existiu *P 
na etapa X-1. Apesar de errônea, tal hipótese é importante, pois toda vez que é refutada, prova-
-se que a palavra é um neologismo. Desse modo, a refutação dessa hipótese é importante para 
questões de datação em Linguística. Da mesma inércia deduz-se a hipótese da permanência da 
expressão no futuro: se uma palavra P ocorre na etapa X, intui-se que também existirá *P na 
etapa X+1. Ou seja, imagina-se que a expressão da palavra não será abandonada, de modo que 
se pode falar sobre seu futuro, como ocorre com questões como a da produtividade. 

Se, numa etapa X, houver algum traço t qualquer presente em duas palavras P1 e P2, am-
bas formarão um mesmo conjunto C e se essas duas duas palavras P1 e P2 ocorrem na etapa X, 
conclui-se que também existam *P3, *P4... *Pn pertencentes a C. Se, nessa etapa X, a palavra 
intuída *P é confirmada por meio de uma palavra P, diremos que houve corroboração de sua 
existência. Nesse caso *P passa a ser grafada P. a existência de *P1 é mantida por meio de uma 
palavra P2, que, de algum modo, nos informa algo sobre *P1, diremos que houve um indício 
de sua existência. Se não há provas da existência de *P, nem indícios, diremos que *P é uma 
hipótese fraca, pois está mais próxima de um ser fictício do que de um ser abstrato. Por ser 
impossível refutá-lo, *P deve ser abandonada.

Se na etapa X-1 não temos a mesma palavra P1 existente na etapa X, mas uma outra, P2, 
parecida do ponto de vista do significante, do significado ou de ambos, deduz-se que P1 provém 
de P2 e que dela se derivou (por meio de regras fonéticas ou de inferências semânticas) ou, dito 
de outra forma, que P2 se transformou em P1. Nesse caso, pode-se admitir que P1 e P2 sejam 
variantes diacrônicas da mesma palavra P, que seria, na verdade, um conceito. 

Dada uma sequência sonora x1.x2...xn referente a uma palavra P, assim como y1.y2...yn 
para uma palavra P’ que têm em comum uma parte do significado é possível fazer as seguintes 
definições:

Um elemento terminal significativo seria um sequência zm.zm+1...zn (em que xm=ym=zm, 
xm+1=ym+1=zm+1... xn=yn=zn, de modo que m > 1), à qual se atribui o significado comum de P e P’. 
Igualmente, um elemento inicial significativo poderia ser definido como um sequência z1.z2...
zm (em que x1=y1=z1, x2=y2=z2... xm=ym=zm, de modo que m < n), à qual se atribui o significa-
do comum de P e P’ (e não a zm+1.zm+2...zn). Por fim, um elemento interno significativo seria 
um sequência zm.zm+1...zp (em que xm=ym=zm, xm+1=ym+1=zm+1... xp=yp=zp, de modo que m > 1 e  
p < n), à qual se atribui o significado comum de P e P’ (e não a z1.z2...zm-1 ou a zp+1.zp+2...zn). To-
dos esses elementos significativos podem ser considerados contínuos. Há, contudo, elementos 
descontínuos que poderiam ser assim definidos: numa sequência zm...zp em que m ≥ p, m≥1 e 
p ≤ n, um elemento descontínuo significativo se formará de alguns elementos entre m e p (mas 
não todos), à sequência dos quais se atribui o significado comum de P e P’. Dentre os elementos 
terminais temos os sufixos, os radicais finais de uma composição as desinências flexionais. Dentre 
os elementos iniciais temos os prefixos, os radicais iniciais de uma composição e desinências 
flexionais. Entre os elementos internos temos radicais e infixos. Entre os elementos descontínuos 
temos radicais e moldes fônicos presentes nas construções criadas por simbolismo, no sentido 
empregado por Sapir (1921) em sua tipologia linguística.

Podemos, daí, dizer que para a Morfologia, um sufixo seria uma sequência terminal t nas 
palavras P e P’, responsável por um significado S presente em ambas. Se não temos a mesma 
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sequência terminal t mas uma outra, t’, parecida do ponto de vista do significante, do signifi-
cado ou de ambos, deduz-se que t e t’ são o mesmo sufixo, somente se ambos provierem de t’’ 
(por meio de regras fonéticas ou de inferências semânticas) ou, dito de outra forma, que t’’ se 
transformou em t e em t’. Nesse caso, t e t’ podem pertencer ou não à mesma língua. O sufixo 
distingue-se conceitualmente das desinências flexionais e dos últimos radicais numa composi-
ção. No entanto, é importante aqui mostrar que essa definição de sufixo se opõe à de base, que 
seria a sequência da palavra P, excluindo-se o sufixo t. Supõe-se que, ao se formar o sufixo t, o 
significado da palavra P seja formado composicionalmente por meio do significado da base b 
com o significado inicial do sufixo t. Essa composição se dá por meio de elementos significativos 
subentendidos s. O procedimento mais comum para essa suposição é expressar o significado 
de t por meio uma paráfrase que envolva os elementos significativos b, s e t. Uma paráfrase, 
que equivaleria à instruction de Corbin (1987), é considerada adequada quando possível de ser 
apresentada para mais de uma palavra.

Classes morfológicas como nomes, verbos etc. são conceitos que se definem por meio de 
questões sintáticas e de morfologia flexional, dito de outra forma, por meio de um comporta-
mento distinto que entram em suas definições. Podemos aceitá-los provisoriamente embora isso 
normalmente implique em seres abstratos com tradição historiográfica, o que compromete sua 
relação com a realidade. É necessário afirmar, contudo, que, dentro da progressão de ideias aqui 
apresentada, nem todo sufixo é obviamente denominal ou deverbal, por exemplo, também não 
há nenhuma afirmação sobre palavras primitivas e derivadas e sobre a anterioridade temporal 
daquelas em relação a estas. Mesmo o conceito que engloba todos os sufixos derivacionais 
como uma única classe carece de investigação que elucide os comportamentos idênticos que 
justifique a existência da classe. 

Seja qual for a avaliação semântica da base nas formações sufixais (obscura, pouco clara, 
clara ou óbvia), uma base será o elemento que se obtém, ao depreender-se o sufixo. Por vezes, 
essa base tem outros elementos que formam, por vezes, outras classes, a saber, outros sufixos, 
interfixos, prefixos etc. Esses elementos, estudados diacronicamente à luz da Morfologia, reve-
lam a mudança do significado, longe de entender um elemento como um amontoado caótico 
de significados, ilógico ou sem significado, por meio do pressuposto da sequência ininterrupta, 
acima apresentado, encontraremos um conjunto de diversas tradições de significados, conste-
lações lexicais, cujos significados são, por sua vez, derivados de outros mais primitivos. Essa 
polissemia, diferente da homonímia, remontará a núcleos comuns mais antigos. Dessa maneira, 
é possível imaginar uma árvore genealógica de significados. 

De forma alguma, portanto, esse conjunto heterogêneo é ilógico. Tampouco é lógico stricto 
sensu. Antes seria melhor dizer que não lhe cabe o termo “lógica”: é, na verdade, alógico, ou 
seja, a lógica, no sentido estrito da palavra, lhe é indiferente. Não é possível, portanto, criar um 
elemento único ou um par por meio de uma intersecção de sentidos ou um arquissemema comum 
sem valer-se do tempo. Não é possível ou é completamente inútil, como preconiza Wierzbicka 
(1996), postular-lhe um grande significado que abarque todos os demais. Não haveria grandes 
conceitos abstratos donde nascem todos os casos reais: o modelo que se impõe nesse primeiro 
momento deve ser indutivo, e não dedutivo. Deve ser empírico e não trabalhar no nível ideal. 
Em suma, descrever por meio dos indícios semânticos e históricos parece o primeiro passo para 
evitarmos interpretar a partir de abstrações primitivas, variadas demais do ponto de vista teórico 
para que se possa apresentar alguma verdade de valor dedutivo.



Caderno de Resumos -  Mario Eduardo Viaro636

A sequência histórica é inacessível e não há regra dedutiva que auxilie, no entanto, outros 
dados de língua podem nortear a reconstrução. Assim, é muito comum observar nas línguas que, 
a partir do significado “grande quantidade de X”, nasça outro mais abstrato, de “intensidade”. 
Por exemplo, a palavra portuguesa muito pode indicar tanto intensidade quanto quantidade e, 
independentemente, o mesmo ocorre com o japonês takusan e com o russo mnogo. Isso pode 
ser tomado como hipótese de reconstrução, mas, quem de fato contradiz qualquer regra indutiva 
são os dados, sem que seja necessário criar regras ad hoc, como no caso dos modelos dedutivos 
vigentes em Morfologia. 
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Urbanização e Intervenção Linguística no Brasil  
(1950-1960)

MARLOS DE BARROS PESSOA (UFPE)

1. AS RELAÇÕES ENTRE LÍNGUA E CONTEXTO URBANO

Este estudo é uma interpretação dos destinos da língua portuguesa no Brasil, com ênfase 
no Recife, nas décadas de 1950 e 1960 (o crescimento populacional do Recife entre 1940 e 1960 
é quase três vezes maior do que nas duas décadas anteriores, revelando o intenso processo de 
urbanização em curso).

Três frentes de intervenção, que se materializam: 

a)  na adoção de uma política lingüística com fins claros de se padronizar a língua falada;

b)  no levantamento de dados lingüísticos no ambiente rural e urbano; 

c)  e por fim, na contribuição da alfabetização como parte também de uma política 
lingüística, que recebe influência das pesquisas dialetológicas. 

2. CONTEXTO HISTÓRICO

2.1 O NACIONALISMO DESENVOLVIMENTISTA (INDUSTRIALIZAÇÃO)

São três dimensões de uma mesma visão: industrialização, desenvolvimento e naciona-
lismo. 

2.2 A URBANIZAÇÃO: CONCEITO

A concentração de pessoas nas cidades, provocando, além de seu crescimento populacio-
nal, uma série de outros efeitos.
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Podemos dividir a história da urbanização do Recife, a partir do século XIX, entre dois 
momentos: 

Até 1850 e no início do século XX. De um pólo inicial que comporta quatro bairros (Recife, 
Santo Antonio, São José e Boa Vista) no primeiro momento e a expansão de outras áreas mais 
periféricas depois de 1900. Esta última vai se intensificando até 1950-1960, quando a cidade 
ganha a configuração de hoje. Veja-se o crescimento populacional do Recife nas primeiras 
décadas do século XX:

1900...........................................113.000
1920...........................................239.000
1940...........................................348.400
1950...........................................524.700
1960...........................................700.000

2.3 A MIGRAÇÃO

É importante destacar que os imigrantes que habitavam o Recife, em 1961, compunham 
cerca de 60% da população. Destes, 73% provinham das regiões mais próximas e mais popu-
losas (44,8% da Zona da Mata, produtora de cana-de-açúcar e 29% do Agreste, onde prevalece 
o sistema gado-policultura).

3. URBANIZAÇÃO, MIGRAÇÃO E PADRONIZAÇÃO LINGÜÍSTICA

A padronização lingüística está, de fato, associada ao crescimento das cidades, ao fenô-
meno da urbanização. 

4. INTERVENÇÃO LINGÜÍSTICA

4.1 POLÍTICA LINGÜÍSTICA

4.1.1 I Congresso Brasileiro de Língua Falada no Teatro (Salvador,1956)

4.1.2 I Congresso Brasileiro de Etnografia e Dialetologia (1958)

4.1.3 A criação da NGB (1959)

4.2 OS ESTUDOS DIALETOLÓGICOS 

Brandão (1991:50): “A segunda metade da década de 50, em especial o período que se 
estende de 1957 a 1959, é, sem dúvida, do mais alto significado na história da dialectologia 
brasileira.”
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4.2.1 A elaboração de atlas lingüísticos (1963)
“Atlas prévio dos falares baianos”, década de 50 (1963); 
“Atlas lingüístico de Sergipe”, iniciado em 1963; 
“Atlas lingüístico de Minas Gerais” (esboço)

4.2.2 Projeto da Norma Urbana Culta (NURC) (1968)

4.3 ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS (1962-4)

Dentro dos planos nacionais reformistas, na área educacional, o governo lançou a Mobi-
lização Nacional contra o Analfabetismo (1962) e o Plano Nacional de Alfabetização (1964). 
Em 1963, 77 movimentos culturais e de alfabetização participaram do I Encontro Nacional de 
Alfabetização no Recife.

À medida que os falantes de variedades rurais vão sendo alfabetizados, a referência para 
a fala passa a ser a língua escrita, que assim leva ao desaparecimento de muitas características 
dessas variedades orais, através do nivelamento lingüístico. 

Mas a incorporação de novos falantes à(s) variedade(s) urbana(s) vai representar uma nova 
complexidade lingüística. Indivíduos, que passam a desfrutar dos usos que a escrita permite, 
enriquecem essas variedades, quando a elas se incorporam pelo acesso à leitura/escrita, trazendo 
novos componentes, seja de entonação, de fonética ou do léxico.

Em 1961 aí surge o primeiro grande programa de alfabetização de adultos na cidade do 
Recife. 

4.3.1 O “livro de leitura para adultos” do Movimento de Cultura Popular do Recife (MCP)
O Movimento de Cultura Popular (MCP) publica o “Livro de Leitura para Adultos (1962)” 

e se enquadra, portanto, no processo de intervenção aqui discutido.

- O léxico

O léxico, como elemento central das cartilhas:

“casa/ mocambo
Recife / alagado”

No par abaixo, lemos palavras que indicam, respectivamente, áreas inadequadas para 
ocupação humana e a máquina que procura secar os mangues para a construção de casas:

“mangue / draga”
Os enunciados seguintes aponta a situação geográfica da cidade do Recife e indica a ocu-

pação dos mangues por essa população:
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Novas palavras explicitam ainda mais a causa do êxodo rural e da migração:

“Flagelado / progresso
- O progresso já chegou ao campo?

- Não, e esta é a causa da fuga do camponês
Por causa disto ele deixa de ser um camponês e se torna um flagelado”

Em resumo, se deve compreender a referência que a Cartilha para Adultos do MCP faz 
ao “ensino da gramática e da língua”. 

4.3.2 O Método Paulo Freire
Paulo Freire usa a metodologia da pesquisa dos atlas lingüísticos, que se estavam elabo-

rando no país. Dá muita atenção ao diálogo, mas considera diferentes aspectos da língua, que 
basicamente coincidem com aqueles do trabalho de campo dos dialetólogos.

“Elaborado o programa, com a temática já reduzida e codificada, confecciona-se o mate-
rial didático. Fotografias, slides, films-trips, cartazes, textos de leitura, etc.” (Freire, 1970:137).
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Sistema e uso nos estudos linguísticos chomskianoas

MARY A. KATO (UNICAMP/CNPQ)

È bem conhecida a dicotomia chomskiana entre competência vs. performance, explicita-
mente introduzida no modelo padrão, em 1965, no qual a primeira é definida como conhecimento 
linguístico implícito do falante e a gramática como um sistema abstrato de “regras”. Metodolo-
gicamente, o estudo da gramática não pode se basear em fatos ou comportamentos observados, 
isto é, em dados positivos. Mas Chomsky sempre mostrou que há uma relação implícita entre 
um modelo de competência e um modelo de performance, mas isso não significa que a gramática 
gerativa deva conter um modelo de percepção ou de produção linguística:

“A generative grammar is not a model for a speaker or a hearer. No doubt, a reasonable 
model of language use will incorporate, as a basic component , the speaker-hearer’s knowledge 
of the language, but this generative grammar does not, in itself, prescribe the character or func-
tioning of a perceptual model or a model of speech-production “(1965:p.9)

Na presente palestra, meu objetivo é procurar ver como os estudos que lidam com um 
modelo de competência podem dar conta do uso parcial, do adulto ou da criança, em especial nos 
casos em que a introspecção não é uma estratégia possível, caso da criança ou dos falantes do 
passado. Em particular, pretendo analisar o que nós, linguistas, vimos fazendo para desvendar a 
competência do brasileiro, a partir de dados positivos da nossa gente. É ainda parte deste trabalho 
verificar as idéias de Chomsky, com relação a uso, em seus textos mais recentes. Em particular, 
veja o comentário que Chomsky faz do livro de Charles Yang (2002) na própria capa do livro:

“Yang’s carefully crafted and impressively argued study is a significant contribution to the 
exciting field of language acquisition, and cognitive growth more generally. He has shown 
how conceptions of universal grammar can be integrated with precise ideas about 
learning/growth mechanisms within a variational model of language acquisition that 
yields sharp andwell-confirmed predictions over quite an interesting range, with implications 
for language change as well. It is a substantial achievemnt , sure to become the basis for 
much fruitful inquiry and research.” (grifo meu)

Na presente palestra vou abordar o tema da variação, objeto de uma teoria de uso, uma 
vez que na visão de sistemas o que se enfatiza são os princípios invariantes e as regularidades 
translinguísticas. Mas tentarei mostrar como dois casos de variação intra-linguística podem 
ser tratados, não apenas dentro de uma abordagem puramente empírica de uso, mas também 
em explicações formais que explicam a natureza da Língua-I (conhecimento linguístico) do 
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brasileiro. Tentarei mostrar ainda a variação na criança, já que nela ainda é possível separar sua 
gramática nuclear de sua periferia estendida. 

O primeiro caso de variação é a manifestação do sujeito expresso ou nulo em orações 
complementos e o segundo caso é a variação existente nas perguntas-wh, que apresenta cinco 
variantes. 

No primeiro caso, mostrarei que a criança adquire apenas a forma pronominal na sua 
gramática nuclear, sendo o nulo aprendido por instrução, localizando-se na periferia estendida. 
No segundo caso, a criança apresenta todas as variantes desde a sua gramática nuclear, o que 
mostra uma forte competição de gramáticas no input oral que a criança recebe. Mostro ainda 
que três das variantes são , contudo, apenas variantes fonológicas, possíveis de aparecerem na 
mesma gramática nuclear. 
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(D)escrevendo cartas, rasgando vestidos: a escrita 
feminina epistolar

MAURICIO JOSÉ DE SOUZA NETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA)

O Brasil da 2ª metade do século XIX é marcado pelo decreto que poria fim ao tráfico 
negreiro, em 1850, e pela expansão das plantações cafeeiras. Ambos os acontecimentos, além 
de uma política de branqueamento da população, levaram o governo brasileiro a um processo 
de substituição de mão-de-obra negro-escrava pela assalariada européia e asiática. Somando a 
esses fatos, a situação econômica de Portugal não era das melhores. Como resultado, tivemos um 
forte movimento de migração de portugueses para o Brasil. Nessa condição, para os imigrantes, 
se por um lado o mar os separava, pela distância da família, dos amigos e da terra deixados, 
por outro os unia; era pelo mar que suas correspondências eram trocadas, mantendo, assim, 
firmes os seus laços e as suas lembranças. Além de “matar a saudade”, essas missivas, muitas 
vezes sem a consciência de seu autor, nos revelam detalhes importantes, permitindo-nos uma 
reconstrução linguística e histórica do período em que foram escritas. Partindo dessa perspectiva, 
observamos que a história elege os seus escritores, e eles são, na sua maioria, homens, tornando, 
assim, a história das mulheres dificultosa e árdua, devido ao apagamento de seus traços, tanto 
privados quanto públicos (PERROT, 2005). Por esse motivo, trazemos à baila o estudo de nove 
cartas escritas por mulheres imigrantes portuguesas. Com isso, intentamos desvendar o que 
essas cartas tem a nos mostrar, em termos linguísticos, contribuindo para a história da língua 
portuguesa, bem como de que forma elas contribuem para uma história social das mulheres. 
O trabalho aqui apresentado encontra-se em desenvolvimento no “Programa para História da 
Língua Portuguesa” (PROHPOR), objetivando realizar uma edição semidiplomática das cartas 
de imigrantes portugueses preservadas no Memorial do Imigrante, em São Paulo e, através dessa 
edição, estudar as práticas de escrita epistolar de imigrantes portugueses que se destinaram ao 
Brasil, da segunda metade do século XIX à primeira metade do século XX. 
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Estudo filológico sobre compra e venda de escravos 
em catalão em 1886

MAYARA APARECIDA RIBEIRO DE ALMEIDA (UFG)

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

MAYRA NATANNE ALVES MARRA (UFTM/CAPES)

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre fatores de ordem linguística e 
fatores de ordem social a partir de um corpus composto por textos extraídos do jornal Lavoura e 
Comércio, escritos no início do século XX. O Lavoura e Comércio foi um períódico fundado em 
1899, que circulou na cidade de Uberaba por 104 anos ininterruptamente. Um dos motivos que 
nos elevaram a escolher esse jornal foi a influência que teve na sociedade uberabense. Lavoura 
e Comércio foi criado por pequenos e grandes produtores rurais que tinham ideais em comum: 
eram contra o governo mineiro, por causa do fisco estadual. Dispostos a reverter à situação crítica 
em que se encontravam, esses trabalhadores resolvem fundar o jornal – o Lavoura e Comércio 
–, para ser “porta voz” de seus interesses. Muitos historiadores e jornalistas afirmam que esse 
períodico foi muito mais que um jornal, foi a expressão e o perfil de Uberaba e região, ligando 
a historicidade das tradições a costumes de um povo durante praticamente três séculos. Com 
o passar dos anos o jornal foi perdendo sua força política e acabou falindo no ano de 2003. 
Atualmente muitos exemplares desse jornal estão arquivados em pastas no Arquivo Público de 
Uberaba, muitos deles em fase avançada de deterioração, por este motivo, para que fosse pos-
sível a nossa análise e também para contribuir na preservação de um rico documento histórico 
de Uberaba, foi necessário a digitalização do material utilizado para a nossa pesquisa. Assim, 
para que o nosso objetivo fosse alcançado, estão sendo digitalizados e analisados os jornais do 
início do século XX, mais precisamente do ano de 1937. Cabe mencionar que paralelamente 
a este trabalho também buscamos reconstruir a história deste jornal, e consequentemente, da 
imprensa de Uberaba. Para a análise linguística, optamos investigar as formas de tratamento 
utilizadas no Lavoura e Comercio, pois acreditamos que a escolha destas formas tem como 
principal motivação fatores sociais. Partimos do pressuposto de que todo ser humano sempre 
irá se servir da língua em quaisquer de suas atividades, isto é, segundo seu interesse, intenção 
e/ou finalidade, os enunciados poderão ser realizados de maneiras diversas. Com essa pesquisa 
esperamos estabelecer uma relação entre as formas de tratamento utilizadas no jornal e fatores 
de ordem social, econômica, ou hierárquica da época.
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Variação das vogais médias pretônicas  
em três falares mineiros

 MELINA REZENDE DIAS (UFMG) 

Com a dissertação de mestrado, iniciamos o estudo sobre as vogais médias pretônicas no 
município de Piranga que pertence à Zona da Mata Mineira e no município de Ouro Branco que 
pertence à região Central. Almeida (2008), em sua dissertação de mestrado, estudou as vogais 
médias pretônicas no município de Machacalis, localizado no Vale do Mucuri. No doutorado, 
pretendemos comparar a variação das vogais médias pretônicas nesses três municípios. Vie-
gas (inédito) explica a importância de se estudar as diferentes regiões de Minas Gerais: “ (...) 
podemos dizer que encontramos em Minas variações que estão presentes em grande parte do 
Brasil. Como consequência, se estudarmos a fala das diversas regiões de Minas, estaremos es-
tudando a fala de grande parte do Brasil – essa é uma característica importante do Estado. Esse 
é, portanto, um Estado-chave para os estudos da variação linguística do português do Brasil.” 
Esses municípios também pertencem a áreas dialetais diferentes. Ao comparar essas três áreas 
dialetais, com a classificação dos falares brasileiros proposta por Nascentes e com a classifi-
cação proposta por Zágari, percebemos a necessidade de se propor uma outra área dialetal: a 
transição entre o falar mineiro/fluminense e o baiano. Decidimos fazer uma comparação mais 
detalhada entre esses municípios. Dessa forma, poderemos comparar o falar mineiro (Ouro 
Branco), o falar baiano (Machacalis) e o falar de transição entre o falar mineiro e o falar baiano 
(Piranga). Temos como objetivos descrever e fazer o encaixamento linguístico dos aspectos 
fonético-fonológicos relacionados às vogais médias pretônicas nas realizações dos municípios 
mineiros de Piranga, Ouro Branco e Machacalis; descrever e encaixar na análise fonológica a 
atuação lexical e morfológica envolvida na realização das vogais médias pretônicas nesses três 
municípios; contribuir para a descrição e análise do português do Brasil, observando se os pro-
cessos estão em progressão ou se são estáveis. Além disso, buscaremos responder às seguintes 
perguntas: 1- Qual é mais precisamente o processo que ocorre que faz a nasal favorecer a aber-
tura da média pretônica, em Piranga? 2- Qual é o favorecimento das consoantes adjacentes na 
abertura? 3- Qual é o favorecimento do acento secundário? 4- Os processos de Machacalis são 
os mesmos de Piranga e Ouro Branco? 5- Piranga pertence realmente à área de transição, como 
observado em Dias (2008)? Temos como hipóteses: 1- Os fatores que influenciam a abertura e 
o alçamento nos três municípios não são os mesmos. 2- Piranga e Machacalis não pertencem à 
área de mesmo falar. 3- Piranga pertence à área de transição entre o falar mineiro e o falar baiano. 
Para a análise do processo variável foram assumidos os pressupostos teórico-metodológicos da 
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Teoria da Variação e Mudança que considera a língua em seu contexto sociocultural, uma vez 
que, parte da explicação para a heterogeneidade que emerge nos usos linguísticos concretos, 
pode ser encontrada em fatores externos ao sistema linguístico, não só nos fatores internos à 
língua. Assim, este estudo busca analisar quais são os fatores que influenciam a variabilidade 
ocorrida na fala das comunidades pesquisadas. Estão sendo submetidos à análise quantitativa 
dados de 24 informantes estratificamente distribuídos por gênero (masculino/feminino), faixa 
etária (jovens-18 a 24/adultos-40 a 60) e origem (Piranga/Ouro Branco/Machacalis). Para a 
mensuração e a análise acústica das realizações das vogais, estamos utilizando o programa Praat. 
Estamos utilizando para análise, o modelo logístico incluído no SPSS que consiste num sistema 
computacional de armazenamento, tabulação de dados e cálculos probabilísticos.
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A mudança linguística e o não-reconhecimento de 
palavras cognatas em língua portuguesa

 MESSIAS DOS SANTOS SANTANA (UESPI)

As mudanças pelas quais as línguas passam ao longo de sua história podem ser percebidas 
tanto por pessoas leigas em Linguística quanto pelos estudiosos das línguas. Mais difícil que 
reconhecer que as línguas mudam com o passar do tempo, no entanto, é a identificação de como 
essa mudança interfere no estudo de determinados temas, como, por exemplo, no estudo das 
palavras cognatas. Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo investigar a relação existente 
entre mudança linguística e não-reconhecimento de palavras cognatas em língua portuguesa. 
Para que se possa alcançar esse objetivo, em um primeiro momento, serão discutidos conceitos 
relativos à mudança linguística e às palavras cognatas. Em seguida, será analisada a aborda-
gem que gramáticas normativas e livros didáticos tem dado ao tema, com foco na análise dos 
exemplos que eles apresentam. Além desses, serão analisados também dados a partir de um 
corpus constituindo por palavras que foram recolhidas junto ao Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa (DELP), de Antônio Geraldo da Cunha (2007). Por meio da análise desses 
dados, será possível demonstrar que, tanto no DELP como nas gramáticas normativas e livros 
didáticos analisados, o não-reconhecimento de palavras cognatas pode ser justificado como uma 
conseqüência da mudança linguística ocorrida em língua portuguesa. Com isso, será possível, 
ainda, demonstrar que a abordagem sincrônica – mesmo permitindo que se faça o estudo do 
tema palavras cognatas – não é a mais adequada para abordá-lo, uma vez que não incorpora às 
análises que faz o estudo das mudanças pelas quais as palavras de uma língua passaram ao longo 
do tempo, assim como o contexto cultural no qual estão envolvidas, ao contrário da abordagem 
histórica, que é apontada, nesta pesquisa, como a mais adequada para tratar desse tema. Para a 
fundamentação teórica desta pesquisa, foram consultados, dentre outros, autores como Ernout 
& Meillet (1959), Coutinho (1976), Câmara Jr (1986), Bréal (1992), Houaiss & Villar (2002), 
Cunha (2007) e Santana (2009).
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A clivagem do constituinte interrogativo em sentenças 
interrogativas do português brasileiro:  

uma abordagem diacrônica

MICHEL GUSTAVO FONTES (UNESP/IBILCE –SJSP)

Este trabalho toma como objeto de estudo estruturas interrogativas do Português Brasileiro 
(doravante PB). Segundo Hengeveld e Mackenzie (2008), com uma Ilocução Interrogativa, o 
Falante requer do Ouvinte uma resposta para o Conteúdo Proposicional evocado pelo Conteúdo 
Comunicado. Essa resposta pode ser uma confirmação ou não do Ouvinte para um conteúdo 
cuja verdade não era clara para o Falante, o que define uma Interrogativa Polar (cf. (01)), ou 
pode conter uma informação nova solicitada pelo Falante ao Ouvinte para preencher uma lacuna 
existente na informação pragmática do Falante, o que define uma Interrogativa de Conteúdo 
(cf. (02)). Nossa atenção, neste estudo, está voltada para esse último tipo de Interrogativa: (01) 
então vocês ahn:: têm irmãos pequenos? (SP-EF-405); (02) como ela desenha? (SP-EF-405) No 
PB contemporâneo, há dois fenômenos morfossintáticos presentes na estruturação das Interro-
gativas de Conteúdo: (i) a ordenação de constituintes, de forma que o constituinte interrogativo 
pode ocupar a posição inicial (cf. (03)) ou final (cf. (04)) na oração interrogativa, e o sujeito, 
quando expresso, pode antepor-se ao verbo, ocupando a posição inicial (cf. (05)), ou pospor-se 
a ele, ocupando a posição final na oração interrogativa (cf. (06)); e (ii) a clivagem do consti-
tuinte interrogativo em posição inicial por meio dos expletivos “é que” e “que”, conforme se 
verifica em (07) e (08). (03) o que é extrapolação? (POA-EF-278); (04) nós vamos encontrar...
também o quê? (SSA-EF-049); (05) o que a senhora gostaria de fazer? (SP-D2-360); (06) o 
que significa isso? (REC-EF-337); (07) o que é que acontece? (REC-EF-337); (08) o que que a 
senhora faz? (SP-DID-234). Nossa proposta consiste em caracterizar as motivações semânticas 
e pragmáticas que subjazem à ocorrência desse segundo recurso morfossintático na estrutura-
ção de Interrogativas de Conteúdo no PB, isto é, a clivagem do constituinte interrogativo em 
posição inicial por meio dos expletivos “é que’ e “que”. Para tanto, adotamos os pressupostos 
teórico-metodológicos da Gramática Discursivo-Funcional, conforme concebida por Henge-
veld e Mackenzie (2008), e procedemos a uma análise diacrônica dessas construções, a partir 
de dados retirados de textos escritos dos séculos XIX e XX, especificamente de peças de teatro 
e cartas pessoais. A adoção de uma abordagem diacrônica se justifica uma vez que, buscando 
recuperar possíveis mudanças por que tenham passado as Interrogativas de Conteúdo no PB, 
partimos da hipótese de que três fenômenos inovadores atingem a estrutura das Interrogativas 
de Conteúdo na história do PB: (i) a mudança na ordem do Sujeito em relação ao Verbo, isto 
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é, o Sujeito, gradativamente, deixa de pospor-se ao Verbo e, assim, ocupar a posição final da 
oração interrogativa para antepor-se a ele, passando a fixar-se na posição inicial da oração; (ii) 
o posicionamento do constituinte interrogativo ao final da oração, e, por fim, (iii) a clivagem do 
constituinte interrogativo posicionado no início da oração por meio do expletivo é que ou que.
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A pesquisa qualitativa na sociolinguística

MIRCIA HERMENEGILDO SALOMÃO ( IBILCE/UNESP/FAPESP) 

Com o estatuto teórico da regra variável posto em xeque em meados dos anos 80, Eckert 
(2000) inaugura uma nova tendência e repropõe o conceito de regra variável, que passa a cons-
tituir espaço privilegiado da construção do significado social da linguagem. O objetivo deste 
trabalho é analisar as dinâmicas e as práticas sociais de dois grupos de estudantes, ideologica-
mente opostos, de uma mesma escola pública da cidade de São José do Rio Preto. Pretende-se 
analisar os processos variáveis da concordância nominal e verbal, como marcadores de cons-
trução da identidade dessas categorias sociais. Na pesquisa, um grupo de alunos do 2º Ciclo 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio será acompanhado por um ano e divido em duas 
categorias sociais opostas, denominados de manos e não-manos. A finalidade desta pesquisa 
é ver como esses estudantes constroem a sua identidade linguística e social por meio de suas 
práticas sociais e das suas relações simbólicas. Para acompanhar essas duas comunidades de 
prática adota-se a pesquisa qualitativa e a quantitativa respectivamente. A análise qualitativa 
terá cunho etnográfico, ou seja, a pesquisa é caracterizada por um contato direto do pesquisador 
com a situação investigada, onde as relações cotidianas são constituídas. A pesquisa etnográ-
fica será feita nos padrões das ciências sociais, ou seja, por meio de observação participante, 
questionários e gravações com os alunos. O processamento dos dados também será estatístico, 
empregando-se, para tal, o pacote Goldvarb X, idealizado pela sociolinguística quantitativa, 
para a análise de fenômenos variáveis. A análise quantitativa, porém, só será utilizada após 
toda a pesquisa etnográfica e gravação do córpus. Após a transcrição dos dados, para a análise 
da CN e CV como marcas de construção da identidade do grupo e do significado social, eles 
serão codificados e rodados no pacote estatístico Goldvarb. Os grupos de fatores serão baseados 
nos trabalhos de Rubio (2008), para a concordância verbal, e de Fiamengui (2011) e Salomão 
(2010) para a concordância nominal.
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Contribuições das neurociências para a alfabetização: 
um olhar diferenciado

MIRIAM MAIA DE ARAÚJO PEREIRA (UFSC)

Uma parcela significativa da população brasileira não apresenta condições mínimas de 
domínio da leitura e consequentemente da escrita, como se pode constatar através de dados 
estatísticos que objetivam avaliar as competências leitoras. Os mais recentes resultados do PISA 
(Programa Internacional de Avaliação de Alunos), de 2009, mostram que a Educação Básica 
brasileira está em 53ª, tendo sido avaliados 65 países. O que é um resultado preocupante, tendo 
em vista que o Brasil ficou próximo de países como Trinidad e Tobago, Colômbia, Cazaquistão e 
outros que são considerados bem mais pobres, em termos econômicos. E além disso, percebe-se 
uma grande diferença entre os Estados do Sul e Sudeste (que segundo o Ministro da Educação, 
Fernando Haddad sempre receberam maior investimento) e os do Norte e Nordeste que ficaram 
nas últimas colocações. O foco da avaliação do PISA em 2009, foi a leitura, onde o Brasil teve 
uma pequena melhora, mas ainda está longe dos resultados desejáveis. Diante de toda essa pro-
blemática, me propus pesquisar (projeto de mestrado) e testar uma proposta de alfabetização ( 
Proposta Scliar de Alfabetização) que tem como base epistemológica as neurociências. Graças 
aos estudos e reflexões das neurociências, hoje podemos visualizar de maneira mais clara e menos 
seqüencial, quais os circuitos cerebrais estão envolvidos no ato da leitura. Meu aporte teórico 
(SCLIAR-CABRAL, 2009a ; 2009b ; DEHAENE, 2009; ZORZI, 2009), centrado no campo 
da Psicolinguística, prioriza sobretudo os conceitos voltados para a realidade psicológica das 
invariâncias dos traços que constituem as letras e os fonemas, e a noção de arquitetura neuronal. 
São analisadas as principais dificuldades enfrentadas pelo alfabetizando durante o processo de 
aprendizagem de leitura e escrita. Segundo Scliar (2010), a capacidade para aprender a ler e a 
escrever é exclusiva da espécie humana. Com as novas descobertas das neurociências, percebe-
-se que ela se deve fundamentalmente, aos seguintes fatores de como está estruturado e como 
funciona o sistema nervoso central:

1) Plasticidade dos neurônios para se reciclarem para novas aprendizagens;
2) Dominância e especializações das várias áreas secundárias e terciárias do hemisfério 

esquerdo para a linguagem verbal;
3) Interconexão entre as várias áreas mesmo distantes, inclusive as que processam a 

significação, com as que processam em paralelo a linguagem verbal;
4) Processamento das variantes recebidas nas áreas primárias, através do emparelhamento 

com formas invariantes mais abstratas que os neurônios reconhecem;
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5) Arquitetura neuronial capaz de processar formas sucessivamente mais abstratas e 
complexas: a função semiótica.

 O universo de estudo da pesquisa alcança uma escola da rede privada de ensino de Flo-
rianópolis, com séries de alfabetização. O método que se pretende utilizar é o da pesquisa-ação, 
que se caracteriza por caminhos empíricos, conforme Thiollent (1986), cuja marca maior reside 
na participação coletiva, vontade e conhecimentos dos atores sociais ou agentes educativos 
escolares, considerados sujeitos nesta investigação qualitativa. Nesse clima de participação e 
solidariedade deverá ser esboçado um Plano de Ação que poderá efetivar a proposta Scliar de 
alfabetização em Florianópolis.

Palavras-chave: alfabetização; neurociências; aprendizagem.

REFERÊNCIAS:

DEHAENE, S. Les neurones de la lecture. Trad. Leonor Scliar Cabral. Paris: Odile Jacob, 2007.

INAF. Encontro nacional reúne instituições que combatem o analfabetismo funcional. Boletim INAF, 
29/102007. http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.03.00.00.00&ver=por (Acesso em 
29/10/2007). 

SCLIAR-CABRAL, L. Guia Prático de Alfabetização, baseado em Princípios do sistema alfabético do 
Português do Brasil. São Paulo: Contexto, 2003.

SCLIAR-CABRAL, L. Revendo a categoria “analfabeto funcional”. Revista CrearMundos, nº 3 (especial) 
Home Índice Editorial Links “Año del libro”, 2003. http://www.wdcweb.info/news/displayarticle.
asp?id=12752. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1986.

Caderno de Resumos – Miriam Maia de Araújo Pereira

http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.03.00.00.00&ver=por
http://personal.telefonica.terra.es/web/crearmundos/revista03-especial%20libros/index.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/crearmundos/revista03-especial%20libros/indice03.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/crearmundos/revista03-especial%20libros/editorial.htm
file:///C:\Users\ufflch\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\RI5M4ZPP\Links%20%22A�o%20del%20libro%22,%202003.%20http:\www.wdcweb.info\news\displayarticle.asp%3fid=12752.�
file:///C:\Users\ufflch\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\RI5M4ZPP\Links%20%22A�o%20del%20libro%22,%202003.%20http:\www.wdcweb.info\news\displayarticle.asp%3fid=12752.�


656

A emergência da harmonia vocálica:  
uma análise viarestrições

MIRIAN ROSE BRUM-DE-PAULA (UFPEL) 
GIOVANA FERREIRA-GONÇALVES (UFPEL/FAPERGS)

O processo de aquisição do sistema vocálico do português tem sido investigado por dife-
rentes 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 perifé-
rica 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 har-
mônicas 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 
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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.  
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A estrutura interna das construções  
partitivas em português e implicações para a 

concordância de número

MIRIAN SANTOS DE CERQUEIRA (FL/UFG)

O presente estudo centra-se na investigação da estrutura interna das construções partitivas 
em Português, procurando descrever os variados tipos de construções que recebem o rótulo 
de partitivas. Para tanto, parte da pesquisa feita por Sánchez Lópes (1999) acerca da língua 
espanhola. A ideia é tentar verificar se há semelhanças e/ou diferença entre as construções 
partitivas do Português com a língua espanhola. Pretende-se, ainda, averiguar se em Português 
Brasileiro há uma distinção clara entre construções partitivas e construções pseudo-partitivas 
(cf. STICKNEY, 2004). Além disso, pretende-se correlacionar as estruturas internas das cons-
truções mencionadas a questões de concordância morfologicamente visível entre o DP sujeito 
de construções partitivas/pseudo-partitivas e o verbo em frases declarativas finitas, ou seja, 
pretende-se analisar quais mecanismos sintáticos estão em jogo na concordância de número no 
âmbito das construções partitivas em Português, mais especificamente no que se refere aos casos 
em que a concordância se estabelece entre os traços-phi não interpretáveis de T e os traços-phi 
interpretáveis do núcleo nominal contido no DP mais encaixado na estrutura, também conhecida 
como concordância ad sensum (SÁNCHEZ LÓPES, 1999; BRUCART, 1997), ou concordância 
parcial (BÉJAR, 2003) como nos exemplos que seguem: 

Português

(1)  A maioria dos professores compareceu/compareceram à reunião.

(2)  Uma parte das pessoas protestaram contra as medidas tomadas pelo ministro.

Espanhol

(3)  La mayoría de senadores socialistas votaron en contra.
 A maioria de senadores socialistas VOTAR-3PL em contra.
 “A maioria de senadores socialistas votaram contra”.
        (cf. BRUCART, 1997)

Caderno de Resumos – A estrutura interna das construções partitivas em português e implicações...



659

As construções mencionadas, conforme apontam Rodrigues (2006) e Guevara (2007), 
diferem das construções com sujeitos formados por DPs complexos, tendo em vista que estas 
consistem de uma expressão formada por um DP com núcleo nominal não quantitativo seguido 
de preposição+DP complemento cujo núcleo nominal aparece no plural, o qual desencadeia 
concordância com o verbo, sendo consideradas agramaticais pelos falantes, como exemplificado 
no exemplo abaixo: 

(4)  A análise dos resultados experimentais indicaram um efeito principal de número do 
núcleo interveniente no processamento da concordância 

        (cf. RODRIGUES, 2006).

Como resultados parciais, pode-se dizer que em Português há restrições semânticas 
relacionadas ao tipo de nome partitivo que pode figurar numa construção partitiva, sendo essa 
restrição uma das responsáveis pelo desencadeamento da concordância de número no âmbito 
das construções partitivas e pseudo-partitivas.
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A argumentação do apóstolo Paulo em discurso 
dirigido a judeus de Jerusalém

MOISÉS OLÍMPIO FERREIRA (USP)

A presente comunicação considerará o discurso sob a perspectiva da Argumentação em 
interface com a Análise do Discurso. A pesquisa pretende examinar as noções e as ideias que 
permitem não só apreender a dimensão estratégica da argumentação mas também os papéis 
assumidos por aqueles que estão envolvidos no processo de interação. Observaremos como o 
orador e o auditório negociam as diferenças, as distâncias, as discordâncias, as opiniões contes-
tantes, para opô-las ou reuni-las a propósito de uma questão. Como base teórica, servimo-nos 
dos conceitos da Nova Retórica e da Análise do Discurso de orientação francesa. Quanto à gra-
mática da língua grega para tradução do corpus, utilizaremos o arcabouço teórico de Henrique 
Murachco (2003).

Na argumentação, o objetivo do orador, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (2008), 
é obter ou aumentar a adesão à tese em proposição, servindo-se do conhecimento prévio da 
constituição dóxica dos ouvintes na escolha e na adequação dos argumentos.

Nesse sentido, argumentar é transitar no campo do provável, pois visa à adesão dos espí-
ritos por meio do que é verossímil; leva em conta as opções, perspectivas e valores diferentes; 
depende do contexto em que se situa; é pessoal, tendo em vista a necessidade de conquistar a 
aceitação do auditório pelo contato interativo (GRÁCIO, 2010).

A argumentação, portanto, situa-se no campo em que a razão e as paixões, tanto as de 
quem diz quanto as de quem ouve/lê, bem caracterizam a problematicidade inerente à condição 
humana, de maneira que entre as contingências das opiniões, da livre expressão das crenças 
e das oposições humanas, é a argumentação que surge para afirmar ou reduzir as diferenças.

Nesse processo, se é certo que o êthos por seu lógos visa a captar a atenção e a responder 
às questões pathéticas, por outro lado, o páthos não é passivo: o auditório não só recebe as infor-
mações, mas torna-se seu exegeta e avaliador, pois toma-as como objeto de reflexão. A recepção 
do lógos, portanto, exige ação na busca da reconstrução do (de um) sentido, que será apreciado 
e, talvez, acreditado e obedecido ou, não em menor probabilidade, negado e desrespeitado. 

Isso é nítido em três momentos do relato a respeito de Paulo em Jerusalém, registrado 
em Atos 21 e 22. Se, em um dado momento, o auditório acalma-se perante o discurso que lhe é 
apresentado, noutro, retorna ao estado emocional original por negar-lhe legitimidade. 

Em 21.30-31, quando os judeus encontram-no no templo, lemos:
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A cidade inteira se moveu e aconteceu uma corrida conjunta do povo, e tendo eles se 
apoderado de Paulo, iam-no arrastando fora do templo, e imediatamente foram fechadas 
as portas.
Enquanto buscavam matá-lo, subiu a informação ao quiliarca da coorte de que Jerusalém 
inteira está incitada;

no versículo 2 de Atos 22, quando o apóstolo Paulo consegue dirigir-lhes a palavra, há uma 
temporária mudança de estado de espírito:

Depois que ouviram que pelo idioma hebraico lhes falava, mais calma tiveram;

já no versículo 22 desse mesmo capítulo, um forte antagonismo reinstaurou-se. Quando os 
judeus levantaram as vozes para interromper o orador, mostraram não atribuir-lhe legitimidade, 
voltando a exigir, assim, a sua morte:

Ouviam dele até essa palavra e levantaram a voz deles, dizendo: remove da terra o tal, pois 
não convém ele viver.

Quanto às técnicas argumentativas, após a seleção, a classificação e a organização dos 
dados, elas devem passar, necessariamente, por adaptações antes de serem apresentadas. Tanto 
as variadas expectativas que um orador pode ter em relação ao seu auditório quanto a peculia-
ridade inerente a esse auditório são elementos que interferem na adaptação dos dados, ponto de 
partida para a argumentação. E, assim, quem procura gerar um acordo a respeito de uma verdade 
por meio de estratégias persuasivas deve saber que a insensibilidade, quanto às predisposições 
particulares dos ouvintes e às condições que os cercam, é destinar todo o esforço à ruína, de 
modo que os objetos de acordo devem ser coerentes com os desejos e as esperanças da audiência, 
mesmo que nisso tudo, é importante lembrar, não existam garantias de sucesso oratório, por não 
se estar diante de demonstração evidente, mas apenas de plausibilidades. 

Em Atos 22, corpus desta comunicação, Lucas registra o discurso de Paulo aos judeus 
não convertidos de Jerusalém. Tendo sido preso, o apóstolo pede permissão para se defender 
diante da multidão que exigia a sua morte. Autorizado, discursa-lhe, do começo ao fim, com 
preocupações de convencimento e persuasão, impostas pela ocasião.

Dentre as estratégias argumentativas empregadas, incluem-se aquelas cuja finalidade era 
produzir consenso inicial, tão caro ao momento conflituoso. Pelo avizinhamento cultural, pela 
assemelhação étnica, pela excitação da relação afetiva com o espírito nacional, buscou-se agir 
sobre o intelecto e sobre a afetividade, para que, de início, o público estivesse propício a ouvir 
quem lhes falava. Ressaltando a cidadania que lhes era comum, falando-lhes na língua materna, 
afirmando a educação religiosa aos pés de mestre reconhecido, reiterando a devoção ao mesmo 
Deus e o zelo pessoal à observância das suas leis, o efeito que se buscou foi o da simpatia, o 
de pertencimento ao grupo.

É claro, portanto, que o esforço éthico move-se em direção à produção de comunhão dóxica 
entre os espíritos, à criação de identidade e simpatia afetiva com a audiência, à fixação (ainda 
que provisória) de acordos entre as consciências e o afeto, condições essas que favorecem a 
aceitação dos valores postos em assentimento, estimulam a ação e evitam objeções.
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Disso advém a importância da habilidade do orador na construção discursiva de sua 
imagem (ou no uso, quando convier, dos êthe pré-discursivo e institucional), no jogo de defa-
sagem ou de simetria com o seu êthos efetivo (MEYER, 1998, 2007) à busca de credibilidade e 
de autoridade tão imprescindíveis na argumentação. Paulo, assim, apelando ao testemunho de 
altas autoridades do judaísmo – o que pretende romper a má vontade e a desconfiança -, e ao 
seu êthos prévio de perseguidor dos cristãos, põe em destaque a sua mudança radical, que não 
se deu por fraqueza religiosa, mas por razões que o auditório deveria também levar em conta.

Para legitimar a competência e o anúncio paulinos, Lucas transporta o leitor para o tem-
plo e narra o encontro místico entre a divindade e o homem. No lugar sagrado, sob êxtase da 
presença do divino, Paulo recebe a vocação de anunciador dos santos desígnios. Rejeitar a sua 
mensagem, portanto, seria entrar em confronto direto com o próprio Deus. É em um processo 
de saturação do poder do sagrado, no espaço divinizado, reconhecido e reverenciado, que lhe é 
conferido o êthos de legitimidade e de autoridade, que o auditório deveria respeitar:

E disse-me: vai, porque eu às gentes de longe te enviarei. (v. 21)

É perceptível, então, que a apreensão desses procedimentos discursivos, que propomos 
realizar ao longo da comunicação, mostra-se valiosa à análise na medida em que revela a con-
cepção e o valor que o orador atribui a seus ouvintes, pois estes são caracterizados pela atitude 
adotada a seu respeito, pela maneira de serem julgados e tratados, e vice-versa.
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A análise tridimensional de discurso: aspectos 
convergentes/divergentes em relação a outras 

abordagens de discurso

MÔNICA DOS SANTOS SILVA ARAÚJO (UEFS)  
CARLA LUZIA CARNEIRO BORGES (UEFS) 

Análise de Discurso constitui-se como uma área de investigação e aplicação de interesse 
interdisciplinar que fornece, igualmente, produção teórica e analítica que se afigura muito 
relevante para atividades diversas, em diferentes esferas da sociedade, podendo, deste modo, 
ser estudada sob várias linhas e abordagens teóricas. Este estudo inscreve-se na abordagem 
teórica da Análise Crítica de Discurso e, mais especificamente, nas considerações de Norman 
Fairclough (2001), o qual rejeita a noção do uso da linguagem como puramente individual ou 
como um simples reflexo de variáveis situacionais, proposto no âmbito da Sociolinguística. 
Concebe o discurso como uma forma de prática social, como um uso social da linguagem em 
toda a sua abrangência. Tendo como ponto de ancoragem tais pressupostos, propõe-se, neste 
estudo, uma breve revisão da abordagem tridimensional de discurso proposta por Fairclough 
(2001), dentro do quadro da Teoria Social de Discurso, identificando pontos convergentes e 
divergentes em relação a outras abordagens críticas de discurso e analisando as contribuições 
desse método de análise. Ao refletir sobre tal abordagem, nota-se um diferencial em relação a 
outros métodos de análises de discurso, sendo mais minuciosa, completa e abrangente uma vez 
que engloba as dimensões ‘texto’, ‘prática discursiva’ e ‘prática social’. O texto constitui-se 
o produto escrito ou falado do processo de produção textual; a prática discursiva abrange os 
processos de produção, distribuição e consumo; e a prática social compreende as circunstâncias 
societárias e institucionais do evento discursivo, assim como os modos pelos quais elas moldam 
a natureza da prática discursiva e são moldadas por elas. Através da concepção tridimensional 
de discurso, o autor conjuga três tradições analíticas, a saber: a tradição de análise linguística, 
a tradição macrossociológica de análise da prática social em relação às estruturas sociais e a 
tradição interpretativa ou microssociológica e avança, ao apontar o poder transformador do 
discurso já que esse pode ser um forte instrumento de mudança social. A partir desta reflexão, 
busca-se ainda, numa análise despretensiosa, explicitar a concepção de sujeito apresentada por 
Fairclough (2001), destacando as diferenças relativas à noção de assujeitamento da Análise de 
Discurso de linha francesa.
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Gramaticalização das expressões qualitativas em 
intensificadores no Português

NÁDIA ROMA (MGP- IC USP)

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

NANCI DE OLIVEIRA SOUEID

O livro didático para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no contexto escolar brasileiro 
torna-se cada vez mais presente devido ao Programa Nacional do Livro Didático – PNLD EJA 
2011. Seus princípios e critérios são pautados na diversidade, heterogeneidade e particularidade 
do público da EJA, a fim de garantir a qualidade do ensino para essa modalidade. 

No que se refere a livros didáticos de português do segundo segmento da Educação de 
Jovens e Adultos, um dos princípios específicos que orientam o ensino de língua portuguesa é 
garantir ao aluno a apropriação e o desenvolvimento da linguagem escrita, considerando o perfil 
escolar do alunado desse nível de ensino. A partir desse princípio são apresentados critérios rela-
tivos às propostas de produção escrita, que considerem a escrita como uma prática socialmente 
situada e como um processo, que envolve planejamento, produção, revisão e reescrita. Dessa 
forma, o trabalho com a escrita deve explorar a produção de gêneros diversos e desenvolver as 
estratégias de produção relacionadas ao gênero e ao grau de proficiência que se pretende levar o 
aluno a atingir. Diante desses critérios, buscamos em nossa pesquisa analisar como se configura 
uma proposta de produção escrita em livros didáticos de português para EJA, estabelecendo 
uma relação entre a proposta prescrita e a proposta concretizada na atividade didática.

Esta comunicação tem como objetivo analisar o encaminhamento linguístico-discursivo 
de uma proposta de produção escrita do gênero carta aberta na Coleção Tempo de Aprender 
(2009), para educação de jovens e adultos, aprovada pelo Programa Nacional de Livro Didático 
(PNLD EJA 2011), publicada pela editora IBEP, no componente curricular de língua portuguesa, 
do 8º ano do ensino fundamental, a fim de investigar os pressupostos teóricos e as concepções 
linguístico-discursivas que fundamentam o ensino da escrita para jovens e adultos. Para análise, 
adotaram-se os conceitos de língua, texto e gêneros do discurso, sob a perspectiva de Bakhtin 
e o Círculo.
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Crônica de Dom Duardos: as divergências entre os 
manuscritos BNP 1201 e BDMII?LXX

NANCI ROMERO

A questão inicial que problematiza a abordagem da língua portuguesa falada em Macau 
diz respeito à identidade do macanese frente a sua realidade linguística. Inicialmente, é preciso 
considerar que a língua não consiste apenas em um sistema a que o indivíduo recorre para se 
relacionar com o seu semelhante ou para solver questões do seu cotidiano. Por meio da língua 
podemos constatar projeções culturais que permitem o reconhecimento das particularidades que 
definem a identidade de uma determinada comunidade linguística. Dessa forma, assumimos o 
posicionamento de Mey (1998: 76), que afirma que a ?a língua se relaciona com a sociedade 
porque é a expressão das necessidades humanas de se congregar socialmente, de construir e 
desenvolver o mundo?. Neste trabalho pretendemos esboçar uma abordagem acerca da língua 
portuguesa falada na comunidade macaense em comparação com a língua portuguesa corrente 
no Brasil. O propósito de empreender esta abordagem se situa no cerne do projeto de pesquisa 
que pretendemos apresentar como proposta de intercâmbio, a se desenvolver entre 2012-2013 em 
Macau, e que consiste, fundamentalmente, em enfocar linguistica e culturalmente a presença da 
língua portuguesa em Macau; ao seguir esta direção de pesquisa e para verificar a pertinência da 
proposta, elegemos como objeto de estudo as estruturas locucionais do tipo verbo +a + infinitivo 
e verbo + gerúndio. Os procedimentos metodológicos que orientarão nossos estudos foram divi-
didos em três etapas principais: (i) transcrição, (ii) contabilização dos dados e (iii) interpretação 
dos dados. Inicialmente, se fará necessária a transcrição (i) de entrevistas de rádio, vinculadas 
à Rádio Macau e dadas por residentes na comunidade macaense e que, ou exercem funções 
político-administrativas ou atuam no cenário cultural. Neste estudo principiante, não utilizamos 
exclusivamente falas de macaenses nascidos e alfabetizados em língua portuguesa em Macau, 
critério a ser adotado na etapa que intencionamos desenvolver futuramente. Posteriormente, 
realizaremos um rastreamento das ocorrências com a finalidade de contabilizá-las (ii) para depois 
subsidiar a interpretação dos dados que estará centrada nos seguintes questionamentos: qual é a 
língua portuguesa que os macaenses falam? e como entender a identidade da língua portuguesa 
em Macau?. A incursão no corpus selecionado permitirá a compreensão da regra não categórica 
de dois padrões de uso locucional em duas realidades linguísticas, a brasileira e a macaense, o 
que nos induz a uma verificação respeitante às noções temporais veiculadas pelas expressões e 
a configuração tensional existente nos atos de enunciação. Assim sendo, o desenvolvimento do 
tema proposto passa pela questão da identicidade do macaense em face da sintaxe do português 
falado e pela questão das tendências de uma língua em sua dinâmica de uso.
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Um estudo para a geração automática de pseudoverbos

NATÁLIA CAROLINA ALENCAR DE RESENDE (UFSC) 
MAILE BORGES MOTA (UFSC)

Em termos gerais, pseudopalavras podem ser definidas como uma sequência de grafemas 
que apresentam as mesmas estruturas e regras fonotáticas das palavras naturais de uma língua, 
mas sem qualquer significado correspondente. Entre as áreas de investigação, as pseudopalavras 
têm beneficiado estudos psicolinguísticos e neurocognitivos dedicados à avaliação de processos 
mentais, incluindo o processamento sintático, fonológico e semântico da linguagem. No entanto, 
a combinação destes grafemas em uma sequência, geralmente, é realizada de forma aleatória com 
base na intuição dos falantes, sem levar em conta as ocorrências estruturais mais frequentes na 
língua. Tendo em vista este cenário, o presente estudo tem como objetivo introduzir um maior 
rigor metodológico na construção de pseudopalavras, neste caso, pseudoverbos, ao investigar 
padrões estruturais dos 500 verbos mais frequentes do Português do Brasil. Para tanto, adota-
mos o arcabouço teórico/metodológico da linguística de corpus e da inteligência artificial ao 
empregar técnicas de PLN e mineração de dados para proceder à coleta e análise dos dados. O 
corpus utilizado no estudo foi o CETEMFOLHA (Corpus de Extractos de Textos Electrónicos 
NILC/Folha de S. Paulo), disponível no site da Linguateca, e a mineração de dados foi realizada 
através da ferramenta WEKA, um workbench que contém uma coleção dos mais conhecidos 
algorítmos de aprendizado de máquina. A mineração de dados representa uma metodologia para 
extração de conhecimento útil de grande quantidades de dados o qual pode servir de apoio à 
processos de tomadas de decisão ou, simplesmente, para conhecer melhor o conjunto de dados 
que se tem em mãos. O presente estudo contou com uma abordagem não-supervisionada uma 
vez que utilizou um algorítmo de agrupamento de dados (cluster), simplekmeans, para extração 
dos padrões do banco de dados. O conhecimento extraído está sendo aplicado na construção de 
uma ferramenta computacional de geração automática de pseudoverbos.
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O português brasileiro do século XVIII e XIX e a 
ordenação de adverbiais temporais e aspectuais

NATALIA ILSE PAULINO MACHADO (PPGL – UFRJ)

Para qualquer teoria linguística, os adverbias (advérbios simples, locuções adverbiais 
e orações subordinadas adverbiais) são estruturas de difícil estudo. As locuções adverbiais 
temporais e aspectuais podem ser muito variadas tanto em termos sintáticos como em termos 
semânticos. Essa heterogeneidade é agravada pelo fato de os advérbios funcionarem num plano 
de utilização da língua que oscila entre o campo do léxico e a área da gramática, normalmente 
composta de elementos que assumem funções voltadas para a organização interna do texto ou 
para a orientação argumentativa que se quer dar a ele.

Tradicionalmente, os advérbios e locuções adverbiais de tempo e lugar são tratados como 
constituintes que podem aparecer antes ou depois do verbo. Este trabalho é um estudo das locu-
ções adverbiais temporais e aspectuais quanto à ordem que podem assumir nas orações de cartas 
pessoais do português brasileiro no século XVIII e XIX, fase do chamado português clássico 
ou moderno (Mattos e Silva, 1991), quando a língua portuguesa estabiliza padrões ortográfi-
cos e tende à maior regularização morfossintática e gramatical. Utilizou-se para o trabalho os 
pressupostos teóricos da Linguística Funcionalista norte-americana. Essa teoria leva em con-
sideração fatores discursivos e pragmáticos ao estudar as línguas. As intenções comunicativas, 
o conhecimento de mundo partilhado entre falante e ouvinte e a visão subjetiva do falante a 
respeito do assunto ou fato apresentado não são deixados de lado na pesquisa dessa corrente. 
Assim, fatores discursivos, cognitivos e interacionais, além dos estruturais, são relevantes para 
se explicar determinado uso linguístico. 

O objetivo geral desse estudo foi observar de que forma a estrutura sintática da oração, 
a função semântica de cada locução, sua função discursiva, os parâmetros da transitividade 
das orações em análise e o tipo semântico verbal motivam a tendência de ordenação em que 
as locuções aparecem nas orações do corpus selecionado. Durante a pesquisa, verificamos que 
a ordem ocupada pelas locuções parece ser motivada pela função discursiva. As locuções que 
apresentam apenas a especificação temporal ocuparam preferencialmente as posições à direita 
do verbo. Observamos ainda que as locuções aspectuais são menos sensíveis às funções esta-
belecidas pelo discurso do que as locuções adverbiais temporais e que mais do que o traço de 
temporalidade, é a deiticidade das locuções que parece influenciar na preferência por posições 
à esquerda do verbo.
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Sujeito nulo e variante culta do português do Brasil: um 
exemplo do Poder Judiciário

 NATHALIA REIS FERNANDES (USP)

O trabalho analisará um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no qual apa-
recem tanto a escrita dos magistrados quanto registros de sua fala. Trata-se de um documento 
judicial que registra as opiniões dos julgadores sobre o caso que está sendo analisado em um 
tribunal. Via de regra, contém apenas o texto redigido pelo juiz relator (aquele que resume o 
julgamento); mas casos mais complexos, nos quais os juízes podem dar fundamentações dis-
tintas para uma mesma situação, podem ter textos de todos os que participaram do julgamento. 
Casos de grande repercussão normalmente possuem debates acirrados ao longo da leitura do 
voto redigido por cada julgador. Os debates devem ser registrados literalmente, criando-se, por 
consequência, nesse documento uma mistura interessante de escrita e fala. O documento esco-
lhido é o acórdão proferido pelo STF no caso envolvendo a demarcação de limites na reserva 
indígena Raposa Serra do Sol. A análise intenta verificar se, num ambiente extremamente con-
servador, como o do Poder Judiciário, haveria espaço para fenômenos do português brasileiro 
normalmente observados na variante popular dessa língua. Nesse caso, será analisada, especi-
ficamente, a situação do sujeito nulo parcial, particularidade marcante do PB coloquial (p.ex., o 
preenchimento em orações subordinadas, mesmo havendo um correferente na oração principal, 
ao contrário do que ocorre no português europeu). Duarte (1993 e 1995), assim como outros 
estudiosos do abandono do parâmetro do sujeito nulo pelo PB, atesta que esse abandono se dá 
normalmente na fala cotidiana. A escrita formal não parece estar influenciada pelo fenômeno. 
A fala de pessoas com alto grau de instrução sofre essa influência, mas aparentemente apenas 
em situações cotidianas. No julgamento do caso Raposa Serra do Sol, por se tratar de um caso 
polêmico (o qual, portanto, ensejou o debate oral), atestamos a existência tanto de registros 
escritos quanto de transcrições de falas dos magistrados. Esse registro pode ser riquíssimo para 
verificarmos se o abandono do parâmetro do sujeito nulo se daria também em situações formais 
como um julgamento. Caso também na fala dos Ministros do STF ocorra o preenchimento do 
sujeito em situações não admitidas pelas línguas de sujeito nulo, teremos uma evidência muito 
importante em termos sociolinguísticos: um ambiente extremamente conservador absorveu uma 
tendência coloquial, o que pode ser um primeiro passo em direção à incorporação do preenchi-
mento do sujeito pela língua-I.
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Peculiaridade do português brasileiro na realização de 
sujeito em verbos impessoais

NATIVAL ALMEIDA SIMÕES NETO 
EDIVALDA ALVES ARAÚJO (ORIENTADORA)

O Princípio de Projeção Estendida (EPP) garante que em toda sentença, de qualquer 
língua, há um sujeito. O Parâmetro do Sujeito Nulo, por sua vez, é a dicotomia que as línguas 
apresentam quanto ao preenchimento da posição desse sujeito.

O Português Brasileiro (PB) é tido como uma língua de sujeito preenchido. Até mesmo 
alguns verbos, que não selecionam argumentos com função sintática de sujeito, têm apresentado 
uma tendência a uma marcação plena dessa posição. São os casos de verbos impessoais, dos 
tipos climáticos (chover, ventar) e existenciais (ter, haver). São muitos os prováveis motivos 
dessa peculiaridade.

1. HIPÓTESE

A diminuição do paradigma flexional verbal talvez tenha sido o principal motivo para 
que o falante do PB se visse obrigado a preencher a posição de sujeito. Supõe-se também que 
algum traço foi modificado na composição sintática desses verbos, visto que eles começaram 
a exigir a satisfação do EPP. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

PONTES (1987) – Sobre tópicos
DUARTE (1993, 2007) – Sobre o preenchimento do sujeito no PB
GALVES (1993, 2001) – A diminuição do paradigma flexional no PB
DUARTE (2003) – A realização do sujeito em construções existenciais
MIOTO (2004) – Princípios básicos da Gramática Gerativa
BEARTH (2006) – Como se dá a realização de sujeito nas Línguas Bantu (LB)
AVELAR, CYRINO (2008) – O fenômeno da inversão locativa
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3. METODOLOGIA

Levantamento de frases veiculadas em redes sociais, sessões destinadas à opinião e 
dúvida do leitor e afins. Tudo isso com a finalidade de garantir uma transparência ao trabalho, 
acreditando-se que nesses contextos, consegue-se extrair um texto mais vernacular.

4. ANÁLISE

a) Salvador tá chovendo muito?
b) Todos os dias choveram.
c) Hospital Agenor Paiva tá tendo arrastão. 

Nos casos do verbo ‘chover’, existe uma impossibilidade desse verbo atribuir caso acu-
sativo a qualquer elemento, por isso necessita de uma preposição funcional para atribuir caso 
oblíquo. Quando essa preposição se perde, antes do alçamento, o suposto DP procura outro 
lugar de pouso para receber caso e o lugar disponível seria o Spec,IP, posição que atribui caso 
nominativo.

O caso do verbo “ter” pode ser explicado por uma possível mudança na computação 
sintática desse verbo, gerando automaticamente um argumento para a função de sujeito e satis-
fazendo o EPP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados até então mostram que há uma reorganização nas estruturas , que comportam 
esses tipos de verbos, a fim de satisfazer o EPPP e saturar as possibilidades argumentais desses 
verbos. Mais estudos nessa área precisam ser realizados. 
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Construções de estrutura argumental:  
o caso do verbo comprar

 NEDJA LIMA DE LUCENA

 Este trabalho investiga uma construção de estrutura argumental, especificamente, a 
construção transitiva com o verbo comprar. Para isso, a pesquisa se apropria de contribuições 
advindas da Linguística Funcional (por meio do paradigma da gramaticalização) e da Linguística 
Cognitiva (por meio da gramática de construções). A união dessas duas perspectivas teóricas é 
aqui denominada Linguística centrada no uso (usage-based linguistic, na literatura americana). 
De acordo com essa abordagem, a língua é um organismo vivo e maleável, sendo as formas 
gramaticais o resultado do surgimento e regularização de padrões criados e mantidos pelos 
usuários em situações reais de comunicação. Esses padrões são vistos como consequência da 
atuação de processos cognitivos de domínio geral, nos termos de Bybee (2010). Desse modo, 
para análise do objeto em estudo, foram coletadas amostras empíricas do verbo comprar em 
diversos corpora, a saber: Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade 
do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998); Banco conversacional de Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 2011); Site Reclame Aqui. A análise parte do mapeamento sintático-semântico do 
verbo comprar, objetivando relacionar todas as construções de estrutura argumental em que esse 
verbo ocorre nos corpora selecionados. A hipótese é a de que, como o verbo comprar parece ser 
mais frequente do que verbos com significado semelhante, como adquirir ou obter, ele deve ser 
usado em uma maior variedade de construções, especialmente por ser semanticamente menos 
específico do que seus equivalentes. Além disso, a expressão dos argumentos na construção 
transitiva é um fenômeno variável: uma mesma construção pode ter diferentes arranjos argu-
mentais, dependendo do contexto de uso em que está inserida. Essa hipótese está atrelada à 
linha de pesquisa que defende a gramaticalização de construções. Nessa linha, as construções 
podem se gramaticalizar em qualquer nível, estendendo seus significados para abarcar usos 
menos frequentes ou através da criação de novas construções. Assim, é interesse deste trabalho 
verificar as contribuições que a gramática de construção e o paradigma da gramaticalização 
fornecem para dar conta do fenômeno sob investigação.
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A leitura de textos literários para a aquisição de 
Português Língua Estrangeira (PLE)

NEIDE TOMIKO TAKAHASHI (USP/CAPES) 

Com a vinda contínua de estudantes intercambistas universitários e profissionais estran-
geiros 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 estraté-
gias 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 literá-
ria no processo de ensino-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. Nesse contexto, ao consi-
derarmos 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 válidas a 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.
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Indeterminação do sujeito:  
uma análise das gramáticas normativas

NEILA MARIA OLIVEIRA SANTANA (UNEB)

Neste trabalho, partimos do pressuposto de que as Gramáticas Normativas (GN) não defi-
nem de forma satisfatória a indeterminação do sujeito em português. De modo geral, o sujeito 
indeterminado é apresentado por esses manuais através de duas formas: a) pelo verbo na ter-
ceira pessoa do plural e b) pelo pronome “se” junto a verbos na terceira pessoa do singular. Ao 
comparar as prescrições das GN e o uso do sujeito indeterminado em diferentes modalidades da 
língua portuguesa, tanto oral quanto escrita, tanto popular quanto culta, podemos constatar que 
há uma grande diferença entre o que estas gramáticas prescrevem e o que realmente ocorre no 
português brasileiro. Os estudos sobre indeterminação do sujeito no português falado por indi-
víduos de diferentes regiões do Brasil tem revelado um quadro de estratégias de indeterminação 
bem maior do que o apresentado pela GN, como o uso das formas pronominais eu, tu, você, a 
gente, nós e eles, enquanto é cada vez menos freqüente o uso de “se” e do verbo na terceira 
pessoa do plural. Diante disso, esse trabalho tem como objetivos: a) fazer uma análise das GN 
para verificar como a indeterminação vem sendo definida por esses manuais; b) verificar quais 
recursos são considerados pelas GN para indeterminar o sujeito dos enunciados. Os resultados 
desta pesquisa mostraram que há uma grande distância entre o que é posto nas Gramáticas e o 
que ocorre na língua falada no português brasileiro. Constatamos que está em uso um número 
muito maior de formas de indeterminação do sujeito do que descreve a tradição gramatical. Esse 
resultado ratifica a necessidade de se diminuir a distância existente entre a prática pedagógica 
e a utilização efetiva da língua, podendo fornecer elementos para a compreensão dos usos das 
formas utilizadas pelos falantes para indeterminar o sujeito, possibilitado, desse modo, o esta-
belecimento de práticas pedagógicas mais condizentes com a realidade circundante. 

Caderno de Resumos – Indeterminação do sujeito: uma análise das gramáticas normativas



676

Variações diatópicas e aspectos de natureza 
sociocultural na região norte de Mato Grosso

NEUSA INÊS PHILIPPSEN (USP) 

A ênfase dessa apresentação será discutir e contribuir com as reflexões contemporâneas 
relacionadas à abordagem geo-sócio-linguística, que envolve as áreas de concentração da Geo-
linguística e Sociolinguística. A temática compreende o estudo semântico-lexical da região 
norte mato-grossense, mais especificamente dos municípios (Vera, Sinop, Santa Carmem e 
Cláudia) fundados a partir da ação da Colonizadora Sinop S.A. (Sociedade Imobiliária Noroeste 
do Paraná), e surge do interesse em voltar a pesquisa para a compreensão das variedades lin-
guísticas locais, bem como das possíveis contribuições que o estudo pode trazer, a partir da 
descrição semântico-lexical, às variedades do português na região. Um dos principais eixos da 
estratégia de ocupação e desenvolvimento da região das nascentes do Rio Xingu e do norte de 
Mato Grosso foi a política de colonização, que era dirigida pelo Instituto Nacional de coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra) e contava com incentivos fiscais da Sudam (Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia) para projetos privados de colonização. Essas iniciativas 
foram implementadas nas décadas de 1970 e 1980, destinadas ao assentamento de pequenos 
produtores do sul e sudeste, à produção de lavouras e ao desenvolvimento da pecuária bovina. 
Os projetos de colonização, principalmente os de caráter privado, tornaram-se marcos impor-
tantes na formação de cidades. Para tanto, dentre os questionamentos e processos investigativos, 
tem-se averiguado os mecanismos que levaram e ainda levam migrantes de diferentes regiões 
brasileiras a deslocaram-se de seus lugares de origem para estes espaços geográficos integrantes 
da Amazônia Legal, e que interesses econômicos e ideológicos contribuíram para a vinda desses 
migrantes ao norte de Mato Grosso. Outro fator de enfoque é observar como essa pluralidade 
de modelos linguístico-culturais ‘fundiu-se’ e influenciou na formação e expansão do português 
na região. Portanto, descrever, apresentar e analisar a variação diatópica e aspectos de natureza 
sócio-cultural nos municípios citados, assim como verificar como se apresentam as relações de 
manutenção, mudança ou variação semântico-lexical entre os migrantes e os nascidos na região é 
a proposta maior dessa pesquisa de doutoramento, que se encontra em fase de desenvolvimento.
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Poupança e liberdade de escravos: palavras que 
significam na história dos 150 anos da Caixa

NEUZA ZATTAR (UNEMAT/CÁCERES-MT)

Na comemoração dos 150 anos da Caixa Econômica Federal, circula na mídia impressa 
e na internet a quinta de uma série de propagandas, rememorando-se a escravidão no Brasil, e 
compondo, ao mesmo tempo, um ponto de encontro entre o passado – a imagem de uma escrava, 
possivelmente, de uma escrava de ganho que poupou suas economias na Caixa –, e a atualida-
de – a imagem da geração dos libertos refletida nos braços e mãos segurando um prontuário 
médico, significando a ascensão profissional de seus descendentes projetada pela conquista de 
liberdade intermediada pela Caixa. A justaposição das imagens e o texto, que narra a trajetória 
da escrava até a compra de sua liberdade, traduzem o caráter político-ideológico e histórico da 
Caixa na propaganda.

Neste trabalho, propomos refletir sobre as relações de sentidos entre “poupança”, “liber-
dade”, “alforria” e “escravo” nos processos sócio-históricos de sua significação, na segunda 
metade do século XIX, e como esses sentidos se constituem na relação entre a propaganda dos 
150 anos da Caixa e dicionários lusitanos e brasileiros, em dois momentos: na segunda metade 
do século XIX, à época que a propaganda da Caixa nos transporta, e no início do século XXI, 
época em que a propaganda é criada.

Entendemos, como Nunes (2002), em “Dicionarização no Brasil: Condições e Processos”, 
que o saber linguístico do dicionário é um produto histórico, localizado em um tempo e em um 
espaço, e neste estudo do saber lexicográfico sobre as palavras em duas épocas, buscaremos 
compreender não apenas as semelhanças e as diferenças entre as palavras mostradas pelos di-
cionários, mas também como esses sentidos produzidos em tempos diferentes da história das 
palavras constituem a temporalidade do acontecimento enunciativo da propaganda da Caixa 
Econômica Federal. 

Compartilhando com Guimarães (2006, p. 116) de que a “significação se dá pela relação 
do funcionamento da língua com suas questões sócio-históricas”, ao contrário da posição refe-
rencialista, que toma a significação como uma relação direta entre língua, pensamento e mundo, 
vamos tomar o dicionário para além de um instrumento linguístico, que produz no imaginário 
dos leitores um conjunto de possibilidades sinonímicas ou definitórias postas como sentidos 
naturalizados, ou de um artefato lexicográfico que armazena conceitos, sentidos e usos expres-
sos numa língua, vamos compreendê-lo como um conjunto de textos que integram cada um 
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dos verbetes que o compõem, afetados por um memorável que transpõe os sentidos de quem 
os formula, pela sua própria elaboração que, segundo Nunes (2006, p. 24-25), “consiste em um 
trabalho sobre o já-dito, um trabalho de seleção, reformulação, retomada, ruptura, etc.”.

Nesse sentido, o dicionário, enquanto um conjunto de textos, estabelece relações de sentidos 
com textos já-ditos em outros dicionários e em outros textos, constitui a unidade imaginária da 
língua de uma nação, provocando o efeito de completude da representação da língua

Para o nosso estudo, escolhemos quatro dicionários, a saber, o Diccionario da Lingua 
Portugueza, de Antonio de Moraes Silva (1789), o Dicionário Contemporâneo da Língua 
Portuguesa, de Franscisco Júlio de Caldas Aulete (online), o Novo Dicionário da Língua Por-
tuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1975) e o Dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa (2001).

 Os dois primeiros, de origem lusitana, respectivamente, inauguram o registro da história 
lexicográfica da nação portuguesa, e retomam/acrescentam, um século depois, o que está dizendo 
a sociedade portuguesa, a partir do que ela já disse. Os dois últimos, brasileiros, mantêm a 
herança lexicográfica portuguesa, enriquecendo-a de brasileirismos oriundos de outros povos, 
principalmente indígenas e africanos, com os quais o Brasil conviveu/convive, legitimando o 
português do Brasil e, ao mesmo tempo, constituindo a identidade do país. 

Para analisar como se constituem as relações de sentidos entre “poupança”, “liberdade”, 
“alforria” e “escravo” nos dicionários selecionados e no espaço enunciativo da propaganda, 
vamos começar com o verbete “alforria” nos dicionários lusitanos e brasileiros da atualidade.

1. ALFORRIA

      Moraes (1789)                                                   Aulete (online)     
Alforria, s. f. liberdade concedida ao escravo. (al.for.ri.a) 

 sf.
1. Liberdade dada ao escravo por seu senhor 
ou por autoridade (esp. mediante documento 
oficial). 2. Fig. Libertação, liberação de alguma 
obrigação; liberdade.
[F.: Do ár. al-hurria.]

      Aurélio (1975)                                                   Houaiss (2001)
Alforria. [Do ár. al-hurriâ.] S. f. 1. Liberdade 
concedida ao escravo; manumissão. 2. P. ext. 
Libertação de qualquer jugo ou domínio.

alforria S. f. (s.XV, cf. IVPM). 1. liberdade 
que se concede ao escravo; manumissão. 2. p. 
ext. qualquer libertação, emancipação. ETIMO. 
ár. al-hurriiâ. ‘estado de homem livre, não 
escravo; liberdade’.

Nos dicionários lusitanos, as definições do verbete “alforria” – Liberdade concedida ao 
escravo / Liberdade dada ao escravo por seu senhor ou por autoridade (esp. mediante documento 
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oficial)  –  dizem algo e/ou atestam algo sobre as práticas de liberdade a que os escravos eram 
sujeitos na sociedade escravocrata. Em Moraes, a definição incide sobre um sujeito universal, 
e em Aulete, rememora-se uma cena enunciativa constituída de figuras que representam o 
escravo, o senhor e  a autoridade, no caso, um tabelião,  que mediava a liberdade “mediante 
o documento oficial”. Nos dicionários brasileiros, Aurélio retoma a definição de alforria em 
Moraes, reescriturando-a por repetição, e Houaiss também reescritura por substituição as defi-
nições dadas por Moraes e Aurélio. 

2. ESCRAVO 

      Moraes  (1789)                                                   Aulete (online)
Escravo, adj. cativo, que está sem liber-
dade, no estado de servidão. § f. Escravo 
dos vícios, paixões, o escravo corpo,, 
Sagram. c. 8:,, alma ----,. c.10.

(es.cra.vo) 

sm.

 6 Aquele que está sob o poder de um senhor, como 
sua propriedade privada. 

[F.: Do lat. med. sclavus, ou do gr. sklábos.]

      Aurélio (1975)                                                   Houaiss (2001)
Escravo. [Do gr. bizantino sklábos, atr. do 
lat. med. sclavu ‘eslavo’. [...] Adj. Que está 
sujeito a um senhor, como propriedade dele: 
homens escravos. S. m. 4. Aquele que está 
sujeito a um senhor, como propriedade dele: 
“O bom escravo é o pior senhor” prov.. 

escravo adj. s. m. (s. XV cf. Fich. IVPM) 1 que ou 
aquele que, privado da liberdade, está submetido 
à vontade absoluta de um  senhor, a quem per-
tence  como proprie-dade. ETIM.lat.medv. slavus, 
sclavus (s.X), do grego biz. sklábo, sklabenós , 
‘eslavo’, mais tarde ‘escravo, cativo’, e este de 
sloveninu, nome que se dava  à fam. de povos 
eslavos; a mudança semântica se explica pelo fato 
de os germanos e os bizantinos escravizarem um 
grande número de indivíduos eslavos na Europa 
central, durante a Idade Média; [...].

A categoria do verbete escravo, em Moraes, como adjetivo, traz acepções que mostram 
a imagem do estado de escravidão a que é submetido o escravo, ao predicá-lo por “cativo, que 
está sem liberdade, no estado de servidão”. Já Aulete categoriza escravo como substantivo, e o 
define utilizando-se de um dêitico para apontá-lo como “aquele que”. Em Aurélio, na etimologia 
de escravo há um acréscimo do grego bizantino à origem dada por Aulete (1881), e em Houaiss, 
esse verbete aparece ao mesmo tempo categorizado como adjetivo e substantivo, recobrindo 
uma única acepção que diz sobre o escravo e a sua condição. 
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3. LIBERDADE

      Moraes (1789)                                                   Aulete (online)
Liberdade, s. f. a faculdade, que a alma 

tem de fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, 
como mais quer. [...] § Alforria, que consegue, 
ou dá ao cativo.

(li.ber.da.de) Estado ou condição de 
quem é livre. [...] Condição de quem não está 
submetido a nenhum constrangimento físico 
ou moral: Ela tinha ampla liberdade de ir e vir.

 sf. [F.: Do lat. libertas,atis.]
 

     Aurélio  (1975)                                                   Houaiss (2001)
Liberdade. [Do lat. libertate.] S. f. 1. Facul-
dade de cada um se decidir ou agir segundo 
a própria determinação: Sua liberdade, nin-
guém a tolhia. [...] 5. Estado ou condição de 
homem livre: dar liberdade a um prisioneiro, 
a um escravo.

liberdade S. f. 1 grau de independência legítimo 
que um cidadão, um povo ou uma nação elege 
como valor supremo, como ideal (a justiça em 
termos absolutos é contrária à l.) [...] 4 condi-
ção daquele que não é cativo ou que não é pro-
priedade  de outrem (pôr em l. um prisioneiro) 
(dar l. a um escravo). ETIM. lat. libertas,atis 
‘liberdade, condição de pessoa livre’; ver ‘livr 
-; f. hist. sXV lyberdade; registram-se as f. ant. 
livridom e livridõoe  sXV.

Em Moraes, a segunda acepção de liberdade define alforria que aparece determinada pela 
relativa “que consegue, ou dá ao cativo” (liberdade comprada e liberdade ganha), retomando o 
já-dito antes, em outro lugar, o que se diz no texto do verbete, com relação às modalidades de 
liberdade. Aulete define “liberdade” como “Estado ou condição de quem é livre”, numa época 
em que as Constituições de Portugal e do Brasil já garantiam ao homem livre os direitos civis, 
dentre eles, o direito de “ir e vir”. Aurélio, na segunda acepção de liberdade, “Estado ou condição 
de homem livre: dar liberdade a um prisioneiro, a um escravo”, mostra a condição do homem 
livre, evocando a passagem do escravo a uma nova condição jurídica. Em Houaiss, a segunda 
acepção reescreve as acepções dadas por Aulete e Aurélio por expansão, com o acréscimo das 
predicações “não é cativo ou que não é propriedade de outrem”. 
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4. POUPANÇA

    Moraes (1789)                 Aulete (online)

Poupança (Não consta nesse dicionário).
(pou.pan.ça) 
sf.
1  Ação de poupar dinheiro. [...]
4  Econ.  Parte da renda individual ou nacional 
que não é gasta em consumo. 
 5  Bras.  Caderneta de poupança: Foi ao banco 
e abriu uma poupança. 
 [F.: poup(ar) + -ança. Hom./Par.: poupança (sf.), 
popança (sf.).]

    Aurélio  (1975)             Houaiss (2001)
Poupança. [De poupar + -ança.]. S. f. Eco-
nomia, parcimônia: “Elvira era a própria 
cozinheira, um pouco por economia, um nem 
sempre bem disfarçado instinto de poupança” 
(Ledo, Ivo. O Flautim, p. 53). Fam. Sovonice, 
mesquinhez, avareza.

1 poupança (1821-1875 cf. ACasTQ) ato de 
deixar de consumir ou de gastar (um bem). [...] 
ETIM poupar+anca; 1821.1875 é a data para 
a acp. ‘sovenice’, e 1899, para a acp. ‘ato de 
deixar de gastar (um bem)’.
2 poupança s f. ECON red. de CADERNETA 
DE POUPANÇA. SIN/VAR ver sinonímia de 
pecúlio. PAR ver poupança.

Em Moraes, não aparece o registro do verbete poupança, ou seja, esse vocábulo não fazia 
parte do léxico da língua portuguesa de Portugal, considerando que os primeiros bancos destina-
dos ao pequeno poupador foram criados, conforme Grinberg (2011), no final do século XVIII, 
na Europa, nas cidades de Brunswick, Hamburgo e Gênova. Em Aulete, a acepção, “Caderneta 
de poupança”, oriunda de brasileirismo, rememora o conjunto do enunciável das relações 
entre banco estatal ou privado e o poupador, e traz os sentidos instalados nas discursividades 
de homens livres e não livres da cidade do Rio de Janeiro, onde se criou a primeira agência da 
Caixa. Aurélio não faz nenhuma referência à poupança ligada à instituição bancária, e Houaiss 
traz, no enunciado econômico, a acepção Caderneta de Poupança. 

Reportando-nos à época que a propaganda nos transporta, a inscrição do escravo na enun-
ciação da Caixa, na condição de locutor-poupador, que comprou a sua liberdade, dizer “Com-
prei a liberdade com o dinheiro da poupança”, só é possível porque recorta um passado como 
memorável no momento dessa enunciação, projetando a futuridade e/ou novas possibilidades de 
o escravo, investido na nova condição jurídica, dizer: “estou livre da escravidão”, “sou liberto”, 
“sou cidadão brasileiro”. O acontecimento “Comprei a liberdade com o dinheiro da poupança” 
instala outro acontecimento, “a ruptura da condição de escravo”, o que significa dizer que toda 
vez que se enuncia, o acontecimento estabelece uma nova temporalidade

Na propaganda atual da Caixa 150 Anos, o escravo não ocupa o lugar social de locutor 
que diz. Quem enuncia é a própria Caixa que, ao retomar a posição de locutor-intermediador 
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de liberdade do escravo de ganho, rememora uma parte da história do Brasil, na qual, se ante-
cipando à lei do Ventre Livre (1871), permite ao escravo de ganho a formação de um pecúlio 
para a compra de sua liberdade, ao possibilitar-lhe um lugar social na enunciação da Caixa, na 
segunda metade do século XIX.

Finalizando, diria que as formas linguísticas poupança, carta de alforria escravo e liber-
dade, neste século, rememoram, na comemoração dos 150 anos da Caixa, parte da história e 
da memória do povo brasileiro reatualizada pelo dicionário que, além de ser o instrumento que 
busca unificar, regularizar e institucionalizar o saber lexicográfico do país, significa também 
por trazer para cada época os modos de dizer de uma determinada sociedade em convívio com 
os modos de dizer de outras sociedades.
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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 realiza-
ção 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.
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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.
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A sintaxe dos clíticos no português europeu: 
elementos para a datação do livro de receitas da 

infanta D. Maria

NILZETE DA SILVA ROCHA (UFBA)

A sintaxe dos clíticos na história do português europeu (PE) não se manteve estática, 
alternando-se como predominantemente enclítica, ou predominantemente proclítica, a depender 
da sincronia considerada: do século XIII ao século XV, é predominantemente enclítica; no século 
XVI, proclítica; relativamente ao século XVII, os autores ainda divergem e, do século XVIII em 
diante, enclítica. Assim sendo, essa cronologia pode viabilizar a datação de documentos portu-
gueses, de acordo com a sintaxe dos clíticos neles contemplada. Desde 1895, quando foi descrito 
por Afonso Miola, o Códice I. E. 33 da Biblioteca Nacional «Vittorio Emanuele III» de Nápoles, 
conhecido como Livro de cozinha da Infanta D. Maria, tem suscitado vários estudos, na tenta-
tiva de datá-lo. Devido à sua complexidade, tal documento ora é apontado como pertencente ao 
século XV, ora ao século XVI, ora ao final do século XV e início do século XVI, reconhecendo-
-se, inclusive, a existência de receita alusiva ao século XVII. Manuppella (1986) valeu-se de 
critérios ortográficos para datá-lo, reconhecendo, contudo, a fragilidade de tais critérios. Além 
de indicar os segredos da elaboração de iguarias gastronômicas, o gênero textual manual de 
cozinha, de natureza evidentemente não literária, pode revelar aspectos importantes da história 
de uma sociedade. Um desses aspectos é o comportamento linguístico dos falantes em uma 
determinada sincronia. Os autores dos manuais culinários, especialmente quando manuscritos, 
via de regra, não fazem parte do cânone literário, sendo o seu principal objetivo a propagação de 
receitas. Por isso, desobrigados do uso estético da linguagem escrita, provavelmente, utilizem 
uma escrita próxima de seu vernáculo, deixando à mostra a norma linguística de sua época. Na 
história do PE, em orações não-dependentes em que o sintagma pré-verbal não seja um operador 
de negação, um quantificador de certo tipo, um operador -qu, um sintagma focalizado, ou um 
advérbio de certa classe, pode haver livre variação entre a ênclise e a próclise (cf. MARTINS, 
1994). Nos contextos passíveis de variação, a preferência pela ênclise ou pela próclise é uma 
marca temporal, conforme dito acima. Em pesquisa recente, o livro Arte de cozinha, publicado no 
século XVII em Portugal, serviu como corpus para a análise da sintaxe dos clíticos (cf. ROCHA, 
2009). Os resultados revelaram um uso da ênclise de 62% contra 38% de próclise. Essa conclusão 
é um indício de que, no século XVII, os falantes do PE preferiam a ênclise. Nesta comunicação, 
pretende-se fazer uma análise da sintaxe dos clíticos no Livro de cozinha da Infanta D. Maria, 
com o objetivo de oferecer novos elementos para a discussão da sua datação.
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Possessivos de terceira pessoa em manuscritos de 
professores na província da Bahia no século XIX

NOEMI PEREIRA DE SANTANA (UFBA) 

O século XIX, tendo se caracterizado pela institucionalização do ensino no País, princi-
palmente na sua segunda metade, quando o Estado se empenhou em difundir as primeiras letras 
entre os segmentos populares, é também o momento de padronização

linguística no Brasil, sendo fecunda a produção de materiais voltados para a prescrição 
de uma norma padrão. De acordo com Mattos e Silva (2004), esse momento caracteriza-se pela 
constituição de um padrão nacional de língua, em função da

difusão e sedimentação da cultura escrita. Também, nesse momento, conforme Vilella 
(2005), a formação do professor foi institucionalizada, o que pode ter propiciado um contato 
mais sistematizado com o padrão lingüístico de então. Nessa perspectiva, este trabalho tem 
como objetivo identificar os usos dos possessivos de terceira pessoa por professores primários da 
Bahia, na segunda metade do século XIX, atentando para as prescrições de uso desse pronome. 
Para isso, descrevem-se e explicam-se as ocorrências de uso das formas possessivas seu e dele 
em correspondências manuscritas por professores primários da Bahia, apresentando também a 
prescrição do uso dos possessivos de terceira pessoa nas gramáticas de Língua Portuguesa pro-
duzidas, no período em questão. Para atender ao objetivo proposto, utiliza-se o suporte teórico-
-metodológico da Sociolinguística, selecionando como variável social o nível de escolaridade e 
como variáveis linguísticas os contextos que promovem o uso dessas formas. Utiliza-se também 
como referencial o suporte teórico-metodológico da História Cultural, levantando-se dados 
e informações sobre o perfil das escolas e sobre a formação dos professores. A hipótese que 
tem orientado a pesquisa é que, com a intensificação do processo de escolarização na segunda 
metade do século XIX, o uso do possessivo seu foi sendo mais freqüente em relação ao uso da 
forma dele, na escrita de falantes escolarizados, no caso os professores primários, autores das 
correspondências utilizadas como corpus.
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Urbanização, escolarização e língua portuguesa no 
semiárido baiano (século XX)

 NORMA LUCIA FERNANDES DE ALMEIDA (UEFS)

De modo geral, os países de colonização portuguesa, em seus processos de formação, 
tiveram como característica, entre outras, a tardia implantação de sistemas educacionais e urba-
nísticos. Em Carneiro e Almeida (2006), foram apresentados dados sobre a criação de escolas no 
período imperial e as implicações linguísticas advindas desta tardia implantação. Dentro desta 
perspectiva, e procurando dar continuidade ao que já foi pesquisado, o objetivo deste trabalho 
é apresentar alguns elementos sobre o processo de constituição da língua portuguesa falada 
na Bahia, mais especificamente sobre aspectos que possam ter contribuído para o processo de 
constituição e estandardização do português no semiárido baiano durante as primeiras décadas 
do século XX, tendo como fontes de pesquisa materiais diversos, entre eles documentos oficiais 
e pessoais. Dois temas serão mais discutidos neste estudo, a saber: o processo acelerado de urba-
nização ocorrido nas primeiras décadas do século XX e a “democratização” da escola também 
ocorrida de forma mais acentuada no decorrer do referido século e suas possíveis implicações 
linguísticas. Serão analisados principalmente documentos e dados referentes à região de Feira de 
Santana, município localizado às “portas de entrada do sertão”. As origens de Feira de Santana 
remontam ao século XVIII e a um passado eminentemente rural, caracterizando-se por ser um 
lugar de pouso para viajantes, vaqueiros e suas boiadas que vinham de toda a microrregião e até 
de outros estados. Segundo Silva et alii (1985), entre as últimas décadas do século XIX e o início 
do século XX, a região de Feira de Santana era muito procurada porque estava em encontrava 
interligada a outras regiões do estado por estradas carroçáveis. Em 1876, foi inaugurada a ligação 
ferroviária entre Feira e Cachoeira, ficando muito mais fácil à comunicação entre o Sertão e o 
Recôncavo. A partir de 1950, o município começa a crescer por conta de uma rápida expansão 
industrial, e, especificamente, a cidade passa a receber pessoas da zona rural do município e de 
diversas regiões do estado. Concomitantemente ao recebimento da população agrícola de outras 
regiões do estado, que trazem seus filhos para estudar ou vêm em busca de emprego, encontra-se 
um grande número de migrantes de diversos estados do nordeste (geralmente oriundos de cidades 
do interior), que fogem da seca, principalmente de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. 

A partir da década de 1970, o desenvolvimento industrial da cidade é impulsionado devi-
do à criação do Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS) e do Centro Industrial Subaé 
(CIS), que atraíram ainda mais migrantes de todas as regiões para o município. 
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Tais características fizeram com que a cidade que, até o ano de 1950, apresentava 68.03% 
de sua população residindo na zona rural, aumentasse em muito o seu contingente populacional, 
de modo que, em 1996, 87.45% de sua população residia na zona urbana. 

Atualmente, a cidade apresenta uma dinâmica próxima de Salvador, sendo o maior muni-
cípio do interior da Bahia, possuindo uma população de mais ou menos 600 mil habitantes. 

 Assim, pode ser considerada um núcleo que exerce influência cultural, econômica e pro-
vavelmente linguística sobre diversas microrregiões do semiárido baiano, uma vez

que, recebe uma população flutuante e permanente de indivíduos da microrregião, tornando-
-se, aglutinadora de diversos falares e culturas. 

Desta forma, pretende-se, neste trabalho, como já dito, discutir a relação entre esses 
rápidos processos de urbanização/escolarização e a constituição e estandardização da língua 
portuguesa na região.
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O gerúndio nas principais gramáticas brasileiras do 
século XX

 NUBIA GRACIELLA MENDES MOTHÉ (UFRJ)

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão bibliográfica nas principais gra-
máticas brasileiras do século XX acerca do tema aspecto progressivo. O trabalho faz parte de 
uma investigação maior sobre a variação entre o gerúndio e a forma conhecida como infinitivo 
gerundivo, que é a variante mais comum em Portugal para indicar o aspecto progressivo – como, 
por exemplo, Estou fazendo... (com gerúndio, mais frequente no Brasil) em oposição a Estou 
a fazer... (com infinitivo gerundivo, hoje mais frequente na maioria das regiões de Portugal). 
Estudos realizados anteriormente (MOTHÉ, 2007) com um corpus de jornais dos séculos XIX 
e XX revelaram que, até o início do século XX, as taxas de uso de infinitivo gerundivo no 
Brasil e em Portugal eram semelhantes, ou seja, o avanço da forma de infinitivo gerundivo em 
Portugal teria ocorrido somente ao longo do século XX, sendo, portanto, mais recente do que 
se pensava. Assim, embora a norma gramatical brasileira tenha se estabelecido com base nos 
clássicos da literatura brasileira e, principalmente, lusitana do século XIX, pensamos que, no 
Brasil, a forma de infinitivo gerundivo só não se difundiu especialmente porque de fato ainda 
não era a mais comum nem mesmo em Portugal, não aparecendo, com isso, nos clássicos da 
literatura portuguesa de então. Consequentemente, diferente de outras estruturas típicas do 
português europeu, o infinitivo gerundivo não teria como servir de modelo para a norma que 
se estabelecia no Brasil durante esse período. Deste modo, nos propusemos a verificar se há 
alguma indicação de uso de infinitivo gerundivo nas principais gramáticas brasileiras do século 
XX ou mesmo se há qualquer menção a essa forma nessas obras. O objetivo é constatar se esta 
já era reconhecida como tipicamente lusitana em relação à forma com gerúndio, ratificando ou 
não os resultados já obtidos em estudos variacionistas realizados sobre o tema.
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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 investi-
gação 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 cai-
xas 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 circu-
lação 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.
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Gramaticalização e sintaxe: o futuro em português)

ODETE PEREIRA DA SILVA MENON (UFPR

Embora estruturas como (01) – com formas flexionadas de IR mais infinitivo – sejam 
atestadas na língua arcaica, elas ainda não podem ser interpretadas como perífrases de futuro 
(os textos antigos usam o futuro do presente (com valor também de imperativo) e a perífrase 
[haver + DE + INF] –(inicialmente, com valor injuntivo): (01) Outrosy todo-llos tabaliaães em 
cada huum dos lugares hu morarem deuem a teer casa ou paaço em que Scpreuam as Scprituras 
de que deuem de dar fé./ E a que os uaam buscar aquelles que per dante elles hi forem fazer as 
cartas ca he certo ca os demais dos tabaliaães ho nom fazem asy nem querem teer casas... (“como 
deuem teer paaço pera Scpreuerem”, artigo de D. Dinis, ORDENAÇÕES, p. 196). No português 
arcaico, o infinitivo que ocorre após IR (flexionado em qualquer tempo verbal) constitui uma 
oração final, como em (02)-(03):

(02) E sse lhe nom souber outro sobrenome ou alcunha deue-lho mostrar per olho quando 
os enqueredores delle quiserem tomar o testemunho E deue-lhe fazer fronta per o porteiro que 
os uaa ueer Jurar se quiser. (Capitollo .xiiijº. como deuem nomear as testemunhas per nomes, 
D. Afonso III, ORDENAÇÕES, p. 131) (03) Se ffor ffora da ujlla chamar alguém de-lhe per a 
legoa / .iij ssoldos... (Ley .xxix., de Dom Dinis. ORDENAÇÕES, p. 170, isto é, “Alguém vai 
a algum lugar a/para fazer algo”. Nesses exemplos, o verbo IR é de deslocamento no espaço. 
Quando, então, o deslocamento espacial começa a ser recategorizado em aspecto temporal? 
Cremos poder responder a essa questão, a partir da constatação de que uma mudança na sintaxe 
da língua – a da posição do advérbio na frase – desencadeou modificações na ordem dos consti-
tuintes, o que permitiu considerar que, se alguém vai a X para fazer Y, é porque isso ainda não 
aconteceu e, portanto, pertence ao domínio do não-realizado. Em Menon (2011) apresentamos 
as diferentes posições do verbo IR e do infinitivo que encontramos em ZURARA (circa 1463), 
isto é, na mesma obra, os três contextos que levaram à interpretação de futuro, com a posterior 
fixação da ordem [AUX + INF]:

(04) Ally foy o comde a fallar a Mose Martym (ZURARA, p. 340);
(05) E o mouro __ foy llogo fallar ao velho ... (ZURARA, p. 345);
(06) porque pareçee que vay fallar a seu rey. (ZURARA, p. 661).

E por que o português, diferentemente do espanhol, não conservou a preposição a (07) 
entre o auxiliar e o infinitivo?
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(07) E açertou-se que, ao tempo que elles começavã d’apareçer, os nossos estavã prestes pera 
hyr a atalhar a terra... (ZURARA, p. 707).

Além da possibilidade de incluirmos IR no rol dos verbos com diferentes regências e 
preposições (Ø, A, DE), como começar, costumar e dever (ver em (01) as abonações dessa alter-
nância), novamente estamos diante de uma mudança encaixada: as perífrases de gerúndio [estar, 
andar, ficar, continuar + gerúndio], em Portugal, começaram a ser substituídas pela construção 
[AUX + A + INF], no decorrer do século XVIII (MENON, 2006, 2008)

Tal modificação bloqueia, definitivamente, a possibilidade de a perífrase de futuro ser 
construída conservando a preposição. Assim, temos o fato de que, entre o século XV, quando 
podemos estabelecer que começa a gramaticalização da perífrase, a partir da coocorrência das 
três formas variantes em ZURARA, e o séc. XVII, ocorre a fixação da interpretação e da forma 
da perífrase futuro que, entretanto, vai conhecer restrições ainda no séc. XXI: agora, no portu-
guês do Brasil, com relação à forma VOU IR ou com a interpretação falseada da perífrase de 
[estar + gerúndio], quando o auxiliar está flexionado no futuro (perifrástico).

Caderno de Resumos – Odete Pereira da Silva Menon
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Medição de letramento no interior da Bahia 
oitocentista (2ª parte)

 
NORMA LÚCIA DE ALMEIDA (UEFS)

De modo geral, os países de colonização portuguesa, em seus processos de formação, 
tiveram como característica, entre outras, a tardia implantação de sistemas educacionais e urba-
nísticos. Em Carneiro e Almeida (2006), foram apresentados dados sobre a criação de escolas no 
período imperial e as implicações linguísticas advindas desta tardia implantação. Dentro desta 
perspectiva, e procurando dar continuidade ao que já foi pesquisado, o objetivo deste trabalho 
é apresentar alguns elementos sobre o processo de constituição da língua portuguesa falada na 
Bahia, mais especificamente sobre aspectos que possam ter contribuído para o processo con-
solidação e estandardização do português no semiárido baiano durante as primeiras décadas 
do século XX, tendo como fontes de pesquisa documentos oficiais e pessoais, livros, teses de 
doutorado e dissertações de mestrados de diversas áreas do conhecimento, depoimentos grava-
dos, entre outros materiais. Dois temas serão mais discutidos neste estudo, a saber: o processo 
acelerado de urbanização ocorrido nas primeiras décadas do século XX e a “democratização” 
da escola também ocorrida de forma mais acentuada no século XX.
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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 divi-
dida 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.
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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 morfos-
sintáticas das construções condicionais com o tempo verbal no presente em Português, contras-
tando-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.
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A gramaticalização do artigo do português brasileiro de 
afro-descendentes

PALOMA MOORE (UFBA) 
VICTOR MARIANO (UFBA)

Segundo Lucchesi (2003), os africanos trazidos como escravos para o Brasil adquiriram 
o português como L2, através do processo de transmissão linguística irregular, o que contribuiu 
com a formação do chamado português afro-brasileiro (LUCCHESI, BAXTER e RIBEIRO, 
2010), uma variedade da língua portuguesa que apresenta algumas características semelhantes 
às encontradas em línguas crioulas. MATTOS e SILVA (2004) argumenta que a língua portu-
guesa no Brasil foi amplamente difundida pelos negros escravos, o que fortalece ainda mais a 
hipótese da relevância da transmissão lingüística irregular na formação do português brasileiro 
(PB). No processo de aquisição do PB pelos escravos africanos como L2, a hipótese de uma 
inicial ausência de artigos para marcar referencialidade, defendida por Ribeiro & Cyrino (2010) 
e Ribeiro & Lopes (2011), é um importante aspecto a ser considerado, partindo do pressuposto 
de que línguas simplificadas por um processo de transmissão lingüística irregular só implemen-
tem certos aspectos de maior especificidade semântica posteriormente, e aos poucos. Assim, a 
implementação do artigo no PB de afro-descendentes foi acontecendo gradativamente, através 
do processo de gramaticalização (cf. Ribeiro (2010) e Ribeiro & Cyrino (2010)). Dessa forma, 
o presente trabalho analisa como se deu o processo de implementação ou difusão dos artigos 
no português afro-brasileiro, tanto para a função de sujeito quanto para a de objeto direto. Para 
tanto, realiza-se um estudo sistemático dos dados de fala de dois informantes da comunidade de 
Helvécia (um da faixa etária 2 (de 40 a 60 anos) e outro da faixa 3 (mais de 60 anos),verificando 
todos os sintagmas nominais na posição de sujeito e de objeto e se o artigo é realizado ou não 
nos diferentes contextos sintáticos e semânticos pertinentes à especificidade e à definitude. A 
análise parte do estudo de Ribeiro (2010) sobre a realização do artigo para marcar definitude e 
especificidade nos dados de fala de uma informante de 103 anos, da mesma comunidade (HV-
19). Faz-se uma comparação dos dados encontrados na entrevista de HV-19 com os encontrados 
nas outras duas entrevistas, a fim de verificar o desenvolvimento do processo da implementação 
e difusão do artigo no PB no período destas três gerações. As entrevistas são parte integrante 
do Acervo de Fala Vernácula do Português Afro-Brasileiro do Estado da Bahia, pertencente ao 
Projeto Vertentes, desenvolvido por Dante Lucchesi, na UFBA.
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Estudo diacrônico do “não” em formações nominais 
No Português

PÂMELLA ALVES PEREIRA (UFMG)

Este estudo tem como objetivo a análise do elemento “não” quando anteposto a palavras 
adjetivais (e.g. “não alinhado” e “não verbal”) e a substantivos (e.g. “não sócio” e “não paga-
mento”). Partimos da seguinte questão: seria o “não” um prefixo ou parte de um composto? 
Nossa análise tem como suporte teórico, principalmente, a teoria da Gramaticalização (Hopper 
& Traugott, 1993), por isso a constituição de um corpus com dados históricos do Português. 
Fizemos uma coleta no banco de dados de Davies e Ferreira (2006-), denominado O Corpus do 
Português, disponível em http://wwwcorpusdoportugues.org, e constituímos um corpus com 
5651 casos de “não” anteposto a nomes, do século XIV ao XX. Esses dados foram organizados 
da seguinte forma: dividimos os casos de “não” anteposto a nomes em: “não” referente a um 
particípio (“não + particípio”); “não” referente a um adjetivo (“não + adjetivo”) e “não” refe-
rente a um substantivo (“não + substantivo”). Além dessa divisão baseada na classe gramatical 
da palavra a que o “não” antepõe-se, observamos o verbo que estaria elíptico entre o “não” e o 
nome – o verbo “ser”, como em “não é sócio”, ou verbos como “haver/existir/ocorrer”, como 
em “não houve/existiu/ocorreu pagamento”. Organizamos, também, os casos de “não + subs-
tantivo”, considerando o tipo do substantivo, isto é, se se trata de um nome deverbal ou não 
deverbal. Fizemos, ainda, uma análise semântica dos dados históricos. Encontramos dados de 
“não” anteposto a palavras adjetivais desde o século XIV, e “não” anteposto a substantivos desde 
o século XV. No entanto, as formações em “não” mostraram-se mais produtivas no século XX, 
e os casos de “não + substantivo” foram o que tiveram aumento mais significativo nesse século. 
Vimos, ainda, que, primeiramente, o “não” apresenta-se com sentido de negação nas formações 
com particípio e nas formações com adjetivo, e também com sentido de exclusão nos casos com 
adjetivo. Mais tarde, o “não” passa a ocorrer antes de substantivos e, nessa estrutura, apresenta o 
sentido de exclusão e adquire, ainda, o sentido de falta/ausência. Nos casos de “não + particípio”, 
“não + adjetivo” e “não + substantivo” com valor semântico de exclusão, o verbo que estaria 
elíptico entre o “não” e o nome é o verbo “ser” em todas as ocorrências. Já nos casos de “não + 
substantivo” com o sentido de falta/ausência, a estrutura da formação em “não” é diferente da 
estrutura dos demais casos, permitindo que sejam inseridos outros verbos entre o “não” e o nome 
além do verbo “ser”. Tais particularidades desse tipo de formação “não + substantivo” seriam 
indícios de que se trata de uma estrutura mais gramaticalizada? Parece-nos, a princípio, estranho 
afirmar que “não + substantivo” com sentido de falta/ausência seja mais gramatical que as outras 
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formações em “não”, já que não podemos perceber uma limitação sintática: o número de verbos 
que estariam elípticos entre o “não” e o substantivo aumenta. Em “não pagamento”, por exem-
plo, o “não” seria equivalente à expressão “falta de”, e essa estrutura poderia ser interpretada 
como “falta de pagamento”. Teríamos, portanto, um grupo sintático que poderia ser analisado 
como uma unidade lexical – composto sintático segundo Villalva (1992), e o caminho nesse 
sentido parece estar mais evidente nas formações “não + substantivo”. Assim, ao analisarmos 
o “não” como “falta de” nas formações “não + substantivo”, não poderíamos falar, exatamente, 
em gramaticalização, já que o processo de mudança “não” negação verbal > expressão “falta 
de” não implica uma mudança do estatuto gramatical da negação para outro mais gramatical. 
Ao fazer parte de um composto sintático, o “não” com sentido de falta/ausência nas formações 
“não + nome” estaria trilhando, por hipótese, um caminho na direção da morfologização.
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Póvoa, casal, freguesia e outros:  
reflexão sobre os genéricos relativos a aglomerados 

humanos em Portugal

PATRICIA CARVALHINHOS (FFLCH-USP)

O foco de estudo do projeto Atlas Toponímico de Portugal nas fases iniciais de definição 
dos critérios metodológicos tem sido o elemento genérico dos topônimos portugueses dentro 
do subprojeto Variantes Lexicais na Toponímia Portuguesa: a questão do genérico. O corpus 
utilizado baseia-se em um elenco de topônimos disponibilizado pelo Sistema de Cartografia 
de Risco de Incêndio Florestal do Instituto Geográfico Português. O elenco toponímico trouxe 
muitas questões relativas à forma de estrutura sintática no idioma português (genérico + espe-
cífico). Considerando que um nome de lugar carrega alguns componentes que pertencem a 
ambos, a Terminologia (genérico) e a Lexicologia (o termo específico), o projeto de pesquisa 
que, inicialmente, traçou alguns critérios e estudou alguns aspectos sobre os genéricos em geral 
relativos à água (rios, ribeiros, etc.) (Carvalhinhos, 2009 e 2011), agora avança em direção à 
análise de nomes portugueses de aglomerados humanos como póvoa, casal, aldeia, vila e outros 
termos referentes à povoação do território, em duas perspectivas: tanto se vem considerando 
o uso do elemento geográfico propriamente dito (o termo em uso, como ocorre com quinta, 
em seu aspecto polissêmico) quanto os casos de toponimização do elemento geográfico. Os 
resultados iniciais apontam denominações referentes a vários períodos da história territorial 
portuguesa, revelando tanto nomes relativos a divisões administrativas rurais quanto urbanas e 
também inúmeros topônimos referentes à propriedade em si (suas terras cultas e incultas, suas 
parcelas, etc.), além de uma diversidade de motivos semânticos a serem estudados em outra 
oportunidade. A distribuição geográfica dos topônimos indica peculiaridades regionais no uso 
de certas denominações, como é o caso de monte na região do Alentejo, em detrimento da forma 
usual aldeia. Essas peculiaridades oferecem fortes indícios para investigações dialetológicas em 
etapas seguintes da pesquisa. Além do estudo linguístico propriamente dito, o tema oferece a 
oportunidade de se repassarem importantes autores que abordaram a formação territorial portu-
guesa, como Leite de Vasconcelos, Henrique da Gama Barros e Alberto Sampaio, entre outros.
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Mudanças culturais na Desterro do final dos 
oitocentos: registros do jornal O Moleque

PATRÍCIA FLORIANI SACHET (PGL/UFSC) 
ZILMA GESSER NUNES (DLLV/UFSC)

A cidade de Nossa Senhora do Desterro – hoje Florianópolis, capital de Santa Catarina 
– 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 e 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 da atualidade. Em 12 de março de 1884, Gama Rosa publica no Jornal A Regeneração 
um texto que foi considerado a conceituação desse ideal

A Ideia Nova não obscurece o mérito de escritor algum, nem a influência que ele pode exercer 
no seu tempo. Somente, sabendo 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. Pinheiro Chagas desenvolveu-se 
e preponderou no Romantismo, em sua fase mais exagerada; e eis porque todas as suas 
obras acham-se saturadas dos defeitos e ridículos dessa escola: o sentimentalismo piegas, 
o ar tolo e choramingas, o lirismo afetado de almanaque e de recitativo, o idealismo falso 
contrário às realidades da vida, as banalidades, os lugares comuns, tudo isso acompanhado 
e expresso por uma enxurrada de chapas que tornam absolutamente impossível a leitura 
de tais produções.

É 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 
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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 escra-
vocrata 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.
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Estratégias de realização do objeto indireto nas 
redações de alunos do Ensino Fundamental 2

PAULA DE FREITAS DENARI (USP)

Este trabalho discute as estratégias de realização do dativo no português brasileiro (PB), 
caracterizado pela gramática tradicional de objeto indireto, com o uso das preposições a e 
para e sob a forma de pronome (me, te, lhe/lhes) em redações de alunos de 6º.ano ao 9º. ano 
do ensino público e privado, da cidade de Santos. Pressupondo que é na escola a aquisição 
do sistema escrito, observou-se o que acontece no Ensino Fundamental 2, com o objetivo de 
ressaltar as formas inovadoras entrando na prática escrita da criança, e também quantificar 
essas formas com as aprendidas como segunda língua nas aulas de gramática e nos textos 
mais cultos. Trabalhos recentes, como de Torres Morais e Berlinck (2006), Freire (2000, 2005) 
e Dutra (2003), apontaram três estratégias inovadoras: – a substituição da preposição a por 
para, – a perda progressiva dos clíticos de 3ª pessoa (lhe/lhes), que são substituídos pela forma 
preposicionada (a ele/eles,a ela/elas), – aumento das formas nulas. Juntamente a essa análise, 
será feita uma comparação entre a realização do dativo de 3ª. pessoa com os de 1ª. e 2ª. (me, te) 
Os mesmos autores mostraram que, no PE, as formas com a preposição a e clítico lhe/lhes são 
fixadas na aquisição, ao contrário das formas pronominais a ele/para ele. No PB, ao contrário, 
o clítico de 3ª pessoa é adquirido na escola. Por outro lado, a criança ainda não assimilou na 
sua prática os usos cultos dos falantes brasileiros. Estes usos já foram registrados nos diferentes 
volumes da Gramática do Português Culto Falado no Brasil em particular, no Vol. III. O que 
a escola faz é persistir no ensino de modelos que se encontram apenas nos usos cultos do 
falante do PE, por isso há uma defasagem entre o vernáculo que a criança traz para a escola 
e as formas de prestígio que a escola almeja serem dominadas pelos alunos durante os anos 
de escolaridade. O quadro teórico no qual se sustenta este trabalho é a Teoria de Princípios e 
Parâmetros, além das pesquisas já mencionadas e os estudos de Mary Kato, em A Gramática 
do Letrado; Ian Roberts e Anthony Kroch. Para a seleção dos dados, foram escolhidas redações 
de alunos do Ensino Fundamental 2, de três colégios urbanos da cidade de Santos, sendo um 
particular e dois públicos. Assim, de cada série, foram tomadas 20 ocorrências, 10 do colégio 
particular e 10 do colégio público, resultando em um total de 80 dados. Os textos (redações) 
apresentam estrutura narrativa e foram produzidos por alunos do 6º ao 9º ano, com faixa etária 
entre 10 e 14 anos.
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Algumas reflexões semânticas sobre a preposição para 
do português brasileiro

 
PAULA DE SOUZA GONÇALVES (UNESP)

A preposição tem sido descrita, sob a ótica da gramática tradicional, como um “relator”, 
qualificativo bastante vago, não pelo estatuto que lhe é conferido de relacionar termos, mas por 
dois motivos de natureza distinta: pelo conteúdo ignificativo atribuído às preposições, a seus 
diferentes empregos em sua função de relator; pela definição dada aos termos relacionados, 
comumente apreendidos, no âmbito da oração, como “antecedente” (termo que antecede a 
preposição) e “conseqüente” (termo que a segue). Nosso trabalho, fundamentado na Teoria das 
Operações Predicativas e Enunciativas de Antoine Culioli, analisa um conjunto de enunciados do 
português do Brasil em que se faz presente a preposição PARA, caracterizada como “preposição 
de discernimento”, de acordo com a Grammaire des prépositions, de J. J. Franckel e D. 
Paillard (Paris, Editions Ophrys, 2007). Ao longo de nossas análises, buscaremos evidenciar as 
operações que, constitutivas da natureza semântica de PARA, decorrem das diversas interações 
suscetíveis de se estabelecer entre essa preposição e os termos que, de um lado, a antecedem, 
de outro, são por ela introduzidos (doravante X e Y, respectivamente). “Discernimento”, em 
nossa perspectiva teórica, significa que Y atribui propriedades ao termo X (termo que entra 
em relação com Y por meio da preposição) que não serão jamais capazes de defini-lo, a não 
ser sob um determinado ponto de vista. Em relação ao funcionamento da preposição PARA, 
sustentaremos a hipótese de que, dado um enunciado do tipo X PARA Y, PARA marca que Y 
constitui um modo de apreensão de X, considerando X do ponto de vista de uma categorização 
que é externa ao que é intrinsecamente constitutivo de X. Além disso, num enunciado com a 
preposição PARA, Y consiste no único localizador de X. No âmbito da Teoria das Operações 
Predicativas e Enunciativas, uma preposição não é apreendida como a tradução de um sentido 
que existiria independentemente do próprio material verbal no qual ela se encontra inserida, o 
que atesta a impossibilidade de identifica- la, semanticamente, por meio de um sentido básico, 
de um “conteúdo permanente”, visto ser este necessariamente fruto da inserção discursiva da 
preposição em si. A partir dessa hipótese, ilustrada por diferentes enunciados, mostraremos ser 
possível propor uma definição semântica unitária de PARA sustentada por esquemas operatórios 
que se manifestam no conjunto de seus empregos, independentemente de considerações de 
natureza gramatical que concebem os sintagmas preposicionais como partes de processos de 
complementação, adjunção ou outros. Ao trabalharmos com uma metodologia sistemática 
de paráfrases e glosas, refletindo sobre os termos passíveis de substituir X e Y colocados em 
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relação pelas preposições e sobre as regularidades que eram determinantes em cada caso, dadas 
as propriedades que lhes eram associadas, pudemos formalizar uma dinâmica invariante que 
seria constitutiva da função exercida pela preposição PARA no âmbito das construções por 
ela integradas. Essa invariante seria uma forma definidora da variação, o que se manteria no 
decorrer da variação. Tal invariante, construída por meio de manipulações do material empírico 
nos quais a preposição se faz presente, mostra que a variação de PARA não é qualquer, mas é 
sustentada por um esquema constante no âmbito do enunciado, o que constitui sua dinâmica 
invariante ou forma esquemática.

Caderno de Resumos – Paula de Souza Gonçalves



705

Variações paramétricas em línguas românicas e 
germânicas: uma análise para as construções dativas

 PAULA ROBERTA GABBAI ARMELIN (USP)  
JULIO WILLIAM CURVELO BARBOSA (USP) 

 Neste trabalho, discutiremos o fenômeno das construções dativas no português brasileiro 
(PB) e o desafio apresentado por um de seus dialetos, falado na região da Zona da Mata mineira 
(PBM), que se assemelha superficialmente às construções de objeto duplo do inglês. Partindo 
das observações feitas por Scher (1996), mostraremos que uma língua emoldurada pelos saté-
lites (Talmy 2000), como o inglês, é capaz de realizar manner nas construções de objeto duplo 
dativas e locativas, assim como nas construções de verbos de movimento (1), algo impossível 
em línguas emolduradas pelo verbo, como o PB (2). As construções do PBM, por outro lado, 
apresentam características de tópico, sugerindo deslocamento para a periferia esquerda de vP 
(Rizzi 1997, Belletti 2002) (4):

(1) a. I slid him another beer. Eu escorreguei ele outra cerveja (Talmy 2000:39) b. I slid 
another beer to him. Eu escorreguei outra cerveja para ele c. I forked the hay up onto / Eu garfei 
o feno para cima para dentro down off the truck para baixo fora o caminhão 

(2) a. *Eu escorreguei ele outra cerveja. b. *Eu escorreguei outra cerveja pra ele. b›. Eu 
passei outra cerveja pra ele escorregando ela. c. *Eu garfei o feno pra cima do caminhão. c›. Eu 
coloquei o feno em cima/dentro/ pra baixo/ pra fora do caminhão. (3) a. A Maria deu [o livro] 
(tópico) [a/para o Paulo]. (foco) (PB) b. A Maria deu [a/para o Paulo] (tópico) [o livro]. (foco) 
(4) a. A Maria deu [o livro] (tópico) [o Paulo] (foco).(PBM) b. A Maria deu [o Paulo] (tópico) 
[o livro] (foco). 

Para explicar a assimetria entre inglês e PB(M), dois aspectos das construções dativas 
são essenciais: (i) a alternância entre as preposições a e para, já que apenas verbos que aceitam 
a permitem a omissão da preposição, e (ii) a leitura de tópico para o objeto indireto colocado 
entre o verbo e objeto direto, independentemente da presença da preposição. Nós propomos que, 
não importa qual a construção (ou língua) em questão, todas as construções dativas e de objeto 
duplo são derivadas a partir da mesma projeção funcioanl F, seguindo as propostas de Pylkkä-
nen (2002) e DiSciullo (2005), porém com implementação teórica da Morfologia Distribuída 
(Halle & Marantz 1993). O que distingue esses fenômenos são consequências de dois tipos de 
variação paramétrica, baseadas em propriedades morfofonológicas. O primeiro tipo de varia-
ção é explicado por uma combinação entre o Parâmetro de Composição (Snyder 1995, 2001) e 
da distinção de Talmy (2000) entre línguas emolduradas pelos satélites e línguas emolduradas 
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pelo verbo, na qual dativos e nomes compostos compartilham a mesma estrutura funcional; 
em inglês, o núcleo da projeção funcional pode ficar sem inserção de conteúdo fonológico, 
o que acaba desencadeando uma operação que obriga o complemento da projeção funcional 
(i.e., o alvo) a se adjungir à esquerda do tema, alterando sua ordem de linearização. Por conta 
da restrição de incorporação de manner nos verbos de línguas emolduradas pelo verbo (cf. 2), 
os dados do PBM não podem ser considerados construções de objeto duplo. Já a ausência do 
conteúdo fonológico da preposição no caso do PBM, é explicada por conta de uma variação 
microparamétrica entre PB e PBM, que, ao contrário do inglês, sempre faz inserção fonológica 
ao núcleo de F; porém, o peso fonológico da preposição a permite que haja uma operação de 
apagamento de tal elemento no caminho para PF.
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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 histó-
ria 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 imigran-
tes 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 Gemein-
deschule 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 des-
cendentes estiveram em contato, bem como considerações sobre a competência comunicativa 
e contextos de uso das línguas em contato na comunidade estudada.
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O Conqueísmo: A Extensão de uma Construção

PAULO CHAGAS DE SOUZA (USP)

Talmy (1985) decompôs os verbos que expressam a ideia de causação em um certo número 
de traços sujeitos a variação paramétrica, a qual tem por resultado produzir um conjunto de ver-
bos com tipos diferentes de causação, tais como ‹impedir›, ‹deixar›, ‹ajudar› e ‹resistir›. Esses 
verbos são denominados por ele verbos de dinâmica de forças. Essa família de verbos é um bom 
exemplo de uma categoria radial, em que provavelmente diríamos que o verbo fazer é o mais 
central, sendo o verbo que tem o sentido menos especificado. Outros verbos dessa categoria 
incluem: causar, evitar, provocar, etc. O verbo ‹fazer› nesse uso de dinâmica de forças apresenta 
uma construção que tradicionalmente está restrita a ser usada com ele. É a construção ‘fazer 
com que’, em exemplos como ‘A chuva fez com que o jogo fosse cancelado.’ O ‘com’ usado 
nessa construção é tradicionalmente usado só com o verbo ‘fazer’. No entanto, embora isso 
ainda seja algo esporádico, essa construção vem sendo usada com outros verbos de dinâmica 
de forças. Nesta comunicação denomino ‹conqueísmo› o uso desta construção caracterizada 
pela presença do com acompanhando o que subordinativo que aparece com outros verbos de 
dinâmica de forças no PB. Esse fenômeno em que uma construção passa a ser usada com um 
número maior de lexemas é a extensão, um dos mecanismos de mudança sintática postulados 
por Harris & Campbell (1995). Essa comunicação tem o objetivo de analisar a extensão dentro 
do quadro da Gramática de Construções, considerando a extensão de uma construção de um 
membro central de uma categoria paraseus outros membros como se localizando na zona de 
desenvolvimento potencial (Désagulier 2005) dessa construção. Outro componente da análise 
é que o membro central de uma categoria, sendo o de uso mais frequente, naturalmente tende a 
influenciar os demais membros da categoria, como previsto nas abordagens teóricas baseadas 
no uso, como nos trabalhos de Bybee.
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Gramaticalização de “estar com”: construção 
comitativa de posse em português

 PAULO JEFERSON PILAR ARAÚJO (USP) 
IVAN ROCHA ( USP) 

Segundo o Corpus do Português de Davis e Ferreira (2008), a construção com o verbo 
“estar” juntamente com a preposição de valor comitativo em português, “com”, existe no 
português desde o século XIV, tendo o sentido inicial de companhia. Nos séculos seguintes, a 
expressão “estar com” passa por extensões semânticas, devido a processos de gramaticalização, 
até o uso mais prototípico atualmente utilizado para estados transitórios, físicos ou mentais, que 
também podem ser interpretados como uma estratégia de posse predicativa em contextos que 
podem alternar, às vezes, com o verbo prototípico de posse, “ter”, como nos exemplos abaixo:

 (1)a. Seu João tem dor no joelho.
 b. Seu João está com dor no joelho.
Exemplos nos quais, segundo Avelar (2009), a diferença se dá em termos aspectuais, 

levando a entender que para o uso de “ter”, a dor de João seria crônica, enquanto que no uso de 
“estar com” a dor seria temporária ou esporádica. Frente ao amplo leque de domínios conceituais 
nos quais a construção “estar com” participa em português, de companhia, posse, locativo, estado, 
etc., este trabalho busca ir além dos resultados formalistas que tentam dar conta das constru-
ções de posse, como a proposta de Avelar (2009), para os quais um verbo de posse prototípico 
como “to have” do inglês não é nada mais que uma cópula e a incorporação de uma partícula 
funcional, geralmente locativa. Além das análises formalistas já existentes, propõe-se também 
um tratamento formalista a partir da teoria da estrutura argumental de Hale e Keyser (2002) 
para então se considerar o caminho da gramaticalização dessa construção de posse comitativa 
em português. Busca-se, assim, contrapor a hipótese localista dos estudos formalistas aos tra-
balhos de cunho cognitivista que tem nos processos de gramaticalização e subjetivização (este 
nos termos de Langacker) maiores evidências que corroborem uma proposta não localista para 
as expressões de posse predicativa nas línguas, conforme Langacker (2009). Junte-se a isso que 
um tratamento cognitivo-funcional da expressão comitativa “estar com” no português poderá 
indicar as motivações funcionais para a alta produtividade do uso de “estar com” em português 
brasileiro em relação ao uso da mesma expressão na variedade europeia do português, conforme 
observado no Corpus de Davis e Ferreira (2008).
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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. 
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Da tira cômica à tirinha: o nome de um gênero e suas 
mudanças ao longo do tempo

PAULO RAMOS (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO)

Esta comunicação se propõe a expor a mudança histórica por que passou a forma de se 
referir a um dos gêneros vinculados às histórias em quadrinhos, migrando de tira ou tira cômica 
para tirinha. Ancorados em Ramos (2010, 2011), enxergamos os quadrinhos como um hiper-
gênero, do qual se relacionam diferentes gêneros autônomos, entre eles as tiras cômicas, alvos 
desta exposição. A apresentação objetiva resgatar as primeiras traduções no Brasil dessa forma 
de produção. Importadas dos Estados Unidos, país que as popularizou nos jornais diários do 
começo do século 20, as tiras cômicas tiveram associações iniciais com os quadrinhos em si 
ou com uma tradução da expressão norte-americana comic strip, comportamento que ocorreu 
também em outros países sul-americanos. O passar das décadas e a predominância das histó-
rias humorísticas tornaram a palavra tira uma forma sinônima, que ignorava os demais gêneros 
afins,casos da tira seriada, da tira cômica seriada e da tira livre. Mais ainda, ocorreu neste século 
no Brasil um processo de popularização do termo tirinha para se referir às tiras cômicas. Muitos 
desses registros ocorreram em estudos e publicações do meioacadêmico, entre os quais podem 
ser citados os livros de Koch e Elias (2006, 2009).

Com base em registros físicos e em mecanismos de busca, alguns deles viabilizados pela 
mídia virtual, procuraremos demonstrar as etapas de surgimento dos termossinônimos, bem 
como pretendemos levantar algumas hipóteses sobre os motivos dessasucessiva troca de nomes. 
Um deles, talvez o principal, seja o interesse recente de pesquisas de ordem textual e discursiva 
sobre as tiras, algo pouco visto durante todo oséculo passado no país. Novos olhares lançam 
novas formas de se referir ao objetoanalisado. Não raras vezes, reproduz-se expressão familiar a 
determinado domínio discursivo, sem se levar em conta o histórico do gênero e da forma como 
foi popularizado no país ao longo das décadas.

REFERÊNCIAS:
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Envolvimento e exortatividade como mecanismos de 
construção discursiva de poder e solidariedade na 

imprensa paulistana de bairro 

PAULO ROBERTO GONÇALVES SEGUNDO (USP)

 A negociação da intersubjetividade na atividade interacional consiste em aspecto fun-
damental da construção discursiva do Significado Acional, integrando, portanto, a estrutura 
genérica. Nesse sentido, atentar para o modo pelo qual os recursos linguísticos do interpessoal 
constroem padrões significativos e regulares no seio de um determinado gênero discursivo cons-
titui procedimento fundamental para compreender a articulação das relações de poder e solida-
riedade que embasam a atividade retórica e teleológica dos diversos modos de ação discursiva. 
O objetivo deste trabalho é descrever e analisar, a partir de uma perspectiva crítico-discursiva 
(Fairclough, 2007) e sistêmico-funcional (Halliday & Matthiessen, 2004), de que modo, por 
um lado, os recursos de envolvimento e, por outro, as formas de exortação configuram padrões 
de negociação intersubjetiva no exercício da atividade retórico-teleológica de persuadir, veri-
ficada nos editoriais da imprensa paulistana de bairro tanto no período totalitário (1964-1985) 
quanto na primeira década do século XXI, em que a tendência de desmassificação dos meios 
(Meyer, 2004) se intensifica, o que pode ser depreendido tanto pela maior tiragem e variedade 
de veículos da imprensa local quanto por sua maior capacidade de mobilização de recursos 
para arbitrar e intermediar a relação entre a comunidade leitora e os agentes políticos de poder 
decisório nas diversas regiões da capital paulista. Assim, por meio de análises quantitativas e 
qualitativas realizadas em um corpus de 118 editoriais de jornais locais paulistanos, tornou-se 
possível detectar a interação entre os padrões de envolvimento (vínculos) e os padrões de exor-
tatividade (incitações) na construção de posicionamentos sociodiscursivos variados de poder e 
solidariedade, ora intensificando intimidade, ora autoritarismo, valorizando ou desvalorizando 
a capacidade de atuação dos alvos da exortação ─ em geral, a própria comunidade leitora ou os 
agentes políticos ─ diante do projeto acional discursivamente construído, o que contribui para 
um maior entendimento acerca da relação entre as formas de negociar a intersubjetividade e a 
instauração de distintas possibilidades retóricas nos textos.
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Quando o oral e o escrito se  
entrecruzam – aspectos lexicais

PEDRO DA SILVA DE MELO (USP-PG) 
HUDINILSON URBANO (USP)

O presente trabalho tem dois objetivos básicos: investigar se há, na narrativa do livro 
Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), a presença da oralidade e exami-
nar como essas manifestações se processam linguisticamente no texto. Suscitam-se, portanto, 
duas perguntas: Há em Quarto de despejo manifestações da oralidade? Em caso afirmativo, 
em que níveis essa oralidade (aqui empregada com o sentido de “coloquialidade” e “língua 
falada popular”) se processa linguisticamente? Para essas perguntas, temos a hipótese de que o 
registro da língua falada foi aproveitado de maneira mais ou menos inconsciente pela autora de 
Quarto de despejo e que, entre vários níveis linguísticos, a oralidade se manifesta de maneira 
notável no léxico. Estudar-se-á, portanto, como o léxico da narrativa apresenta um efeito de 
língua falada, tornando o texto dinâmico e expressivo. A metodologia de trabalho envolve a 
seleção de trechos significativos da narrativa de Quarto de despejo, cujo léxico é destacado e 
analisado. Estabelecem-se, desse modo, relações entre língua falada e língua escrita, compreen-
didas não como uma dicotomia, mas como variedades pertencentes a um continuum tipológico. 
Neste continuum, que vai da distância à imediatez comunicativa, um gênero da escrita pode 
apresentar características da fala e um gênero da fala pode apresentar características da escrita. 
Esta perspectiva de análise é denominada perspectiva sociointeracionista e, embora reconheça 
as características próprias do texto falado e do texto escrito, preconiza que em diversas situa-
ções de produção ambos se entrecruzam e apresentam características comuns; para melhor 
embasamento teórico-metodológico, alguns pressupostos da Sociolinguística e da Análise da 
Conversação servirão de suporte para uma devida análise do corpus. Ressalte-se que o texto de 
Quarto de despejo não foi examinado como um texto oral, mas como um texto escrito, em cuja 
enunciação há marcas lexicais que evidenciam a presença da oralidade e que essa presença é 
intrínseca ao português popular escrito.
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Lusofonia em Moçambique: com ou sem glotofagia?

 PERPÉTUA GONÇALVES (UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE, MOÇAMBIQUE)

A adoção do português como língua oficial e língua de “unidade nacional” no pós-inde-
pendência de países multilingues como Moçambique teve motivações políticas e sociais que não 
foram nunca contestadas de forma radical. Pelo contrário, a marginalização das línguas bantu 
locais, que se verifica até hoje, tem vindo a ser posta em questão sobretudo por intelectuais e 
académicos moçambicanos. Um dos efeitos da supremacia do português é o progressivo aban-
dono das línguas bantu, consideradas sem prestígio e com valor social limitado – sobretudo em 
meio urbano – pelas próprias comunidades que as falam. Em termos quantitativos, esta “luso-
fonia glotofágica” não tem contornos dramáticos, já que as línguas bantu são ainda as línguas 
maternas de quase 90% da população moçambicana. É em termos qualitativos que a questão 
se coloca, devido à assimetria que se regista nos domínios de utilização da língua portuguesa e 
das línguas bantu: a primeira é usada sobretudo nos chamados domínios “altos” (escolarização, 
meios de comunicação escrita, etc.), ao passo que as segundas estão confinadas quase exclu-
sivamente à comunicação familiar e inter-étnica. Nesta comunicação, pretende-se apresentar 
dados e argumentos sobre a situação das línguas faladas em Moçambique, que estimulem o 
debate com o público brasileiro.
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Edição fac-similada de cartas do Arquivo Particular Dr. 
João da Costa Pinto Vitório: versão XLM

 PRISCILA STARLINE ESTRELA TUY BATISTA (I.C. UEFS)  
MARINALDA SILVA FREITAS (I.C. UEFS)

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

PRISCILLA BARBOSA RIBEIRO (USP/FAPESP)

A língua é elemento fundamental da identidade de um povo (Burke, 2005). Considerando 
que pode refletir, implicitamente, características, projetos e pretensões socioculturais, econômicas 
e identitárias, analisamos a ordem de constituintes sentenciais no português paulista culto em 
um período emblemático da história de São Paulo e do país: os primeiros anos republicanos. 
Nossa proposta não se restringe ao objeto estritamente linguístico, mas, com o intuito de realizar 
um trabalho interdisciplinar, busca descrever e analisar também o contexto sociohistórico de 
produção dos textos tomados como fonte. 

As análises sobre a ordem de constituintes sentenciais mostram que, ao longo da história 
da língua portuguesa no Brasil, a ordem com sujeito pré-verbal apresentou aumento considerável 
de frequência entre os séculos XVIII e XX, em oposição a construções com sujeito pós-verbal 
(cf. Berlinck, 1989; Duarte, 1992; Torres Morais, 1993). De modo geral, as gramáticas do iní-
cio do século XX analisam a posposição do sujeito ao verbo como inversão à ordem lógica da 
sentença (Pereira, 1907; Ribeiro, 1914; e outros), sendo considerada efeito de estilo e marca de 
registro linguístico culto. Tendo em vista esses valores socioculturais das formas linguísticas, 
a posposição do sujeito em textos da última década do século XIX pode ser interpretada como 
um artifício para distanciamento do registro mais popular da língua. Vale ressaltar que nesse 
período, também conhecido como Belle Époque¸ as relações e posições sociais se constituíam 
por meio de marcas de distinção manifestas nos mais diversos âmbitos, como o vestuário, a 
arquitetura e ornamentação das casas, a filiação a sociedades e agremiações, entre inúmeros 
outros elementos, dos quais destacamos a língua. Representação superficial de uma condição 
ou status, esses índices eram significativos na construção das diferenças socioculturais. 

Atendo-nos ao final do século XIX, analisamos a ordem de constituintes em textos da 
Escola Normal da Capital São Paulo (ENC) e comparamos as ocorrências com amostras de 
textos de escritores brasileiros e portugueses. Enfocando a posição do sujeito em relação ao 
verbo, analisamos as diferentes possibilidades de realização da ordem e levantamos os fatores 
linguísticos a elas relacionados. Nosso estudo baseia-se em corpus de natureza formal constituído 
a partir de atas e cartas escritas por professores e diretores da ENC, importante instituição da 
história da educação paulista e primeira escola normal da capital da província.

Realizamos ainda o levantamento de elementos da instituição tais como sua história, a 
origem e formação de seus participantes (discentes, docentes e direção), o currículo escolar, 
interpretando-os juntamente com os resultados linguísticos, em análise interdisciplinar, que 
contempla o fenômeno linguístico e seu contexto sóciohistórico e cultural.
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Construções em processo de gramaticalização e sua 
presença no livro didático

PRISCILLA DE ALMEIDA NOGUEIRA (USP)

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa “Gramaticalização de construções de valor 
aproximativo”, que tem por objetivo a investigação dos mecanismos que possam ter deflagrado o 
surgimento e/ou incorporação de construções codificadoras de intenções de incerteza, imprecisão, 
aproximação e dúvida na modalidade escrita. O corpus selecionado para este estudo é composto 
por redações dissertativas de candidatos aos vestibulares da Fuvest (Fundação Universitária 
para o Vestibular) e da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). 
Num momento posterior ao da recolha de dados, o livro didático se converteu em um objeto de 
observação, tal como um corpus de controle, dada sua importância na divulgação de modelos 
escolares, ao mesmo tempo em que pode pressionar a expansão e adoção de usos normativos 
nas redações vestibulares. Os livros e gramáticas selecionados são materiais aprovados por 
comissão especializada contratada pelo Ministério da Educação. Sabe-se que o modelo anterior 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) não abordava o trabalho com operadores tex-
tuais demandados por intenções discursivo-pragmáticas. Espera-se que os materiais já estejam 
em sintonia com os novos PCNs de língua portuguesa, em cujas bases argumentativas estão os 
princípios funcionalistas e socio-interacionistas. A expectativa é a de que esses materiais lidem 
de forma clara e direta com os articuladores discursivos e seus efeitos textuais. Uma hipótese 
derivada desta é aquela assentada na presença de articuladores que envolvam dúvida, aproxi-
mação, imprecisão e outras desse mesmo grupo que pode ser ligado pelo rótulo de vaguezas 
linguísticas. Este trabalho procura demonstrar a importância da aplicação do funcionalismo e 
da gramaticalização ao ensino de língua portuguesa. Para um aprendizado significativo e mais 
consciente, torna-se essencial o reconhecimento das diferentes funções desempenhadas pelas 
estruturas, bem como o desenvolvimento da percepção de que a língua não é uma estrutura está-
tica e que deve ser concebida como uma atividade social, que não existe por si mesma, mas sim, 
devido ao uso para fim de interação entre os seres humanos e para a comunicação de intenções.
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Análise diacrônica da ordenação do sujeito em relação 
ao verbo no português

PRISCILLA MOUTA MARQUES (UFRJ) 

Este trabalho, de cunho funcionalista, tem como objetivo analisar diacronicamente a 
ordenação do sujeito em relação ao verbo no português, observando o que motiva a ocorrência 
desse termo na posição pré ou pós-verbal. A hipótese principal que permeou este trabalho é a de 
que o posicionamento do sujeito é motivado não só por fatores estruturais, mas sobretudo por 
aspectos discursivo-pragmáticos, como grau de informatividade, ou seja, dependendo da carga 
de informação (central ou periférica no discurso) veiculada pelo sujeito, tal termo posicionar-
-se-ia antes ou após o verbo. Além disso, partimos do princípio de que aspectos relacionados à 
frequência, assim como à mudança e conservação de determinadas ordenações, estão associa-
dos ao grau de informatividade dos elementos em diferentes tipos de cláusulas (Givón, 1979). 
Assim, em nossa análise, abarcamos aspectos estruturais e discursivo-pragmáticos, dentre estes 
o estatuto informacional do sujeito, a partir de cinco categorias relacionadas à informatividade, 
adaptadas de Prince (1981), sendo quatro delas também propostas por Votre e Naro (1986): novo, 
disponível, parcialmente novo, evocado e inferível. Além da informatividade, analisamos o con-
texto de ocorrência do sujeito (planos discursivos de figura e fundo), manutenção ou quebra da 
sequência tópica e distância da menção anterior, aplicável aos sujeitos com informação evocada. 
Dentre as variáveis utilizadas para a análise dos fatores gramaticais que poderiam influenciar o 
posicionamento do item sujeito, destacamos: tipo de verbo, representação e extensão do sujeito, 
presença ou ausência de elemento adverbial, tipo de complemento e tipo de cláusula, variável 
esta que acreditamos poder explicar a maior ou menor rigidez da distribuição dos elementos em 
uma oração. Visando atingir o objetivo proposto e comprovar as hipóteses que norteiam este 
estudo, utilizamos dados retirados de corpora dos séculos XIV ao XX. Fizeram parte da análise 
todos os tipos de cláusula em frases afirmativas e negativas. Após o levantamento dos dados, 
tendo todos os aspectos sido observados, criamos um banco de dados e utilizamos o programa 
estatístico Social Package for Social Sciences (SPSS), versão 15, para a obtenção da frequência 
e para o cruzamento das variáveis em análise. Os resultados de nossa análise apontam para um 
caráter essencialmente funcional da ordenação do sujeito em relação ao verbo no português em 
todos os séculos analisados. Inclusive em casos em que aparentemente se verificava influência 
de um fator estrutural, observamos que atuavam aspectos discursivo-pragmáticos. No século 
XIX especificamente, embora um fator gramatical (item verbal) tenha sido observado como 
o explanatoriamente mais forte, subjazia ao fenômeno da ordenação a influência do estatuto 
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informacional em um segundo momento. A ocorrência de sujeitos novos antepostos ao verbo está 
relacionada ao nível de gramaticalização da cláusula em que esse item está inserido, ou seja, ao 
apresentar uma maior rigidez na ordenação de seus elementos, determinados tipos de cláusulas, 
como as subordinadas, por exemplo, apresentarão o sujeito na ordem pré-verbal, não-marcada, 
independentemente do tipo de informação por ele veiculado. No caso de sujeitos evocados 
em configurações pós-verbais, verificamos que, em geral, esses sujeitos caracterizam-se pelo 
fato de deixarem de ser tópico e passarem a ser o foco da oração. Esses achados convergem 
para a defesa da Linguística Funcionalista da relação de simbiose entre discurso e gramática, 
constituindo esta um conjunto de regularidades provenientes de nossas habilidades cognitivas 
e interacionais e da automatização de estratégias que apresentam alta frequência no discurso.
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A alternância pronominal em cartas particulares nos 
séculos XIX e XX: você e/ou tu?

RACHEL DE OLIVEIRA PEREIRA (UFRJ)

Este trabalho objetiva analisar a implementação da forma você no sistema pronominal 
do português brasileiro, através da descrição das formas de tratamento da segunda pessoa do 
singular encontradas em textos escritos entre o final do século XIX e o início do século XX. 
Investiga-se a utilização do pronome tu em variação com a forma você, com base em um corpus 
composto por cartas pertencentes à família Penna. Affonso Penna Júnior, filho do ex-presidente 
da República, Affonso Penna, é o destinatário das cartas remetidas por alguns de seus parentes 
como pai, mãe, tio, irmão, cunhado e esposa. Os estudos de sincronias passadas feitos com 
base em materiais diversificados têm demonstrado que, a partir principalmente do século XIX, 
o inovador você transitava por espaços discursivo-pragmáticos distintos e típicos de formas 
híbridas em processo de mudança. Tal forma tanto era empregada com algum traço de cerimônia 
pela elite brasileira oitocentista (Soto, 2007), quanto circulava como variante pronominal do tu 
íntimo nas relações mais solidárias (Lopes e Machado, 2005, Rumeu, 2008). Tendo em vista 
as diferentes facetas da forma inovadora você na virada do século XIX para o XX, propõe-se 
um estudo mais pontual e verticalizado que alie a análise do fenômeno linguístico de variação 
você/tu à configuração sócio-histórica do material que serve como fonte de dados. O trabalho 
levará em conta os pressupostos teóricos da teoria variacionista quantitativa laboviana (Labov, 
1994), visando identificar os fatores linguísticos e extralinguísticos que determinam o uso dos 
pronomes de tratamento de referência a segunda pessoa no período em questão. Um dos prin-
cípios postulados por Labov (1994) é de que o gênero estaria fortemente ligado às mudanças 
e variações que ocorrem na língua. Embora a análise esteja restrita a um corpus específico, os 
resultados preliminares confirmam hipóteses já mencionadas em outros trabalhos. Primeiramente, 
em fins do século XIX e início do século XX o tu ainda é mais empregado, principalmente em 
contextos que denotam maior intimidade, embora os espaços firmados por você mais tarde já 
aparecem delineados neste período: pronome sujeito preenchido (principalmente) e imperativo 
subjuntivo (a depender do paradigma verbal). Percebe-se também, que no que diz respeito ao 
tipo de sujeito, você é favorecido pelo preenchimento desta posição, ao passo que tu possui 
maior frequência em contextos de sujeito nulo.
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A morfossintaxe dos advérbios terminados  
em -mente no português brasileiro

RAFAEL BEZERRA DE LIMA (UFRPE/UAG) 
ADEILSON PINHEIRO SEDRINS (UFRPE/UAST)

O advérbio tornou-se, nas últimas décadas, um grande campo de investigação linguística, 
proporcionando, para os pesquisadores dessa área, um importante diagnóstico para a análise 
de movimentos de outros elementos sintáticos em uma determinada sentença (cf. POLLOCK, 
1989; GALVES, 2001; SILVA, 2004, entre outros). Entretanto, o tratamento dispensado a essa 
classe de palavras, principalmente no Brasil, está muito aquém do esperado, o que possa talvez 
ser explicado pelo fato de o advérbio ser um elemento cujas características morfossintáticas são 
demasiadamente heterogêneas, ou seja, posição mais/menos fixa na sentença; possibilidade de 
flexão para alguns; possibilidade de conversão adjetivo>advérbio para alguns etc. (cf. SEDRINS 
& LIMA, 2002; LIMA, 2006; 2009; 2010).

Partindo dessas considerações, buscamos nessa comunicação explicar a dinâmica mor-
fossintática envolvida na formação dos advérbios em –mente no PB, centrando a discussão em 
dois questionamentos básicos: 

(i)  Qual a relação que há entre advérbios e adjetivos? 

(ii) Qual a estrutura interna dos advérbios terminados em –mente? 

A indagação apresentada em (i) tem razão de ser se levarmos em consideração o exemplo 
(1) abaixo, em que observamos a ocorrência de uma forma adjetival em seu uso adverbial (1a), 
que pode facilmente ser substituída por um advérbio terminado em –mente, sem que a semântica 
da sentença seja prejudicada: 

(1)  a. Maria fala inglês lento. 
 b. Maria fala inglês lentamente.

O uso adverbial da forma lento em (1a) corresponde tradicionalmente ao fenômeno de-
nominado conversão (BASÍLIO, 2007), uma vez que o adjetivo possui, nesse caso, uma leitura 
adverbial, isto é, apresenta forma de adjetivo, mas com características típicas de advérbio. A 
leitura disponível para a forma lento em (1a) é aquela em que esse item atua sobre o VP e não 
sobre o NP sujeito (Maria).
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Procuramos descrever os contextos estruturais em que ocorrem a permuta do adjetivo 
e do advérbio em –mente, lançando mão de dados de outras línguas como o espanhol, inglês, 
português europeu, latim etc, com o objetivo de levantarmos argumentos em favor de corroborar 
a hipótese de que os advérbios devem ser considerados uma subclasse dos adjetivos. 

O exemplo dado em (1) nos revela, então, que poderíamos validar a ideia de que temos 
em um caso um adjetivo com um elemento –mente (1b); e, em outro caso, um adjetivo nu (1a) 
(Bare adjective, nos termos de Corver, 2005). Nesse último caso, preferimos afirmar que se 
trata de uma espécie de forma default do adjetivo. Por outro lado, a base adjetival acrescida 
de –mente seria mais especificada. 

Na tentativa de corroborarmos nossas assunções acerca do fenômeno da conversão, 
procuramos delimitar a fronteira que separa adjetivos de advérbios, baseados tanto em caracte-
rísticas sintáticas, quanto morfológicas. Com relação ao aspecto morfológico, Radford (1988) 
nos revela que novos adjetivos inseridos numa determinada língua podem ter correspondentes 
adverbiais, bastando acrescentar-lhe um morfema como, por exemplo, –mente no PB. Ainda há 
línguas que não apresentam distinção morfológica entre o advérbio e o adjetivo, como é o caso 
do alemão, em (2), ou romeno, em (3). Nesta última, a conversão do adjetivo em advérbio é o 
único processo licenciado para uma leitura de modo. 

(2)  a. Er ist klug; 
 “Ele é esperto” 
 b.  Er spielt klug. 
 “Ele joga espertamente” 

(3)  a. scrisul frumos 
  “A letra bonita” 
 b. El scrie frumos 
 “Escreve bonito”

Com base nos dados acima, podemos perceber que o PB está se aproximando, com relação 
ao uso adverbial do adjetivo, do romeno, haja vista que Hummell (2000) e Rodrigues (2007) 
afirmam que raros no PB são os advérbios de modo em –mente (a ocorrência observada nesses 
estudos fica em torno de 6 a 8% do total de advérbios com essa forma). Isso aponta para o fato 
de que a noção de modo está sendo realizada de outras maneiras e o uso de adjetivos adverbiais 
é uma delas.

A fim de responder à questão apresentada em (ii), propomos uma análise que explique 
a formação morfológica dos advérbios em –mente no PB, tomando como ponto de partida o 
trabalho de Marantz (2001). De acordo com nossa análise, o elemento –mente é considerado 
um IV (item de vocabulário) formador de advérbios, que estabelece uma série de restrições à 
categoria a que se adjunge, de maneira semelhante ao que ocorre com as nominalizações (cf. 
MARANTZ, 2001). Entretanto, nossa análise postula algumas modificações desta proposta, 
tomando por empréstimo a noção do morfema caracterizador de categorias ou sufixo temático, 
ξ, apresentada em Harris (1999). Assim, obtemos a seguinte formação:
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(4)  

De acordo com (4), uma raiz se adjunge a um morfema adjetival, formando, assim, uma 
base; essa base, por sua vez, se adjunge a um elemento formador de categoria gramatical, 
obtendo-se a fase [merec-id-a]. A esse complexo adiciona-se o IV formador de advérbios –
mente, obtendo-se uma segunda Fase (MARANTZ, 2001). Entretanto, há algumas restrições 
de ocorrência, semelhante ao que ocorre com as nominalizações, isto é, o elemento adverbiali-
zador –mente não se combina com morfemas especificados para masculino (cf. LIMA, 2010)
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Os compostos coordenados:  
estruturas binárias e recursão

RAFAEL DIAS MINUSSI (CNPQ/USP/DL)

Este trabalho tem como objetivo analisar alguns tipos de compostos que são tratados por 
Spencer (1991) como dvandva (literalmente dois-a-dois), os quais “são uma conjunção de dois 
elementos, sem qualquer dependência entre eles”. No português, esses compostos são tratados 
por Villalva (1994) como compostos coordenados e apresentam exemplos como: surdo-mudo, 
luso-brasileiro, autor-compositor-intérprete e bate-escova-aspira.

A principal questão ligada a esses compostos que é tratada neste trabalho é não haver uma 
dependência entre os elementos que o formam, isto é: é possível identificar um núcleo nesses 
compostos?

Outra questão colocada é qual é a estrutura de formação desses compostos. Segundo 
Villalva (1994), quando esse tipo de composto é formado por mais de dois elementos, há indi-
cações de que a estrutura de formação desses compostos não é binária, uma vez que, em com-
postos como bate-escova-aspira, a interpretação não é de um instrumento que bate e escova e 
depois aspira, nem de um instrumento que bate e depois escova e aspira, mas de um instrumento 
que bate e escova e aspira, simultaneamente. Além disso, nesses compostos parece haver certa 
recursividade como em pacto mexicano-colombiano-brasileiro-paraguaio...etc, contrariando 
uma característica geral dos compostos das línguas românicas que é não serem recursivos.

Uma vez que um dos objetivos é investigar a estrutura de formação e verificar se, de fato, 
esse tipo de composto não possui uma estrutura binária de formação, utilizaremos o arcabouço 
teórico da Morfologia Distribuída (MD) (Cf. HALE & MARANTZ, 1993). A MD não postula 
a existência de um léxico, de modo que tanto palavras, quanto sentenças são formadas durante 
a derivação sintática, o que nos permitiu tratar esses compostos como formados na sintaxe.

A proposta de que os compostos coordenados do português não possuam um núcleo está 
embasada em um teste de flexão, muito difundido na literatura. Por meio de tal teste, observa-
mos que a marca de plural deve ser sufixada em todos os membros do composto, evidenciando 
assim, que todos os membros do composto são igualmente proeminentes, contra Bisetto (2010).

1) a) um autor-compositor-intérprete
 b) dois autores-compositores-intérpretes
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 c) *dois autor-compositor-intérpretes
 d) *dois autor-compositores-intérprete

Por sua vez, argumentamos que os compostos coordenados apresentam uma estrutura 
binária e propomos, contra Villalva (1994), com base em Di Sciullo (2005), que propõe três 
operadores semânticos (AND, OR, SORT) para a formação dos compostos em geral, que tais 
compostos são formados por um operador AND, que faz a junção dos elementos do composto. 
Dessa forma, nenhum dos elementos é ressaltado como núcleo do composto. 
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Negação sentencial variável no português paulistano: 
restrições discursivo-pragmáticas

RAFAEL STOPPA ROCHA (USP)

O uso variável da negação verbal em português brasileiro (PB) carece de estudos. Este 
trabalho discute um modelo discursivo-pragmático para a aplicação da negação não-canônica 
em PB (SCHWENTER, 2005) e propõe um envelope de variação para um estudo variacionista 
da negação verbal no português falado na cidade de São Paulo.

Em PB, há três possibilidades de negação verbal: Neg V (NEG1); Neg V Neg (NEG2); 
e V Neg (NEG3). Estudos indicam que as negações não-canônicas – NEG2 e NEG3 – são 
produto de contato do português com línguas do grupo banto. Paralelos podem ser encontrados 
em variedades africanas do português e em palenquero, por exemplo (MELLO ET AL., 1998; 
SCHWEGLER, 1998).

As análises mais comuns para NEG2 e NEG3 recorrem à ênfase e à pressuposição. Entre-
tanto, as críticas a essas abordagens argumentam que a definição de ênfase e, consequentemente, 
a análise a partir dela são falhas. O mesmo acontece com a noção de «quebra de expectativa» 
(FURTADO DA CUNHA, 2001), não parecendo suficiente para prever situações em que NEG2 
ou NEG3 poderiam ser realizadas no lugar de NEG1 sem alteração de sentido.

Schwenter (2005) propõe um modelo de distribuição para as três formas de negação baseado 
em restrições discursivo-pragmáticas. Para ele, a possibilidade de realização de uma ou mais 
formas de negação está ligada ao estatuto da proposição que está sendo negada. Diferentemente 
de negar uma pressuposição, a proposição em cuja negação variável incide precisa ser inferida 
ou ativada de alguma maneira no discurso.

Desse modo, a distribuição das variantes que o autor propõe para o PB pode ser resumida 
da seguinte maneira: NEG3 apenas poderia ser realizada quando a proposição a ser negada é 
diretamente ativada no discurso. NEG2 poderia ser realizada no mesmo contexto da anterior, 
mas também quando a proposição a ser negada é inferida no discurso ou é contextualmente 
ativada. NEG1, por sua vez, ocorre em todos os contextos anteriores e, ainda, na negação de 
informação nova, caso em que NEG2 e NEG3 não poderiam ser realizadas.

Apesar de o modelo anterior ter sido proposto com base em ocorrências do PB, a amostra 
para o português paulistano composta por dados de gravações realizadas pelo Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Sociolinguística (GESOL-USP) parece indicar que NEG3 não se restringe a negar 
apenas proposições diretamente ativadas.
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Uma vez que NEG3 é comumente tratada como variante característica da variedade 
nordestina do português (MARROQUIM, 1945; RAMALHO, 1998; MELLO ET AL., 1998; 
SCHWENTER, 2005), esta apresentação tratará não apenas das restrições da negação variável 
no português falado na cidade de São Paulo, mas também da verificação da produtividade de 
NEG3 na variedade paulistana.
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Cartas do editor na história do jornalismo paulista: 
função e subjetividade

RAFAELA BARACAT RIBEIRO (USP)

 Focalizamos na trajetória do jornalismo paulista a carta do editor e realizamos um estudo 
sobre esse gênero discursivo numa perspectiva diacrônica, atentando para a organização e para 
as marcas de subjetividade que nele se manifestam, com o objetivo de verificar os elementos 
constitutivos e os traços textuais que garantem a continuidade e contribuem para a identificação 
do gênero em foco ao longo de seu percurso histórico. Para a análise, selecionamos exempla-
res de três jornais paulistas, a saber: O Farol Paulistano, Correio Paulistano e A Província de 
S. Paulo/O Estado de S. Paulo, e procedemos a um levantamento dos elementos referentes à 
constituição e funcionalidade do gênero e à subjetividade. Assim, a fim de observar as relações 
interativas que o enunciador busca estabelecer com o público leitor, descrevemos os elementos 
relativos ao tema, à função e à estrutura composicional do gênero carta do editor, relacionando-
-os ao contexto de constituição do jornalismo brasileiro, particularmente o paulista, bem como 
examinamos as expressões adverbiais como elementos linguísticos sinalizadores do ponto de 
vista discursivo e orientadores do sentido dos enunciados a determinadas conclusões. Para 
tanto, fundamentamo-nos na perspectiva da Análise Crítica do Discurso, cujos estudos buscam 
verificar como os textos são produzidos de forma a veicular questões ideológicas, como também 
destacar como os indivíduos refletem e podem ser conscientes das estratégias linguísticas de 
manipulação presentes nos discursos que circulam em sociedade. Os resultados obtidos pela 
análise revelaram que, no curso histórico da carta de editor, podemos encontrar regularidades 
temáticas, composicionais e funcionais presentes nessa produção da mídia impressa. As marcas 
de subjetividade manifestadas na constituição do gênero em destaque por meio das expressões 
adverbiais revelaram o modo de construção de avaliações sociais e de manifestações ideológi-
cas pela instância enunciativa, construindo a identidade da instituição jornalística no curso dos 
séculos XIX e XX.
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Fragmentos do português angolano: uma apreciação de 
traços linguísticos vinculados ao encontro de línguas

RAIMUNDO ENEDINO DOS SANTOS (UNIVERSIDADE DE MACAU)

Sabe-se que Angola pertence à região africana de línguas do tronco bântu, e que a expan-
são do português na região foi feita pelos falantes locais, de um modo geral, que herdaram a 
língua da forma como já era falada na América, nos primeiros séculos de colonização. Este 
trabalho procura extrair da fala dos angolanos resíduos que comprovam um bilinguismo histó-
rico e atual. Os dados foram retirados de uma amostra do português falado em Luanda, cujos 
dados foram coletados em janeiro de 2011, tal acervo oral faz parte do projeto de pesquisa (em 
andamento) Angolan Oral Portuguese: a present and historical record desenvolvido junto à 
Universidade de Giessen, na Alemanha, como estudo de pós-doutoramento. Levantaram-se os 
dados que, aparentemente, contrastam com os modelos do português europeu em vários níveis 
de segmentação, assim como foram retirados dados que correspondem estritamente ao português 
europeu atual, no que diz respeito ao léxico e às estruturas morfológicas. Para que se tenha uma 
ideia de como alguns fenômenos observados podem estar distribuí dos na sociedade angolana, 
foram quantificados alguns dados, cujos falantes foram distribuí dos em quatro faixas etárias 
diferentes, tendo-se em conta a discriminação de gênero. Além disso, foi possível constatar o 
comportamento tais traços linguísticos em diferentes níveis de escolaridade. Também houve 
um cuidado em se obter dados que se aproximam do português brasileiro atual, na tentativa de 
desvendar os fundamentos históricos da modalidade angolana referentes à expansão marítima. 
Perseguem-se, portanto, alguns fenômenos que dizem respeito ao contato de línguas, por isso, 
também, fez-se uma tentativa de acomodação dos dados, para que se tenha uma ideia de como 
elementos portadores de língua bântu podem ter contribuído para a expansão da língua, tanto 
na África, quanto na América. Assim, esta análise cria condições de se desvelar qual teria sido o 
papel de línguas bântu na constituição do português angolano e brasileiro. Infelizmente, não se 
encontram disponíveis, na forma quantitativa, dados estruturais provenientes de línguas bântu 
que fluíram para o português em Angola, entretanto isso não invalida o esforço de se conseguir 
mostrar que o homem escravizado teve um papel fundamental na distribuição do português no 
Atlântico sul.

 

Caderno de Resumos – Fragmentos do português angolano: uma apreciação de traços linguísticos vinculados ao encontro...



732

Cotejando relativas em Jurussaca (PA) com o  
Crioulo de São Nicolau

RAQUEL AZEVEDO DA SILVA

Este trabalho atenta para os introdutores das senteças relativas no português afro-brasileiro 
da comunidade quilombola de Jurussaca, situada no estado do Pará, região norte do Brasil. Este 
trabalho também apresentará alguns dados da variedade dialetal do crioulo da ilha de São Nicolau 
? CSN? uma das nove variedades da língua crioula de Cabo Verde (Lopes, 2011), com o intuito 
de estabelecer uma comparação prévia entre os elementos introdutores deste tipo de sentença 
nessas duas línguas. Jurussaca é uma comunidade rural brasileira formada na sua maioria por 
descentendes diretos de escravos africanos (Oliveira & Petter, 2011), do mesmo modo, a ilha de 
São Nicolau, é formada por descendentes diretos de escravos. Logo, as duas ‘comunidades de 
fala’ possuem formações sócio-culturais que as aproximam. Ainda, a literatura aponta semelhan-
ças entre as línguas crioulas e as variedades vernaculares do português como se vê em Baxter 
& Lucchesi (1997). Assim, esses fatos corroboram a importância de compararmos dados das 
duas línguas. Silva (2011) apresenta uma primeira descrição, ainda que preliminar, das senten-
ças relativas no português falado em Jurussaca. Apartir desta descrição a autora observa que há 
o uso categórico do complementizador que para introduzir as sentenças relativas com núcleo 
nominal antedente na fala dessas pessoas: (1) Rocinha é um local que tem umas manguera... 
[em que] (2) Essas véia que eu tô falando. [de quem] Silva (2011) aponta ainda para o uso de 
pronomes relativos apenas em construções relativas sem antecedente nominal, ou seja, relativas 
livres. Para este tipo de construção os pronomes relativos encontrados a partir dos dados são: 
onde, aonde e na onde, como se observa em: (3) (...) ele morava em Capanema mais antes ele 
morava aonde tem uma mangueirona grossa, bem ali onde ele passa no carro que tem pra lá 
da casa da tia Marizete (...) (4) É porque de tudo tem que... diz que de tudo existe na onde é... 
remanescente de quilombo, né. E também o pronome relativo quem, como se observa em: (5) 
Eh... de noite quem... quem trabalhava com tabaco fazia [um] monte de tabaco de noite. Lopes 
Lopes (2011) apresenta uma primeira descrição dos introdutores de relativas no Crioulo de São 
Nicolau ? CSN ? e de acordo com o mesmo, os elementos que introduzem as sentenças relativas 
nesta língua podem ser pronomes relativos, como se observa em (6), ou complementizadores, 
como se observa em (7)1. (6) No otxa-l la n?ondê bzo dtxa-l. No otxa- ø -l la n? ondê bzôt 
dtxa- ø -l 1PL.NOM achar-PST 3SG.ACC lá em onde 2PL.NOM deixar-PST 3SG.ACC Nós 
achamos ele lá onde vocês deixaram ele (lit. ?nós achamos ele lá naonde vocês deixaram ele?)
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(7)  Es inkmenda é pa kel ôm k´bo ta trabadja pa el. Es inkmenda é pa kel ôm k? bo ta 
trabadja pa El DEM encomenda COP para DEM homem COMP 2SG.NOM HAB 
trabalhar-PST para 3SG.DAT Esta encomenda é para aquele homem que você trabalha 
para ele.

Nas duas línguas um fato interessante é que o pronome relativo ocorre somente 
em relativas sem antecedentes. Nas relativas] convencionais, o pronome realtivo parece 
não ser mais atestado] nessas duas línguas sendo substituido por um complementizador. 
 1.(Lopes 2011b) Dados renumerados
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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 neu-
tralizados em coda. Esta neutralização envolve uma assimilação regressiva de vozeamento, 
independentemente da posição da sílaba, do domínio prosódico ou condicionamento morfoló-
gico (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 incor-
retamente a fricativa quando seguida por um segmento surdo ou por uma pausa, mas incorre-
tamente 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. Interessante-
mente, 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 
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Sobre a difusão dos livros de cavalarias manuscritos em 
Portugal: o caso da crônica de D. Duardos

RAÚL CESAR GOUVEIA FERNANDES (CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI)

Os livros de cavalarias formam um dos gêneros literários mais importantes do Renasci-
mento ibérico. Para além das dezenas de títulos editados na Espanha e em Portugal durante o 
século XVI, há rica produção manuscrita ainda inédita e mal conhecida, aguardando edição e 
avaliação por parte dos estudiosos da área. Recentes estudos de Lucía Megías (2004), em âmbito 
castelhano, bem como os de Fernandes (2006, 2008, 2010), Romero (2011, 2012) e Vargas 
Díaz-Toledo (2007), para o caso português, vêm demonstrando que, diferentemente do que se 
pensava, a publicação do Dom Quixote, de Cervantes, não representou o “golpe de misericórdia” 
que teria posto fim ao gênero. 

Sabe-se que em Portugal a voga dos livros de cavalarias adquiriu contornos específicos. 
Enquanto em Espanha o gênero aparenta entrar em declínio a partir de meados do século XVI, 
quando diminuem o surgimento de novos títulos e a quantidade de reimpressões de obras já 
conhecidas, a atividade editorial portuguesa prossegue em ritmo constante (e mesmo crescente) 
até o início do século seguinte. A longevidade do gênero em Portugal pode explicar algumas das 
peculiaridades que caracterizam a difusão de livros de cavalarias manuscritos em âmbito lusitano. 
Chama a atenção, em primeiro lugar, o elevado número de cópias preservadas: enquanto do lado 
castelhano são conhecidas atualmente 17 obras manuscritas conservadas em 20 testemunhos 
(cf. Lucía Megías, 2004, p. 40), no caso português, embora a quantidade de títulos seja menor, 
foram preservadas 60 cópias manuscritas. Verdade é que o fenômeno se explica pela extraordi-
nária difusão de apenas duas obras, nomeadamente a Crônica do Imperador Beliandro (4 partes, 
preservadas num total de 41 cópias) e a Crônica de D. Duardos (3 partes, 17 cópias); de toda 
forma, estes dois casos, justamente por seu caráter excepcional, merecem atenção particular.

 O presente trabalho pretende discutir a difusão da inédita Crônica de D. Duardos, conti-
nuação manuscrita do célebre Palmeirim de Inglaterra, redigida nos anos 1580 por D. Gonçalo 
Coutinho (cf. Fernandes, 2010). Afora as cópias perdidas – há notícias seguras de ao menos duas, 
cuja localização atual é ignorada –, são conhecidas atualmente 17 cópias das diferentes partes 
do texto, que se encontram na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo (ANTT), na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa e na Hispanic Society of 
America, de Nova Iorque (HSA):
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• Crônica de D. Duardos, 1ª parte: [1] BNP 12904; [2] BNP 620; [3] BNP 658; [4] BNP 
6828; [5] ANTT 1773 (1ª parte); [6] BNP 483; [7] BNP 619. 

• Crônica de D. Duardos, 2ª parte: [8] ANTT 1201; [9] BNP 659; [10] BNP 6829; [11] 
Bibl. Paço Ducal V. Viçosa BDM II, LXX; [12] ANTT 410; [13] HSA HC/380/800/1. 

• Crônica de D. Duardos, 3ª parte: [14] ANTT 1202; [15] BNP 6830; [16] HSA 
HC/300/800/2; [17] ANTT 1773 (2ª parte). 

A ligação entre alguns códices parece mais ou menos evidente: um único copista é res-
ponsável pelos cód. BNP 12904, ANTT 1201 e ANTT 1202; o mesmo ocorre com os cód. 
HC/300/800/1 e HC/300/800/2. O fato explica-se, ao menos em parte, pelo fato de estas serem 
cópias bastante recentes, realizadas certamente já no séc. XVIII. Outra possível família é com-
posta pelos cód. BNP 6828, 6829 e 6830, pois a elaboração dos códices parece ter contado com 
a colaboração de dois amanuenses que dividiram o trabalho, revezando-se, de forma a concluir 
a cópia mais rapidamente. 

Informações relativas à datação dos códices e a seus antigos proprietários permitem esbo-
çar, ainda que de modo incompleto, a cronologia da difusão e o perfil dos leitores da Crônica 
de D. Duardos. Infelizmente, porém, são parcas as notícias disponíveis nos próprios códices. 
As que pudemos coligir até o momento são as que seguem:

• Cód. ANTT 1773 (1ª parte): pertencente a Britis de Lima (provável filha de Álvaro Pires 
de Távora, Senhor do Morgado da Caparica, e sobrinha de Leonor Coutinho, autora da 
já lembrada Crônica do Imperador Beliandro) e datado de 1668; 

• Cód. BNP 6828: pertencente a Francisco Jacques de Magalhães, 5º Visconde de Fonte 
Arcada (1793-1880). Caso este cód. pertença à mesma família dos cód. BNP 6829 e 
6830, como supomos, é de crer que também eles pertenceriam ao mesmo dono. Em 
todo caso, não deve ter sido este o primeiro proprietário das cópias, pois o cód. BNP 
6828 apresenta inscrição datada de 1653.

• Cód. BNP 12904: apresenta ex-libris dos Condes do Bonfim (título criado em 1838). 
É lícito supor que os cód. ANTT 1201 e 1202, copiados pela mesma mão, tenham sido 
encomendados pelo mesmo proprietário. 

• Cód. BNP 658 e 659: pertencentes a António Lourenço Caminha, escritor falecido em 
1831, que doou grande acervo à BNP; 

• Cód. BNP 483: pertencente a António Ribeiro dos Santos (1745-1818), primeiro 
bibliotecário-mor da antiga Biblioteca Pública de Lisboa, atual BNP.

• Cód. HC/380/800/1 e HC/380/800/2: possuem ex-libris de D. Álvaro de Noronha 
(provavelmente o 5º Conde de Valadares, que viveu entre 171 e 1752); posteriormente, 
os códices são mencionados em catálogos de livros dos Marqueses de Castello Melhor 
e do bibliógrafo José Maria Nepomuceno, falecido em 1897 (cf. Romero, 2012, p. 100). 

Dados de natureza codicológica e paleográfica permitem afirmar com relativa segurança 
que, das 17 cópias conhecidas das diferentes partes da Crônica de D. Duardos, 10 remontam ao 
séc. XVII e as outras 7 foram realizadas tardiamente, provavelmente em meados do séc. XVIII 
(nomeadamente os cód. BNP 483 e 12904, ANTT 1201 e 1202, BDM, II, LXX, HC/380/800/1 
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e HC/380/800/2). Nota-se que, infelizmente, não foram preservadas as cópias mais antigas, o 
que ajuda a explicar o caráter fragmentário dos estemas propostos para as três partes do texto 
(cf. Fernandes, 2008 e Romero, 2012, p. 127-136). De toda forma, a simples existência de tantas 
cópias tardias prova que, 150 anos depois de ter sido redigida, a obra ainda continuava a atrair 
novos leitores. 

Com base nestas informações, é possível esboçar uma cronologia da difusão da Crônica 
de D. Duardos. Pesquisas futuras talvez confirmem se as ideias aqui apresentadas podem ser 
aplicadas também aos demais livros de cavalarias manuscritos em Portugal. 

• 1ª fase (sécs. XVI e XVII): leitura contemporânea; 
• 2ª fase (séc. XVIII): período de transição. Continua a haver leitores interessados, 

provavelmente em menor número, mas que atestam a permanência do gênero; 
• 3ª fase (séc. XIX em diante): recepção por bibliógrafos e posterior encaminhamento a 

bibliotecas públicas e arquivos. 

Tudo isso demonstra que o interesse pelos livros de cavalarias nunca desapareceu comple-
tamente em Portugal e impõe a reavaliação dos dados conhecidos sobre a difusão e a importância 
dos livros de cavalarias no panorama da literatura ibérica. 

Acreditamos que qualquer exame abrangente da ficção portuguesa nos séculos XVI e 
XVII não pode desconsiderar os novos e interessantes questionamentos que a existência de tais 
obras propõe acerca da recepção, dos modos de difusão e da cronologia da narrativa cavaleiresca 
em Portugal. Como bem notou José Manuel Lucía Megías, os livros de cavalarias manuscritos 
“muestran claramente cómo el género caballeresco va más allá de los límites editoriales y cer-
vantinos que hasta ahora se han impuesto en la percepción de su supervivencia” (2004, p. 39). 
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Um estudo acerca do comportamento lexical e 
sociocultural do português usado em Goiás

RAYNE MESQUITA DE REZENDE (UFG)

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

 REBECA LOUZADA MACEDO (UEL) 

 A língua portuguesa no Brasil, assim como todas as línguas, está e estará sempre em 
movimento, as transformações, tanto internas quanto externas, que ocorrem na língua devido 
a este constante movimento, denominam-se mudanças diacrônicas e o estudo da história da 
língua nos permite entendê-las, esta pesquisa dedica-se aos estudos das mudanças que ocor-
rem com o passar dos dias, suas fases e seus motivos. Vinculado ao projeto “Para História do 
Português Paranaense: estudos diacrônicos em manuscritos dos séculos XVII a XIX- fase II” 
da Universidade Estadual de Londrina, este estudo será realizado a partir de um corpus consti-
tuído de cerca de 50 manuscritos, constantes do Arquivo Público do Estado de São Paulo, estes 
manuscritos foram selecionados a partir de dois critérios: serem provenientes de Paranaguá e 
do século XIX para que, com base em um estudo teórico a respeito da diacronia dos verbos 
ter e haver, busquemos orações existenciais que contenham esses verbos. Após a análise nos 
manuscritos, faremos um estudo da ocorrência desses termos no português contemporâneo, 
para tanto observaremos as respostas da Questão 46 do Questionário Morfossintático (QMS) 
do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB),a região Sul, em entrevistas realizadas no século XXI, a 
fim de constatarmos a produtividade desses verbos nos dias atuais buscaremos comparar estes 
dois séculos e traçar o caminho que foi seguido por estes verbos, com foco no valor semântico 
adquirido e na concorrência entre essas duas palavras em construções existenciais. Desse modo, 
a partir de estudos teóricos de Mattos e Silva (1996, 2001, 2002), Ribeiro (1996) e Callou e 
Avelar (2002), realizaremos dois estudos sincrônicos, a fim de comparar estes dois séculos 
(XIX e XXI) e traçar o caminho que foi seguido por estes verbos, com foco no valor semântico 
adquirido e na concorrência entre essas duas palavras em construções existenciais. Essa pesquisa 
justifica-se por uma busca incessante de entender a história da língua e esclarecer as nuances e 
caminhos desses verbos no português brasileiro.
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Os ideofones como marca linguística das comunidades 
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). Em con-
tato com variedade a autora detectou a existência de formas ideofônicas e apontou 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 inclusive africanas (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) 
por isso muito presente na tradição oral. As comunidades quilombolas estudadas por Cruz (2000) 
são quatro – Mola, Laguinho, Tomasia e Juaba – todas localizadas no município de Cametá na 
Amazônia Paraense. Fernandes (2007) conduziu uma investigação sobre os ideofones como 
marca do português falado por essas comunidades 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) e (iv) o comportamento das construções ideofônicas muito próximas 
das encontradas em outras línguas como a africana Bantu (Wescott 1973). 
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A frustração da expectativa: como é marcada em 
redações de vestibular?

RENATA BARBOSA VICENTE (UNIBAN/ANHANGUERA E PG-USP)

Como estudantes, em um momento de tensão: o vestibular, organizam textualmente 
a informação em enunciados escritos é o foco deste trabalho. Para esta comunicação, serão 
apresentadas análises de alguns itens e construções recorrentes em redações da Fundação 
Universitária para o Vestibular – Fuvest, em uma amostragem dos cem melhores e cem piores 
textos de 2010. Algumas ocorrências de itens como: ainda que, a menos que são expressões 
que exemplificam e pontuam contextos de frustração, ou seja, quebra de expectativa textual. 
Diante disso, buscamos neste trabalho identificar se estas expressões são utilizadas apenas como 
quebra de expectativa, ou se já apresentam usos inovadores. Além disso, a partir das redações, 
serão pesquisados, com base no corpus, quais outros itens podem se apresentar nos textos dos 
alunos marcando a frustração da expectativa. Em seguida, faremos análise para identificar em 
quais padrões funcionais tais construções/itens podem se categorizar. Ao conceber a linguagem 
como instrumento de interação social, buscamos embasamento teórico que segue uma visão 
funcionalista da linguagem; logo, nos preocupamos em estudar a relação entre a estrutura 
gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são empregadas, 
e para tal consideramos duas perspectivas principais: i) a gramaticalização, observada a partir 
de um ponto de vista sincrônico, a fim de considerar os padrões fluidos de uso da língua, como 
um processo, que prevê uma movimentação do sistema linguístico a partir de velhas formas 
assumindo novas funções (Heine, Claudi e Hünnemeyer, 1991); e ii) a integração entre língua, 
cognição e pragmática, que insere mudanças gramaticais no campo dos espaços mentais e do 
espaço mescla (Fauconnier e Turner, 2002, Lakoff e Johnson, 2002, Langacker, 1987, 1991) 
numa dinâmica imposta pelas categorizações feitas pelos indivíduos (Taylor, 2002) em contínuos 
processos cognitivos metafóricos e metonímicos. 
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O sujeito de primeira pessoa do plural no português 
popular de Luanda

 RENATA CARDEAL (UEFS/PROBIC) 
 ELIANA PITOMBO (UEFS)

Com o intuito de averiguar se o português do Brasil (doravante PB) está sofrendo variação 
no que diz respeito à expressão do sujeito pronominal, diversas pesquisas vem se desenvol-
vendo. De acordo com Duarte (1993), o PB estaria passando por mudanças significativas no 
que diz respeito à representação do sujeito pronominal, se distanciando, por conseguinte, das 
demais línguas românicas nesse aspecto. A preferência pelo uso da forma pronominal plena 
no PB levou à simplificação/redução do paradigma flexional (cf. DUARTE, 1993), a partir da 
introdução do pronome você substituindo o tu e da expressão a gente em substituição a nós 
que concordam com formas verbais de terceira pessoa do singular. Diante da importância de 
se considerar a influência das línguas africanas na formação do PB, devido à presença maciça 
do escravo africano no Brasil a partir do século XVI, e buscando observar se as mudanças que 
estão ocorrendo no PB se apresentam também o português falado em Angola, nos propomos a 
analisar neste trabalho, o uso do sujeito pronominal de primeira pessoa do plural na língua falada 
por populares de Luanda. A escolha desse segmento da sociedade é motivada pelo fato de nela 
se apresentar mais naturalmente o vernáculo (no sentido de Labov) já que tiveram pouco ou 
nenhum estudo formal. A pesquisa fundamenta-se na Teoria da Variação e Mudança (LABOV, 
2008) e baseia-se em uma amostra retirada do corpus do projeto “Em busca das raízes do portu-
guês brasileiro”, sediada no Núcleo de Estudos da Língua portuguesa (NELP) da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Tal amostra reúne 11 informantes analfabetos e com até 
5 anos de escolarização. Estabeleceram-se as seguintes variáveis extralinguísticas: a) o gênero/
sexo do informante (masculino/feminino); b) faixa etária (faixa I – 18 a 32 anos, faixa II – 33 
a 49 anos, faixa III – acima de 49 anos), c) língua nativa (português e línguas nacionais) e as 
variáveis linguísticas: a) tempo e forma verbal, b) tipo sintático da oração, c) correferência nas 
estruturas subordinadas, d) material linguístico entre o sujeito e o verbo, e) elementos em CP. 
Os dados, depois de levantados e codificados, serão submetidos ao programa computacional 
de regras variáveis GoldVarb fornece as porcentagens e aponta o peso relativo da variável e a 
sua significância.
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Um caso de apropriação de fontes textuais no século 
XVIII: pesquisa e crítica das fontes da “memória 

histórica da capitania de São Paulo”

RENATA FERREIRA COSTA (USP)

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais de nossa tese de dou-
torado, que ainda está em andamento, intitulada “Um Caso de Apropriação Indevida de Fontes 
Textuais: Pesquisa e Crítica das Fontes do códice setecentista Memória Histórica da Capitania de 
São Paulo”. Tendo como corpus o manuscrito de cota E11571 do Arquivo do Estado de São Paulo, 
de Manuel Cardoso de Abreu, a tese baseia-se na pesquisa e crítica das fontes que serviram para 
a composição de tal obra, cujo único testemunho manuscrito permaneceu por muitos anos sem 
uma versão impressa, até ser editada semidiplomaticamente em 2007 em nossa dissertação de 
mestrado, pela Universidade de São Paulo. Nessa dissertação, levantamos dados relevantes para 
futuros estudos da biografia de Manuel Cardoso de Abreu e da Memória Histórica, em especial 
informações que apontam para o fato de que o manuscrito constitui-se como um “plágio” das 
obras de dois grandes historiadores contemporâneos de Manuel Cardoso: Frei Gaspar da Madre 
de Deus e Pedro Taques de Almeida Paes Leme. A pesquisa e a crítica das fontes dessa obra 
visa ter acesso ao fazer-se do texto e aos mecanismos de disfarce, de ocultação dos textos que 
lhe serviram de apoio, de modo que seja possível estabelecer uma categorização de tais meca-
nismos e levantar argumentos plausíveis que comprovem a suspeita de “plágio” levantada pelo 
historiador Afonso d’Escragnolle Taunay. O presente trabalho apresentará sucintamente partes 
de alguns capítulos da tese, os quais trarão informações relacionadas à biografia e bibliografia 
de Frei Gaspar da Madre  de Deus, Pedro Taques de Almeida Paes Leme e Manuel Cardoso 
de Abreu, à descrição das fontes envolvidas no caso de apropriação, à acusação levantada por 
Afonso Taunay contra Manuel Cardoso de Abreu, a considerações sobre a etimologia e a histó-
ria do plágio, para que se não cometa o equívoco de interpretar um caso de apropriação textual 
indevida, se assim podemos chamar, ocorrido no século XVIII, utilizando o mesmo conceito e 
o mesmo peso que o plágio tem atualmente. Além disso, será apresentado um breve cotejo das 
Memórias para a História da Capitania de São Vicente, de Frei Gaspar da Madre de Deus, e da 
História da Capitania de São Vicente, de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, com a Memória 
Histórica da Capitania de São Paulo, de Manuel Cardoso de Abreu, para que se proceda à etapa 
de análise das marcas de construção do texto da Memória Histórica e das modificações feitas 
nos textos-fonte, trazendo à tona, através da colação de todos os testemunhos envolvidos, as 
operações de retextualização, de modo a evidenciar a apropriação dos textos alheios.
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As construções de tópico em cartas pessoais 
potiguares do início do século XX

RENATO KLEDSON FERREIRA (PÓS-GRADUAÇÃO UFRN) 
MARCO ANTONIO MARTINS (UFRN – ORIENTADOR)

O presente estudo está integrado ao Projeto de História do Português Brasileiro no 
Rio Grande do Norte (PHPB-RN) e observará as construções de tópico (CTs) na diacronia do 
português, tendo em vista um córpus constituído de 62 cartas pessoais escritas, no período de 
1916 a 1925, por dois irmãos nascidos na região agreste do estado do RN, João Idalino Xavier 
de Paiva e Theodósio Paiva.

Essas cartas foram encontradas no município de Monte Alegre/RN dentro de um cofre 
abandonado num depósito de propriedade da família e, em sua maioria, são de João de Paiva 
para Theodósio, sendo que apenas seis são de Theodósio Paiva para João. João de Paiva residia 
em Monte Alegre e Theodósio Paiva, funcionário do tesouro do estado do RN, residia na Capital 
do Estado – Natal – e era o intermediário dos pedidos feitos pelo seu irmão para o governador 
Ferreira Chaves em benefício da cidade de Monte Alegre.

Há, nas cartas, o relato de acontecimentos desta cidade, tais como, de assuntos familiares, 
políticos, religiosos, meteorológicos, como também, o relato de transações comerciais entre os 
irmãos e seus sócios.

Considerando essas cartas pessoais, o objetivo deste trabalho, mais especificamente, é 
descrever e analisar as estratégias de topicalização no português escrito no RN no início do 
século XX, em busca de evidências de construções características do Português Brasileiro (PB).

O tópico ocupa necessariamente um lugar marcado na sentença, devendo ser um sintagma 
nominal posto no início da oração, com o comentário vindo obrigatoriamente em seguida; ou 
seja, o tópico-comentário está ligado à questão da colocação do termo na sentença.

No PB, predominantemente na modalidade oral, muitos enunciados podem iniciar por 
um sintagma nominal deslocado, o qual não corresponde ao sujeito gramatical, sendo que o 
constituinte separado do resto da frase por uma pausa e pela falta de concordância com o verbo 
é denominado de tópico. Pontes (1987) afirma que, dentre outras línguas, o PB está tanto entre 
as línguas de tópico quanto as de sujeito proeminente, como podemos observar na sentença (1) 
extraída do nosso córpus em análise:
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(1)  A banheira ainda não tinha retirado [-] de sua casa, podendo estar la pelo tempo [?] Tonho 
aqui se demorar. (TP 21/06/1917)34

Vemos que em (1) o constituinte topicalizado em negrito é o argumento interno do pre-
dicador e a categoria vazia35 na sentença retoma o tópico em negrito como um objeto direto 
deslocado.

As construções de tópico se atestam num deslocamento de um constituinte, podendo este 
ser argumentos ou adjuntos, para a cabeça da frase. Esses constituintes, por sua vez, quando 
movidos para a parte externa da sentença, não têm nenhuma relação com a sentença seguinte. 
Segundo Mateus et all (2003, p.491) quando “o mesmo constituinte acumula a relação gramatical 
de sujeito com o papel discursivo de tópico” é denominado de tópico não marcado, devido ao 
fato de ter concordância com o verbo, enquanto que o tópico deslocado do corpo da sentença é 
chamado de tópico marcado porque não estabelece a relação gramatical de sujeito.

Nas sentenças em que a estrutura sujeito-predicado e a estrutura tópico-comentário são 
equivalentes o tópico é não marcado. Vemos em (2) e (3), respectivamente, construções em que 
os constituintes são homólogos e em que o tópico não tem relação com o verbo:

(2)  A casa da escola ja está coberta, esta semana é para limpar, estando tudo prompto a semana 
que entra. (JP 18/01/1916) 

(3)  Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca exigi a você couza alguma com quebra 
de seu caracter, não é assim? Pois se há quem assim pense está perdendo o seu tempo e o 
seu [inint.]. (TP 09/10/1921)

Como constatamos, o constituinte topicalizado no exemplo (2) estabelece concordância 
com verbo, tendo traço discursivo de tópico e relação gramatical de sujeito. Já, no exemplo (3), 
o constituinte deslocado é um tópico marcado porque não tem relação gramatical de sujeito.

Em relação às características das construções de tópico teremos como base as orientações 
de Li e Thompson (apud Pontes, 1987, p.19-25). Para estabelecer uma tipologia das construções 
de tópico, esses autores definem em (a) as características das construções de tópico nas línguas de 
tópico e em (b) as características das línguas de tópico. Em relação ao item (a) são apresentadas 
algumas características do tópico em contraste com o sujeito e vice-versa, as quais serão arroladas 
a seguir.

Quanto à definição, o constituinte topicalizado sempre será definido como também poderá 
ser um demonstrativo; quanto ao papel funcional, o tópico desempenha o centro da atenção na 
sentença, ou seja, ele está mais ligado ao discurso; quanto à posição do tópico nas sentenças é 
uma característica marcante, pois anuncia o que vai ser comentado e sempre está no início da 
oração em contexto de frase-raiz36, diferentemente do sujeito em algumas línguas que pode vir 
no início de frase, no final ou ser nulo.

34  As siglas TP e JP, respectivamente, significam Theodósio Paiva e João de Paiva nas cartas escritas por eles seguido de dia, 
mês e ano.

35  No caso das construções de tópico, categoria vazia é o espaço vazio da sentença, do qual um sintagma nominal ou pre-
posicional foi deslocado para início da sentença.

36  Contexto de frase-raiz são denominações de sentenças simples.
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De acordo com L&T o item (b) apresenta as características típicas das línguas de tópicos. 
Em relação aos sujeitos vazios37, o português, assim como as línguas de tópico, não têm sujeito 
expresso ou nulo em frases existenciais impessoais ou referentes a fenômenos atmosféricos; em 
relação ao controle de co-referência é o tópico que assume o controle no interior da sentença e 
não o sujeito; já em relação às restrições, vemos que só há em sentenças de línguas de sujeito, 
enquanto, em línguas de tópicos não. 

Como exemplo, temos o português em que qualquer elemento na sentença pode ser um 
tópico, tais como os argumentos, os adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais e o adjunto pre-
dicativo. Fato que os dados analisados nos revelam com as construções encontradas no corpus 
em questão.

As construções de tópico pendente (TP) têm um grau mínimo de sintatização, não tendo 
nenhuma conectividade entre as sentenças, sendo estas restritas a contexto de frase-raiz e 
o sintagma deslocado para a parte externa do comentário é um sintagma nominal ou pode 
ser regido por uma preposição ou uma locução preposicional. Já em relação à condição de 
relevância, esta determina que o comentário seja referente ao tópico. Ilustraremos essas 
informações a respeito do TP por (3) sendo (3´), (4) e (5):

(3´)  Quanto ao seu modo de agir politicamente nunca exigi a você couza alguma com quebra 
de seu caracter, não é assim? Pois se há quem assim pense está perdendo o seu tempo e o 
seu [inint.]. (TP 09/10/1921)

(4)  Pela muita falta de gados gordo parece que a carne vai dar ainda muito do que ja está 
dando, uma ves que o sertão ja está sem gado de apuro. (JP 18/02/1922)

(5)  Por muito atropello de trabalho ja não tinha respondido suas cartas desta e da semana 
ppassada, o que ? Hoje estou fasendo. ( JP 04/07/1924)

Nos exemplos expostos acima vemos que os tópicos em negrito não têm nenhuma conec-
tividade com o restante da sentença.

A topicalização selvagem (TOP´s) apresenta apenas conectividade referencial e temática 
o que ocasiona algum grau de sintatização por haver um deslocamento de um sintagma 
preposicional do interior do comentário para a cabeça da oração sem a presença da 
preposição. A TOP´s ocorre apenas em contexto de frase-raiz e essas construções são aceitas 
pelos falantes da norma culta no modo oral informal.

(6)  Este ano acho que não aparecerá muito inverno [-] de fazer Ella tomar água. (JP 02/07/1919)
(7)  Outro dia não lhe fallei do vaqueiro da Caiçara [-], a que ja despedi, entregando a fasenda a 

[inint.] prima de José Gonçalves de que tenho tido sempre boâs informações. (JP 19/07/1922)

É possível observar que os exemplos apresentados têm o seu constituinte interno ao 
comentário deslocado para a esquerda da oração, ou seja, para a parte introdutória da frase sem 
a regência de preposição. 

37  Sujeito vazio, nomenclatura adotada por Pontes (1987, p.21), ou sujeito nulo.
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A topicalização de objeto direto (TOD), a qual ocorre em sentença em que o constituinte 
interno na oração tem função sintática de objeto direto. Na TOD é o sintagma nominal que 
tem função de objeto que sai do corpo da frase para o CP38, lugar onde o elemento deslocado 
recebe traço discursivo, acompanhado de um determinante definido. Os seguintes exemplos 
mostrarão as características citadas anteriormente:

(1´)  A banheira ainda não tinha retirado [-] de sua casa, podendo estar la pelo | tempo [?] Tonho 
aqui se demorar. (TP 21/06/1917)

(8)  Pelo compadre José Herculano, portador desta, mando 2 caixões de mangas para voceis. 
(JP 10/03/1923)

Segundo Araújo (2009, p.235), as construções de TOD não estão presentes apenas no por-
tuguês rural-afro-brasileiro, o qual ela pesquisou, “mas está presente em todas as modalidades 
do português brasileiro”.

Diante dos fatos apresentados percebemos que as sentenças extraídas do córpus em questão 
e exemplificadas acima são construções de línguas como proeminência de tópico, assim 
como o PB. Cyrino (1993 apud Araújo, 2009, p.235) afirma que a topicalização de objeto 
direto “tem registro no português brasileiro escrito desde o século XIX”. O que nos faz 
confirmar que essas construções de TOD não só ocorriam na fala como também na escrita 
do século XIII do português europeu e só veio se concretizar na modalidade escrita do 
português brasileiro no século XIX.

Uma análise preliminar de cartas dos irmãos Paiva revelou a existência do fenômeno 
linguístico, construção de tópico, em escritos potiguares do início do século XX. Com esse 
estudo pretendemos em trabalhos futuros buscar outras cartas pessoais do mesmo ou de outros 
períodos do RN escritas por outros informantes para compará-las no intuito de fazer uma análise 
diacrônica do PB. 
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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 Intera-
cional. 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.
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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 concor-
dância. 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. Vejam-se alguns exemplos, 
extraídos de Ramos (2010): 

(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 

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.)
(RAMOS, 2010)

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 arbi-
trária. O mesmo se dá com as formas de primeira pessoa. 
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(3)
 (a) EU começo a fumar um cigarro hoje, amanhã EU experimento x. (Contexto:  u m 

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 

(RAMOS, 2010)

 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. Ado-
tamos 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.
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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. Preten-
demos, 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 manifes-
tações 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.
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A constituição discursivo-gramatical da construção (x)vs 
em inglês como l2: indícios de formação da interlíngua

ROBERTO DE FREITAS JUNIOR (FACULDADE GAMA E SOUZA)

A pesquisa trata da transferência de uma estratégia pragmático-discursiva do PB para o 
discurso acadêmico escrito de inglês como L2 (EL2): o uso da ordenação verbo-sujeito (VS) 
com sujeitos plenos. Nossa finalidade foi analisar, descrever e explicar o comportamento dis-
cursivo e gramatical dessa oração, via manipulação empírica de dados, considerando-se suas 
características estruturais e informacionais. A principal hipótese era a de que esta seria uma 
construção de natureza discursiva transferida da L1 com adaptações sintáticas relacionadas à 
L2. Esta integração resultaria em uma estrutura atípica nos dois sistemas e serviria de indício 
favorável ao conceito de interlíngua e a hipótese do período sensível. A base teórica adotada para 
o desenvolvimento do trabalho parte de uma integração entre princípios funcionalistas acerca da 
questão da distribuição da carga informacional, que sobre a ordem VS explicam sua tendência 
de veiculação de SN sujeito [+ Focal] no PB, e propostas formalistas, a respeito do fenômeno da 
inacusatividade, que apontam para a tendência de preenchimento da posição X, por um sujeito 
não referencial ou um adjunto adverbial, à esquerda das construções XVS em línguas de sujeito 
obrigatório. A amostra utilizada consiste em trabalhos acadêmicos sobre fonética e fonologia 
de alunos do curso de português-inglês da UFRJ. Utilizamos 80 relatórios dos quais coletamos 
152 cláusulas (X)VS, 58 ativas e 94 passivas, e 1712 cláusulas SV. O estudo foi desenvolvido 
a partir de cruzamentos entre os fatores escolhidos para a análise e algumas orações SV/VS e 
entre estes fatores e o grupo total de orações VS ativas/passivas. Tais fatores foram retratados 
em estudos anteriores como relevantes para o uso da ordem VS no PB (Cf. Duarte, 2003; Spano, 
2002, 2008; Naro e Votre, 1999). Foram ainda analisadas, qualitativamente, 18 estruturas (X)
VAS de predicação nominal, chamadas ‘small clauses’, também agramaticais na língua alvo 
(LA). Constatamos a existência de 4 construções subjacentes ao padrão (X)VS, todas formadas 
pela interação dos fatores discursivos que explicam o seu uso no do PB como L1 e da super-
generalização, gerada a partir da experiência linguística dos usuários na L2, quanto ao preen-
chimento à esquerda desses verbos. Sugerimos, ainda, que as construções ativas e passivas (X)
VS estudadas exerçam funções específicas dentro do gênero discursivo em que emergem e que 
podem apresentar comportamento [+/-gramatical] dependendo de suas semelhanças estruturais 
com as das orações XVS possíveis na LA.
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Discurso e mídia: uma pequena história do rosto de 
Dilma Rousseff no processo eleitoral 2010

 ROBERTO LEISER BARONAS (UFSCAR/CNPQ/FESTA)

O presente trabalho fez parte da sessão coordenada “Verbo-visualidade em diferentes 
tendências discursivas: apontamentos epistemológicos”. O objetivo central desta sessão coor-
denada, constituída pelos Professores Doutores Beth Brait; Sírio Possenti e por mim, foi o de 
compreender a verbo-visualidade em distintas tendências discursivas. Para tanto, buscou-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, apresentou-se, por um lado, a hipótese de Maingueneau (Gênese dos dis-
cursos) 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 Maingue-
neau, apresentada em diversos textos). A análise de pequeno corpus, composto de charges e de 
propagandas, buscou mostrar que o funcionamento das imagens não é o mesmo nos diversos 
campos. E, por último, trabalhou-se com um conjunto de fotografias do rosto do ator político 
Dilma Rousseff veiculadas pelo jornal O Estado de S. Paulo – Estadão – durante o processo 
eleitoral de 2010 nos mais variados gêneros discursivos. Para tanto, retomou-se criticamente, 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.

Refletir sobre a história do rosto, tentando compreender em que medida os rostos podem 
sugerir determinados padrões de comportamento ético e estético para os indivíduos, embora 
seja um tema bastante pertinente no âmbito das Ciências Humanas é um fenômeno muito pouco 
explorado pelos pesquisadores das humanidades. Numa revisão da literatura sobre essa temática, 
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é possível constatar basicamente a existência de uma única reflexão de fôlego epistemológico. 
Trata-se da obra História do Rosto: exprimir e calar suas emoções (do século XVI ao início do 
século XIX), de autoria de Jean-Jacques Courtine e de Claudine Haroche, publicada, inicial-
mente, em francês em 1988. 

Nesse livro, Courtine e Haroche, partindo da hipótese de trabalho de que “o rosto 
fala”, visitam um denso e extenso arquivo diacrônico de textos e imagens, produzidos na 
Europa entre os séculos XVI e XIX. São frequentados os tratados de fisionomia, escritos 
médicos e anatômicos, além de manuais para pintores e certos escritos estéticos. Os pesqui-
sadores franceses, ancorados basicamente nos trabalhos de Norbert Elias39, Max Weber40, 
Michel Foucault41 e retomando e, ao mesmo tempo, buscando prolongar o programa de 
pesquisa que Michelet propõe no seu prefácio de 1869 da História de França, procuram 
dar conta do paradoxo “o rosto deve exprimir-se”, mas, ao mesmo tempo, “deve calar- 
-se”. Sobre essa questão nos dizem Courtine e Haroche (1988, p. 12-3):

Uma história do rosto [é] em primeiro lugar uma história do emergir da expressão, desta 
sensibilidade crescente, desta atenção mais exigente incidindo sobre a expressão do rosto 
como sinal de identidade individual, [iniciada] a partir do século XVI. A individualidade 
expressiva [é] tomada nas formas de observação do homem natural, na mudança da relação 
entre homem exterior e o homem interior, entre o homem físico e o homem psicológico. 
[...] Uma história do rosto é ao mesmo tempo a história do controle da expressão, das suas 
exigências religiosas, das suas normas sociais, políticas e estéticas que contribuíram desde 
o Renascimento para o aparecimento de um tipo de comportamento social, sentimental 
e psicológico baseado no afastamento dos excessos, no silenciamento do corpo. Estas 
exigências fizeram nascer um homem sem paixões com um comportamento moderado, 
medido, reservado, prudente, circunspecto, calculado; muitas vezes reticente e por vezes 
silencioso. O homem racional das elites e depois das classes médias. O homem das paixões, 
o homem espontâneo e depois impulsivo, apagou-se progressivamente por detrás do homem 
sem paixão.

Muito embora a reflexão de Courtine e Haroche seja bastante pertinente para mostrar que 
os rostos dos indivíduos ao longo da história sofrem todo um processo de regramento simbólico, 
sendo gradativamente conformados a determinados padrões de comportamento socialmente acei-
tos, indo do paradigma da expressão para o paradigma do silêncio, a pesquisa deixa de mostrar, 
por um lado, que os padrões não socialmente aceitos, ou os silenciados, podem circular. Não 
por uma questão de liberdade, mas justamente para marcar os indivíduos. Por exemplo, com o 
advento do fenômeno da comunicação de massa, se colocam em circulação nos mais variados 
suportes tanto os padrões éticos e estéticos socialmente aceitos quanto os condenados, isto é, 
mesmo no paradigma do silêncio, a depender de determinados interesses, o homem espontâneo, 
impulsivo pode circular. Esses últimos circulam com o intuito de singularizar os indivíduos, isto 

39  Tradução brasileira: O processo civilizador: uma história dos costumes. Vol. 01. São Paulo, SP: Editora Jorge Zahar, 1995 
e O processo civilizador: formação do Estado e civilização. Vol. 02. São Paulo, SP: Editora Jorge Zahar, 1994.

40  Tradução brasileira: A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. Trad. José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo, 
SP: Companhia das Letras, 2004.

41  Tradução brasileira: Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Trad. Raquel Ramalhete. Rio de Janeiro, RJ: Vozes, 
1996. 
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é, gerir as suas diferenças. Por outro lado, Courtine e Haroche deixam de refletir sobre como 
determinados suportes, tais como os meios de comunicação de massa, e não somente os trata-
dos de fisionomia ou os escritos médicos, por exemplo, com a circulação de fotos dos rostos 
de determinados atores sociais podem fabricar a partir de determinados interesses, sobretudo, 
econômicos e religiosos, formas de comportamento ético e estético para os indivíduos.

Para dar conta, mesmo que minimamente, dessas “lacunas” do trabalho de Courtine e 
Haroche, é que nos propomos a realizar uma pequena história do rosto do ator político Dilma 
Rousseff, durante o processo eleitoral de 2010, verificando entre outras questões, em que medida 
os sentidos dados a circular pelas fotografias de Dilma se constituíram em percursos deônticos 
de interpretação, que buscam cristalizar determinados sentidos na sociedade.

Cremos que a pertinência deste estudo para os domínios do discurso e da comunicação 
política, para além da possível originalidade da reflexão, está no fato de que a comunicação 
política deve ser entendida como “um conjunto de habilidades relativas à antecipação das prá-
ticas de retomada, de transformação e de reformulação de enunciados [de imagens] e de seus 
conteúdos” (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 14) e que essas práticas condicionam aquilo que pode 
e deve entrar na ordem do (re)dizível enquanto debate no espaço público.

As fotografias analisadas apresentam uma regularidade de sentido: todas reforçam a ideia 
de que Dilma é uma mulher durona, com perfil bastante próximo ao da ex-primeira-ministra 
do Reino Unido, Margareth Teacher. Esta última, por conta de seus posicionamentos firmes e 
conservadores à frente do Downing Street, ficou conhecida como a Dama de Ferro. Sentido que 
as fotografias de Dilma, em alguma medida, reverberam também. Todavia, no caso de Dilma, 
o sentido de Dama de Ferro, diferentemente de Thatcher, que possuía um valor eufórico, tem 
deslizado, por um lado, para o sentido de mulher masculinizada e, por outro, para o de homos-
sexual. Ambos os trajetos interpretativos deslizam para valores disfóricos. Esses sentidos podem 
ser vistos inclusive em diversos textos que foram dados a circular nos mais diversos veículos, 
sobretudo, a partir de 2010, após a eleição de Dilma. Vejamos um excerto desses textos, publicado 
em 27 de novembro de 2010, no Blog Cota pra Mulher – www. cotapramulher.blogspot.com.

  Dilma Presidente 
Minha fantasia de primeira presidente do Brasil estava mais para Michelle Obama, Carla 
Bruni ou até mesmo Lady Di, mas, nunca Dilma Rousseff. Não estou falando de política 
e sim de feminilidade.
Observando Dilma desde que ela começou a aparecer com freqüência na mídia, percebi a 
constante masculinização da sua imagem. Ela me levou a uma cruel e pensativa viagem ao 
tempo quando vi suas fotos na época da ditadura. Nessa época, parecia ser uma “condição” 
para entrar na “turma”, que a mulher se desapegasse de toda e qualquer vaidade. As mulheres 
toparam o desafio e cortaram os seus cabelos, trocaram as saias pelas calças compridas, os 
saltos por coturnos e foram à guerra. Lutaram junto com os homens pela liberdade de toda 
uma nação. Lutaram, também, para que hoje tivéssemos a liberdade de sermos novamente 
mulheres.
O homem vaidoso é metrossexual. A mulher vaidosa é fútil. O homem pode se gabar de 
todos os métodos e procedimentos estéticos dos quais vem lançando mão. A mulher que faz 
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isso é... fútil! Bem cuidado, o homem parece mais bonito, atraente e inteligente. A mulher, 
burra. Homem pode se jogar nas revistas pornográficas, a mulher tem que enfrentar piadinhas 
e comentários preconceituosos quando tem vontade de ler a “Marie Claire”. O homem é 
dominador da TV em dia de jogos de futebol, a mulher tem que encarar um universo de 
comentários maldosos para assistir sua novela querida do dia a dia. 
Todas essas “adversidades” nos transformaram em seres humanos mais flexíveis e adaptáveis 
a inúmeras situações. Será que somos mesmo tão fúteis e burras? A Dilma se transformou 
em homem para se tornar presidente. Fica a dica. (grifos meus).

Nossas análises, embora muito breves e pouco numerosas, mostraram que a sisudez do 
rosto de Dilma e seu falar vigoroso por conta do gesto fotográfico do Estadão deslizam para os 
sentidos de masculinização e de homossexualidade da candidata, sentidos esses que podem ser 
atestados em diversos gêneros que circularam após a eleição de Dilma. Numa sociedade ma-
chista e majoritariamente cristã como a brasileira e, sobretudo, num campo em que os homens 
são a grande maioria, como o da política, a masculinização e a homossexualização da mulher 
são vistas como disfóricas. 

À análise empreendida, no entanto, algumas objeções poderiam ser feitas: a) Dilma, por ter 
passado recentemente por um câncer, teve de manter uma postura muito forte, vigorosa perante 
a população brasileira; b) Num campo em que o masculino é dominante como é o da política, 
Dilma estrategicamente teve de se masculinizar para se impor e dessa forma vencer as eleições; 
c) As falas postadas em blogs, como o citado, não são pertinentes, pois não representam a opi-
nião da grande mídia. Às essas objeções respondo que manter uma postura vigorosa perante a 
sociedade brasileira não significa construir uma imagem masculinizada de si, entre fala vigorosa 
e imagem masculina embora existam traços de sentido comuns, não são a mesma coisa; não 
se trata de estratégia de campanha, pois durante todo o processo eleitoral Dilma insistiu, por 
exemplo, no uso do termo presidenta e não no de presidente e, por último, a fala postada em 
blogs é representativa de uma boa parcela da população brasileira. Ademais, no momento em 
que o Estadão dá a circular imagens disfóricas da candidata Dilma, o (e)leitor é interpelado a 
atribuir a essas imagens um sentido que extrapola o seu sentido primeiro. A interpretação assume 
a equação: “Dizendo X, o locutor implica Y”, onde Y se constitui num enunciado genérico de 
valor deôntico: “Um país cristão como o Brasil não deve ser governado por uma mulher mas-
culinizada, homossexual”. As possíveis interpretações produzidas pelos (e)leitores não são da 
mesma ordem e profundidade das que acompanham os textos literários, filosóficos, ou religiosos, 
por exemplo. No entanto, trata-se de uma verdadeira “atitude hermenêutica” que faz com os 
leitores mobilizem um conjunto de saberes interdiscursivos, partilhados pela instituição midiática 
e os (e)leitores. Ou seja, os (e)leitores são mobilizados a partir de determinado posicionamento 
discursivo da instituição jornalística a interpretar a fotografia, procurando (re)construir o per-
curso interpretativo desenhado pelo gesto fotográfico do jornal. 
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O Jornal Nacional e o Código Florestal: uma análise 
crítica do discurso

ROBERTO LESTINGE (USP)

Este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias discursivas utilizadas pelo Jornal 
Nacional na cobertura da manifestação dos produtores rurais em frente ao Congresso Nacional 
para pressionar o governo na questão do novo Código Florestal. O processo de elaboração do 
projeto, que levou meses sendo discutido, causou inúmeras polêmicas na sociedade brasileira 
por contrapor forças de diversos segmentos com interesses diretos na sua legislação. A questão 
central – a expansão das áreas de plantio de grande porte em função doaumento do desmata-
mento – reabriu velhas questões sobre as oligarquias rurais no país, agora confrontadas com o 
discurso dos ambientalistas, posicionados contra uma devastação legalizada dos ecossistemas, e 
gerou uma polarização típica dos choques de interesses sociais. Consideramos que em um evento 
com essa amplitude, é fundamental analisar as vozes que têm acesso ao discurso na televisão, já 
que o JN é um poderosos veículo de formação de opinião e o telejornal de maior audiência na 
Brasil. O processo de edição de um telejornal tem características próprias que escapam à maio-
ria dos telespectadores no que tange ao seu processo de escolha da falas e ao texto do próprio 
JN. Os critérios de seleção das chamadas “sonoras” (os trechos escolhidos de uma entrevista) 
que vão ao ar têm marcas fortemente ideológicas, e o seu entrelaçamento com o discurso da 
emissora (representado pelo repórter e pelo âncora) tem como resultado um impacto simbiótico 
muito maior que a simples análise de seus trechos separados. Trata-se da construção de uma 
realidade que não existe daquela maneira, criando, portanto, vontade de verdade, que de acordo 
com Nietsche, necessita de uma estratégia de legitimação que servirá a determinados grupos de 
pode. Por se tratar de um acontecimento com grande impacto social, envolvendo fortes setores 
econômicos e políticos, optamos por utilizar a metodologia da Análise Crítica do Discurso pelo 
fato dela nos possibilitar ferramentas que enfocam as questões da criação, manipulação e abuso 
do poder, já que tem seus princípios baseados na teoria da “critique” social. De acordo com 
Wodak (2007) essa teoria trabalha de modo dialógico com o texto fazendo algumas perguntas 
para se estabelecer as estratégias discursivas.

1. Como as pessoas são denominadas e referidas linguisticamente? 
2.  Que qualidades e características são atribuídas a elas?
3. Por meio de quais argumentos e esquemas argumentativos, pessoas ou grupos sociais 

específicos tentam justificar e legitimizar a exclusão, supressão, discriminação e a exploração 
de outros?

Caderno de Resumos – O Jornal Nacional e o Código Florestal: uma análise crítica do discurso
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4. Desde qual perspectiva ou ponto de vista são esses rótulos, atribuições e argumentos 
expressados?

5.  As respectivas declarações são articuladas abertamente? Elas são intensificadas ou 
mitigadas?

A questão ambiental é um dos temas mais discutidos atualmente por sensibilizar de um 
lado a opinião pública e do outro mobilizar forças econômicas interessadas no seu controle 
discursivo. Analisar o jornalismo na sua cobertura ecológica de modo crítico, nos possibilita 
inferir como as práticas discursivas das elites estabelecem suas posições ideológicas formatadas 
como notícia.

Caderno de Resumos – Roberto Lestinge
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Atuação da AILP na difusão da  
língua portuguesa no mundo

ROBERVAL TEIXEIRA E SILVA CUSTÓDIO MARTINS 
ANA MARGARIDA NUNES (UNIVERSIDADE DE MACAU & ASSOCIAÇÃO  

INTERNACIONAL DE LÍNGUÍSTICA DO PORTUGUÊS -AILP) 

Este breve texto busca apresentar e divulgar a Associação Internacional de Linguística 
do Português (AILP) e sua gestão para 2011/2013. Foi construído em diálogo com trechos de 
documentos originais, como os estatutos e a plataforma da atual gestão, e tem por objetivo 
maior despertar o interesse dos profissionais que trabalham com a linguística de/em português 
no mundo para a construção de projetos interinstitucionais e internacionais que promovam o 
ensino, a pesquisa e a difusão da língua portuguesa em suas diferentes variantes.

BREVE HISTÓRICO

A AILP é uma associação de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos nem limites 
de tempo, que conta com associados de vários países os quais têm (ou não) o Português como 
língua nacional. Criada em 2001, nasceu de uma ação conjunta da APL – Associação Portuguesa 
de Linguística – com a ABRALIN – Associação Brasileira de Linguística. 

A AILP objetiva assumir, de fato, a defesa da língua portuguesa, nomeadamente no plano 
internacional, intervindo no sentido de assegurar o reconhecimento que é devido a uma grande 
língua de comunicação a nível mundial. Sua sede muda a cada 3 anos:

1ª Gestão: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – 2001/2003 ; 
2ª Gestão: Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 2004/2007;
3ª Gestão: Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense – 2008/2010;
4ª e atual Gestão: Departamento de Português da Universidade de Macau, China – 2011/2013.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA GESTÃO 2011-2013: 

Os pontos básicos que nos motivaram a propor uma diretoria a ser sediada na Ásia, mais 
precisamente na Universidade de Macau, são bastante simples: 



Caderno de Resumos -  Atuação da AILP na difusão da língua portuguesa no mundo 761

• a formação de linguistas da língua portuguesa na Ásia e na África, especialmente 
asiáticos e africanos, nas diferentes áreas da linguística; 

• a vitalização das delegações da AILP em todos os continentes com vistas a alcançar o 
proposto no ponto anterior.

Além dos objetivos gerais da AILP, temos como objetivos específicos para a gestão 2011-
2013: 

• Envidar esforços para o desenvolvimento dos estudos linguísticos em todas as suas 
áreas na Ásia e na África; 

• Buscar criar mecanismos para a formação linguistas da língua portuguesa especialmente 
asiáticos; 

• Buscar ampliar um corpus que sirva como base de pesquisa internacional com a produção 
de nativos e não-nativos em diferentes variantes da língua portuguesa na Ásia; 

• Produzir publicações voltadas para estudos linguísticos em/sobre língua portuguesa na 
Ásia: descrição, ensino e difusão/política da língua portuguesa ensinada e falada na Ásia; 

• Envidar esforços para ampliar a quantidade de bolsas de estudos em linguística da língua 
portuguesa para asiáticos e africanos em programas de pós-graduação em universidades 
conceituadas; 

• Organizar encontros específicos, a cargo da Direção e das delegações, com professores 
de Língua Portuguesa na Ásia e na África; 

• Organizar o IV Congresso Internacional da AILP em 2013. 

 CORPOS REGENTES DA AILP

É importante divulgar a composição dos Corpos Regentes, formada por um conjunto de 
ativos estudiosos da linguagem de diferentes universidades do mundo e de reconhecida atuação 
internacional. 

DIREÇÃO: 
Presidente: Roberval Teixeira e Silva (Universidade de Macau) 
Vice-Presidente: Alan Baxter (Universidade Federal da Bahia) 
1º Secretário: Custódio Martins (Universidade de Macau) 
2º Secretário: Maria Célia Lima-Hernandes (Universidade de São Paulo) 
Tesoureiro: Ana Nunes (Universidade de Macau)

ASSEMBLÉIA GERAL 

Presidente: Dermeval da Hora (Universidade Federal da Paraíba) 
Vice-Presidente: Cláudia Roncarati (Universidade Federal Fluminense) (in memoriam) 
1º Secretário: Vanise Medeiros (Universidade Federal Fluminense) 
2º Secretário: Liliana Cabral Bastos (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) 
3º Secretário: Fábio Alves (Universidade Federal de Minas Gerais) 
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CONSELHO CONSULTIVO 
Brasil: Ataliba Castilho (USP/Universidade de Campinas) 
Macau: Liu Gang (João) (Instituto Politécnico de Macau) 
Portugal: João Costa (Universidade Nova de Lisboa) 
Moçambique: Gregório Firmino (Universidade Eduardo Mandlane) 
 
CONSELHO FISCAL 
Presidente: Paulo Osório (Universidade da Beira-Interior) 
Vogal: Benjamin Abdala (Universidade de São Paulo) 
Vogal: Edleise Mendes (Universidade Federal da Bahia) 
Vogal: Ana Madeira (Universidade Nova de Lisboa) 
 
DELEGADOS 
África: Armindo Gameiro (Universidade Metodista de Angola) 
América: Margarete Schlatter (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
Europa: Maria José Grosso (Universidade de Lisboa) 
Ásia: Ana Paula Cleto (Universidade de Macau) 

POR QUE A AILP NA ÁSIA, ESPECIFICAMENTE EM MACAU?

Macau é o maior pólo de ensino, difusão e pesquisa em língua portuguesa na Ásia. Nesta 
parte do mundo, até o momento, a grande maioria dos departamentos de português conta com 
docentes com grande experiência de ensino, mas com pouca especialização formal acadêmica. 
Encontramos um número cada vez mais crescente de mestres, mas podemos considerar muito 
pequena a presença de doutores em Linguística do Português, exceção feita sobretudo a algumas 
instituições de Macau. 

A língua portuguesa tem marcado presença em muitos países asiáticos em maior ou menor 
grau através de departamentos de português ou de cursos livres fora e dentro de universidades 
(Vietnã, Malásia, Taiwan, Índia, Filipinas, Coreia, Japão, Indonésia, Hong Kong, para citar 
alguns).

Na China, em especial, há interesse de várias universidades em implementar, em seus 
departamentos de português, programas de mestrado, entretanto esses projetos acabam enga-
vetados ou abrem e funcionam apenas com professores mestres. 

Politicamente, na China ainda, o Governo Central tem dado um apoio e incentivo sig-
nificativos para que a língua portuguesa seja mais divulgada e ensinada. Isso se dá sobretudo 
através do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, que tem sede em Macau. 

Por motivações sobretudo econômicas, há necessidade de formação para profissionais 
como professores, pesquisadores, tradutores, intérpretes, agentes consulares, gestores públicos 
em política linguística e outros que atuam no ensino/pesquisa/difusão do português na Ásia. A 
formação inadequada de muitos desses profissionais, como acontece em outras pares do mundo, 
faz com que sejam adotadas posturas preconceitusos e com que tomadas medidas ineficazes e 
mesmo equivocadas no ensino, na pesquisa e na política das línguas por exemplo. O despreparo 
desses profissionais que lidam com a língua traz uma série de repercussões negativas: 
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• impede a condução de certas de pesquisas, prejudicando o desenvolvimento da ciência; 
• cria problemas na construção de redes de cooperação para o ensino/pesquisa/difusão 

da língua; 
• multiplica ações que poderiam ser melhor coordenadas com contenção de capital, 

esforço e tempo;
• dificulta a divulgação, a troca e o debate da produção científica de instituições locais 

e internacionais.
• estimula a luta entre variantes do português sobretudo na arena institucional, o que 

impossibilita ações conjuntas, cria grupos de oposição que minam/inviabilizam projetos 
em andamento e disseminam atitudes linguísticas negativas entre as comunidades que 
falam variedades diferentes da língua. 

Por fim, como se sabe, a China, a Índia e a Rússia, na Ásia, estão em um movimento 
acelerado de progresso. Consideramos importante levar em conta a boa fase desses três grandes 
países e conduzir ações que levem a língua portuguesa a tomar parte nesse processo. 

PROJETOS E PROPOSTAS

Nossa atuação será sobretudo a de fundar estruturas de base para o funcionamento da 
Associação como a construção de um site que se torne herança para as próximas gestões e onde 
os sócios possam encontrar um ambiente virtual de encontros, propostas e trocas. 

Aqui, vamos indicar algumas metas que podem ser assumidas por outras gestões e servem 
também como sugestões para agendas de trabalho de outras entidades: 

• Trabalhar no formato de colóquios nos quais, em grupos fechados, ou semi-fechados, 
sejam produzidos documentos de orientação e assessoria para instituições responsáveis 
pela gestão da língua (universidades, escolas, fundações, agências de fomento, mídia, 
governos e outras entidades);

• Organizar eventos mais fechados para a produção de trabalhos de cunho mais científico; 
• Organizar eventos mais abertos para a circulação de trabalhos de cunho mais científico 

e para a formação de profissionais; 
• Construir e ampliar uma rede de relações entre jovens aprendizes da língua portuguesa 

em âmbito mundial, caracterizando o nosso idioma como internacional;
• Produzir publicações que possam descrever a situação do ensino/pesquisa/difusão do 

português em diferentes países com a indicação de estratégias e sugestões a orgãos e 
entidades executivos de apoio.

• Criar uma rede de circulação e de intercâmbios entre pesquisadores experientes e 
alunos de pós-graduação de diferentes países para conectar profissionais e instituições 
em projetos conjuntos;

•  Constituir uma base de dados com um corpus em português da Ásia. 

Uma Associação de cunho internacional e interinstitucional que conta com o peso da 
presença de importantes especialistas, como a AILP, pode tentar sugerir a implementação de 
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um conjunto de medidas relacionadas à formação /atuação de linguística, nas suas diferentes 
áreas, e assim tentar reverter o quadro negativo e estimular a excepcional posição de que goza 
a língua portuguesa nesse momento no cenário mundial.
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Sujeito composto e concordância verbal em textos de 
alunos goianienses

 RODRIANA DIAS COELHO COSTA (CNPQ/PIBIC/FL/UFG)

O tema central deste trabalho é a investigação do estabelecimento da concordância 
sujeito-verbo em frases cujos sintagmas nominais sujeitos sejam compostos. Para tratar do 
mecanismo sintático responsável pela variabilidade da concordância em constituintes com 
sujeitos compostos, lançarei mão dos pressupostos teóricos do Programa de Investigação da 
Gramática Gerativa de base Chomskyana, mais especificamente a versão minimalista de Teoria 
Princípios e Parâmetros (CHOMSKY,1995). De acordo com tais pressupostos, os seres humanos 
são dotados biologicamente de uma Faculdade de Linguagem, razão pela qual estão aptos a 
adquirir uma língua particular. Tomando como base os fundamentos teóricos acima menciona-
dos, realizaremos uma análise descritiva da produção textual escrita de alunos de ensino básico 
de escolas públicas e privadas da cidade de Goiânia, com o intuito de tentar compreender com 
esses alunos transpõem para a modalidade escrita o saber internalizado acerca de sua língua 
materna. Para alcançar os objetivos pretendidos, foi realizada uma coleta de textos escritos, 
os quais foram produzidos com base em um modelo de narrativa apresentada aos alunos, a 
partir do qual os alunos eram levados a dar sequência ao fato narrado no texto. Concluída essa 
etapa, procedeu-se a uma pré-seleção dos 280 textos coletados. Em seguida, deu-se inicio à 
categorização dos dados para posterior análise. Como resultado parcial notou-se que a maioria 
das produções textuais escritas dos alunos goianienses apresenta predominantemente casos de 
não-concordância morfologicamente visível entre sujeito e verbo e, também, apresenta outros 
casos em que é estabelecida uma concordância semântica entre o verbo e o sujeito formado por 
nomes coletivos.

REFERÊNCIAS:
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Teresa Alves. Lisboa: Caminho.1986.
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Gramaticalização, gramática e variação

RONALD BELINE (USP)

Com base num corpus relativamente pequeno (as entrevistas compartilhadas do NURC/
SP – Castilho & Preti, 1986 e 1987), Mendes (1999) constatou que, a partir da redução fonética 
do auxiliar ‘estar’, o composto ‘ta+gerúndio’ revela tendência à coesão morfossintática. Nesta 
apresentação comemorativa dos trabalhos sobre gramaticalização orientados e desenvolvidos por 
Ataliba de Castilho, reportam-se os resultados de uma análise variacionista mais recente, a partir 
das ocorrências dessa perífrase num conjunto de mais de 100 entrevistas sociolinguísticas com 
paulistanos, gravadas em 2009 e 2010 pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Sociolinguística 
da USP. Tais análises não apenas confirmam a tendência à coesão entre os termos da perífrase, 
mas também trazem evidências da afixação de ‘ta’ ao gerúndio.

Caderno de Resumos – Gramaticalização, gramática e variação
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Das capitais nordestinas, como se aspira o /s/  
da coda silábica nos inquéritos do projeto atlas 

linguístico do Brasil

RONALDO PELICIOLI (UFBA)

Este trabalho apresenta a análise da realização aspirada do /S/ em coda silábica (como 
ocorre em me[]mo ou o[] menino – em contexto sonoro – e em domé[h]tica – em contexto 
não-sonoro) na fala das capitais nordestinas, procurando descrever seus condicionantes intra e 
extralinguísticos. Tomou-se, como suporte teórico para descrever esse fenômeno encontrado 
principalmente na região Nordeste do Brasil (mas não só nela), a sociolinguística laboviana e a 
geolinguística pluridimensional contemporânea para a realização deste trabalho. Foram ouvidos 
72 inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – Projeto ALiB, que tem como principal 
objetivo descrever a realidade linguística do português do Brasil. Os informantes foram sele-
cionados, igualmente, quanto ao gênero (masculino e feminino), quanto à escolaridade (nível 
fundamental e nível universitário), quanto à faixa etária (18 a 30 anos – faixa I – e 50 a 65 
anos – faixa II) e quanto à localidade (oito inquéritos em cada uma das nove capitais). Foram 
levantadas as 200 primeiras ocorrências (quando possível!) em cada inquérito de falas menos 
monitoradas, sendo depreendidas 13.450 no total. Após o levantamento dos dados, as ocorrências 
foram submetidas ao programa GOLDVARB X. Analisados os condicionantes do fenômeno, 
pôde-se perceber que o contexto fonológico seguinte, quando sonoro, favorece a aspiração, 
mas ela ocorre também em contextos não-sonoros, porém em número mais reduzido. Outros 
fatores intralinguísticos que se mostraram favoráveis foram (i) as preposições e os verbos para 
as classes gramaticais; (ii) o item lexical mesmo/mesma; (iii) o /S/ final diante de consoante 
para a posição na sílaba em que ele ocorre. Quanto aos fatores extralinguísticos, mostraram-se 
mais favoráveis para a realização do fenômeno (i) os informantes do sexo masculino; (ii) os 
da faixa etária II; (iii) os do nível fundamental e (iv) os da cidade de Recife, seguidos pelos de 
Maceió e pelos João Pessoa, São Luís, Aracaju e Salvador. Em Teresina, Fortaleza e Natal esse 
fenômeno não se mostrou relevante. 
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Escolarização e sua relação com a demografia no 
Extremo Sul Baiano 

 ROSA VIRGÍNIA MATTOS E SILVA (UFBA/CNPQ) 
EMÍLIA HELENA PORTELLA MONTEIRO DE SOUZA (UFBA/PROHPOR)

Esta comunicação dá continuidade a trabalhos anteriores que foram sobre a Província da 
Bahia no século XIX, a Capitania de Ilhéus e, mais recentemente, sobre a capitania de Porto 
Seguro. Buscou-se, nesses dois últimos trabalhos, apresentar dados sobre a demografia histórica 
e sobre a escolarização, num percurso temporal que vai do século XVI ao XIX. Sobre a Capitania 
de Porto Seguro, as questões históricas levantadas tiveram como foco a vila de Porto Seguro, 
sede da capitania fundada por Pêro do Campo Tourinho, em 1535, e seu entorno. As povoações 
e vilas que foram sendo criadas ao longo dos séculos, na área referente à antiga Capitania, se 
tornaram municípios baianos da região do extremo sul e são objeto do presente estudo. Pretende-
-se mapear essa área, dando informações históricas sobre esses municípios, que totalizam 21, 
incluindo a cidade de Porto Seguro, quanto a populações e escolarização. Sabe-se que essa região, 
do ponto de vista econômico, muito pouco prosperou, ao longo dos séculos, haja vista o que diz 
Almeida Prado (1945, p. 326, 327), ao se referir aos depoimentos do viajante inglês, Thomas 
Lindley, em seu livro, como resultado de sua passagem por Porto Seguro, quando foi detido 
para averiguações, no início do século XIX. Esse se refere à pobreza geral de Porto Seguro, e 
compara a sede da capitania à cidadezinha de Caravelas, no extremo sul de Porto Seguro, “na 
raia do Espírito Santo”, como se aquela apresentasse situação pior que essa. Quanto à instrução, 
os jesuítas, no tempo em que permaneceram pela capitania, aliaram a catequese ao ensino, que 
ofereciam aos filhos dos colonos e indígenas. Depois de expulsos pelo diretório pombalino, 
na segunda metade do século XVIII, foi criado um novo sistema de ensino, que incluía, para 
a sua efetivação, um conjunto amplo de medidas culturais e administrativas. Esse processo de 
estatização da educação trouxe atrasos significativos na implantação das aulas, repercutindo, 
sobremodo, na escolarização das crianças e jovens. Além do atraso, a própria precariedade desse 
sistema, haja vista os resultados dos censos oficiais do século XIX. Portanto, são objetos desta 
pesquisa, as condições sociais das vilas, posteriormente, municípios, grupos étnicos existentes, 
o movimento populacional, dados sobre a escolarização do extremo sul baiano. 

O Extremo Sul compreende, hoje, a área da antiga Capitania de Porto Seguro, que se 
limitava ao norte com Ilhéus e ao sul com o Espírito Santo. 

A área atual reúne 21 municípios, totalizando 30.143 km², 5,4% da superfície da Bahia. 
São os seguintes os municípios: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapoã, 
Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, 
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Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda. (Centro 
de Estatística e Informações – BA, 1992). 

Esses municípios foram criados em épocas diferenciadas, pelo desmembramento de áre-
as maiores que pertenciam à antiga capitania. Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Mucuri, Nova 
Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália foram criados entre o século XVI e XIX. 
Os outros municípios foram criados no século XX, desmembrados desses mais antigos. Serão 
dadas informações sobre os municípios criados entre o século XVI e o XIX, na medida em que 
possam surgir dados que esclareçam sobre sua demografia e escolarização. 

Antes de se tratar de cada município, vale destacar as políticas de povoamento, desen-
volvidas pela coroa portuguesa, entre o século XVI e o XVIII. Serão destacados três desses 
períodos, que tiveram seus reflexos em Porto Seguro: a primeira fase da colonização, que se 
inicia com as capitanias hereditárias, instituídas em 1534, por D. João III. A segunda fase da 
colonização pode ser considerada a partir do Regimento elaborado por D. João III e entregue ao 
primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, em 1548. A terceira fase da colonização 
se dá no século XVIII, a partir da política desenvolvida pelo Marquês de Pombal e que teve 
grande repercussão na comarca de Porto Seguro, através de seus ouvidores, que criaram vilas 
seguindo um projeto. 

A capitania de Porto Seguro foi doada a Pero do Campo Tourinho por Carta Régia de 27. 
05. 1534 e Carta Foral, de 23. 09. 1543. Tinha 50 léguas de largura e estendia-se por cerca de 
300 km, desde a foz do rio Coxim (hoje rio Poxim), a cerca de 20 km da ilha de Comandatuba, 
até a foz do rio Mucuri.

Tourinho chegou à nova terra em 1535, e deu início ao processo de colonização da capi-
tania. Das três povoações fundadas por Tourinho, Santa Cruz, Santo Amaro, Comagi, somente 
Porto Seguro permaneceu habitada. As demais foram praticamente abandonadas devido aos 
ataques dos índios Aimoré.

Telles (1987, p. 134), seguindo Jaime Cortesão, diz que em “Porto Seguro e Santa Cruz, 
em 1585, havia 50 moradores em cada uma, e mesmo assim continuaram a ir-se despovoando 
lentamente, a ponto de os próprios jesuítas abandonarem a capitania em 1602. Os problemas 
em Porto Seguro continuaram no século XVII: ataques indígenas e conseqüente despovoamento 
da região.

No século XVIII, ocorreram muitas mudanças no reino português que também atingiram 
Porto Seguro. Na segunda metade do século, já reinava D. José. Houve a condenação e morte do 
décimo e último donatário da capitania; essa foi confiscada (assim como os bens do donatário) 
e incorporada à Coroa, passando a integrar à da Bahia; os jesuítas foram expulsos do Brasil e 
o sistema de Capitanias Hereditárias extinto. O território brasileiro foi então dividido em 20 
províncias, cada uma delas formada por diversas comarcas, com suas respectivas Ouvidorias, 
e governadas por um magistrado (juiz). (CARVALHO NETO, 2004, p.38). Em 1761, foi criada 
a comarca de Porto Seguro.

Segundo Said (2010, p. 18), em 1763, foi criada uma ouvidoria, na comarca de Porto 
Seguro, a cargo do desembargador Thomé Couceiro de Abreu. Um dos encargos que recebeu 
foi criar novas vilas para acelerar a povoação da região. Essas deveriam ser criadas nos locais 
onde já havia aldeias “domesticadas”, isto é, com habitantes civilizados. O segundo ouvidor 
da Comarca, José Xavier Machado Monteiro, que a assumiu em 1767, criou as vilas de Viçosa 
(antigo Arraial de Campinho) em 1768; Portoalegre (antigo Arraial de Mucuri) em 1769 e Al-
cobaça (antigo Arraial de Itanhém) em 1772. 
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As ações desses dois ouvidores de Porto Seguro seguiam uma política do Marquês de 
Pombal, de povoar definitivamente o território brasileiro. Segundo Flexor (1988, p.93), a região 
de Porto Seguro era povoada dispersamente por dois tipos de habitantes: índios e portugueses; 
os negros eram em número reduzidíssimo, quase insignificante. Havia muitas dificuldades, 
inclusive de fixar o homem branco, ou índio, na terra e criar novas povoações. 

Vilhena (1969, p. 521) nos dá uma visão de Porto Seguro no século XVIII, e das vilas da 
comarca. Ele escreve suas cartas, em 1789, quando já tinha se iniciado o processo de povoa-
mento da comarca por Couceiro e Machado Monteiro. Na carta XV, trata de Porto Seguro e de 
alguns municípios do Extremo Sul. Há referência às povoações, a maioria constituída por índios 
mansos convivendo com os brancos pacificamente e, frequentemente, a ameaça dos gentios; 
há referência ao passado, aos antigos colégios dos jesuítas, em ruínas. Vilhena confirma todo 
o histórico da capitania e o estado em que essa região se encontra, no final do século XVIII. 

No século XIX, em Porto Seguro, havia dois meios de vida: corte de madeira de lei e a 
pesca da garoupa, que era exportada para todos os portos da província. Do ponto de vista popu-
lacional, segundo os censos, a população de Porto Seguro, nos anos de 1872 e 1890 é:

POPULAÇÃO DE PORTO SEGURO

ANO 1872 1890
TOTAL 3.168 2.410

Houve um aumento da população, e depois, no final do século, um decréscimo de 758 
pessoas, segundo os censos. 

A seguir, serão dadas informações sobre as vilas que foram criadas no século XVIII e 
XIX e que fazem parte da área da antiga capitania de Porto Seguro: Caravelas (1701); Belmonte 
(1718); Prado (1755); Nova Viçosa (1768); Alcobaça (1772), Mucuri (1769; topônimo anterior, 
Vila São José de Porto Alegre); Santa Cruz Cabrália (1832). Serão dadas informações sobre 
cada uma dessas vilas, no que há de mais essencial.

Alcobaça: os fundadores e primeiros colonizadores foram duas famílias procedentes de 
Caravelas, estabeleceram-se à margem do rio Itanhém, em terrenos pertencentes a uma sesma-
ria, 1697. 

Mais tarde, os padres da Companhia de Jesus passaram a administrar essa sesmaria, cui-
dando da catequização dos índios locais até serem expulsos em 1759/1760 pelo Marquês de 
Pombal. Esta vila foi criada pelo ouvidor de Porto Seguro, Machado Monteiro, em 1772.

Em fins do século XVIII, Alcobaça, do mesmo modo que o resto da região extremo sul da 
Bahia, tinha uma população composta de escravos oriundos de Angola, Congo etc.; deportados 
do Rio de Janeiro; colonos de Portugal continental, dos Açores e da Madeira; indivíduos de 
outras capitanias e vilas; oficiais do governo vindos da metrópole, tais como capitães, alferes, 
etc. (SAID, 2010, p.51).

No século XIX, esta é a população existente em Alcobaça, de acordo com os censos: 

ANO 1872 1890
TOTAL 3.459 3.854



Caderno de Resumos -  Rosa Virgínia Mattos e Silva; Emília Helena Portella Monteiro de Souza772

Prado: pertenceu à capitania de Porto Seguro. Teve origem numa aldeia de índios Aimoré, 
à margem esquerda do rio Jucuruçu. A vila foi criada em 1755.

A construção obedeceu aos mesmos princípios exigidos para as outras criadas na segunda 
metade do século XVIII, como Alcobaça. (RIBEIRO CÓ, 2003, p.11). No final do século XVIII, 
segundo Vilhena (1969, p. 526), é habitada de índios e brancos; governada por um juiz ordiná-
rio e a ocupação dos habitantes é lavoura da mandioca e a extração da madeira. Esta vila serve 
de barreira a 12 aldeias de índios bravos. O Município conservou-se estacionário até o ano de 
1884, começando a prosperar com a imigração. 

No século XIX, esta é a população existente em Prado, de acordo com os censos: 

 ANO 1872 1890
TOTAL 2.226 3.544

Santa Cruz Cabrália – em 1536, o donatário da capitania de Porto Seguro fundou na 
entrada da baia uma povoação, que era sempre atacada pelos Aimoré. Em 1564 a localidade 
caiu em decadência, e seus últimos moradores se mudaram para as margens do rio João de Tiba. 
Foi fundada uma nova povoação: Santa Cruz

Entre final do séc. XVI e o séc. XVII houve um despovoamento da região, em decorrência 
dos ataques constantes dos indígenas. No final do século XVIII, há notícias de que a vila de 
Santa Cruz atravessou outro período de decadência após ser atacada pelos índios e os habitantes 
serem massacrados. (CARVALHO NETO, p.44).

No século XIX, esta é a população existente em Santa Cruz:

ANO 1872 1890
TOTAL - 1.810

 
Caravelas – Município criado em 1701. Teve por origem uma aldeia de índios fundada 

pelos jesuítas. Foi um lugar “facilmente colonizado e em prosperidades” até 1636, quando os 
holandeses dele se apossaram. (AGUIAR 1979 [1888] p.285). No final do século XVIII, o 
comércio é unicamente de farinha, que abastece muitas cidades, inclusive Angola. 

No século XIX, são estes os números dos censos.

ANO 1872 1890
TOTAL 4.031 5.482

Belmonte – município criado em 1718. Habitavam a região, na foz do rio Jequitinhonha, 
os índios botocudos. Os índios foram catequizados pelos jesuítas. 

Segundo Vilhena (p.518), no final do século XVIII, a vila era habitada de índios e brancos; 
suas roças estendiam-se pela margem do mesmo rio sendo infestada do gentio da nação Gren, 
e Pataxó. 
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A população no séc. XIX de acordo com os censos: 

ANO 1872 1890
TOTAL 4.328 5.879

Nova Viçosa – foi criada pelo ouvidor Machado Monteiro em 1768. A primeira povoação 
foi uma aldeia de índios, à foz do rio Peruípe. Possuía duas vilas: Argolo e Helvécia. Helvécia 
era uma comunidade que fazia parte da Colônia Leopoldina, que perdurou de 1818 à abolição. 
Em 1858, existiam: 40 fazendas, 200 brancos e 2000 negros. Segundo os censos do século XIX 
a população é: 

ANO 1872 1890
TOTAL 4017 4830

Mucuri – no século XVI, com as Entradas, houve a tentativa de encontrar ouro e pedras 
preciosas. Devido aos constantes ataques dos Aimoré, a região não se desenvolveu. A vila foi 
criada com o nome de Vila de São José de Porto Alegre, em 1769, pelo Ouvidor Machado Mon-
teiro. No início do século XVIII, alemães e suíços se estabeleceram em Mucuri, para o cultivo 
do café. (Guia Cultural da Bahia, 1997, p.137).

Pelo que se pode observar, o povoamento no Extremo Sul vai se caracterizar pelo baixo 
índice populacional dos séculos XVI a XVIII. Houve um aumento no século XIX. Quanto às 
vilas, essas tiveram origem em antigos aldeamentos indígenas, catequizados pelos jesuítas. Na 
segunda metade do séc. XVIII, algumas vilas foram planejadas, incluindo o seu povoamento.

A ESCOLARIZAÇÃO NO EXTREMO SUL

Em Porto Seguro, no século XVI, a instrução esteve a cargo dos jesuítas, que chegaram 
à Bahia, juntamente com Tomé de Souza, em 1549. Sendo superior deles o Padre Manoel da 
Nóbrega. A ação dos jesuítas se deu, primeiramente, em Salvador, mas logo se estendeu a Ilhéus 
e Porto Seguro. 

Os jesuítas permaneceram na capitania de Porto Seguro, por 210 anos (1549 – 1759), no 
trabalho da catequese aliada ao ensino. Com a expulsão dos jesuítas, foi instituído um novo 
sistema de ensino, através das aulas régias, com a nomeação de professores, remunerados através 
do Subsídio Literário.

No século XIX, foram promulgadas leis importantes para o ensino: a Lei de 1827, que 
dizia que todas as cidades, vilas e lugares mais populosos deveriam ter escolas de primeiras 
letras; e a Lei de 1834, que estabelecia que as províncias passariam a assumir as suas próprias 
questões administrativas e educacionais, com a criação das Assembléias Legislativas Provin-
ciais. Na Bahia, a Assembléia Legislativa Provincial começou a funcionar em 1835. (NUNES, 
2008, p. 130).
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Já em 1827, é feito o levantamento das escolas existentes e das que deveriam ser criadas, 
no Extremo Sul. Para se ter uma idéia do processo escolar na região, seguem resultados dos 
censos relativos à educação:

CIDADE ANO SABEM 
LER

ANALFABE-
TOS TOTAL

Alcobaça
1872 1.040 2.419 3.459
1890 803 3.051 3.854

Prado
1872 315 1.911 2.226
1890 702 2.842 3.544

Santa Cruz Cabrália
1872 - - -
1890 288 1.522 1.810

Caravelas
1872 1.538 2.493 4.031
1890 924 4.558 5.482

Belmonte
1872 1.090 3.233 4.323
1890 559 5.320 5.879

Nova Viçosa
1872 1.195 2.822 4.017
1890 513 4.317 4.830

Mucuri
1872 1.098 1.086 2.184
1890 298 1.914 2.212

Como considerações finais, pode-se afirmar que a região da Capitania de Porto Seguro, e 
que forma hoje o Extremo Sul, pouco se desenvolveu, entre o século XVI e o XIX: a extensão 
da terra; a densidade das matas, deixando a costa isolada das terras interiores; a ação dos Aimoré 
ou Botocudos, que, desejosos de preservarem sua independência, não permitiam as povoações; 
ausência de habitantes em número suficiente para povoar as terras; por outro lado, a grande 
mobilidade social, a falta de fixação do homem na terra. Só na segunda metade do século XVIII, 
que a maior parte das vilas se constituiu, a partir de uma política mais severa de povoamento, 
desenvolvida pelo Marquês de Pombal. 

Os municípios hoje constituídos, que se originaram entre o século XVI e XIX, foram 
provenientes, na grande maioria, de aldeamentos indígenas. As dificuldades já expostas leva-
ram a região da antiga capitania de Porto Seguro a não progredir, predominando a pobreza dos 
habitantes. De todas as vilas a que mais se desenvolveu foi Caravelas. 

Quanto à formação das populações, essas se constituíram do índio e do branco (português), 
em maior número, no século XVI; em número mais reduzido existiam os negros, que faziam o 
trabalho escravo nas fazendas e nos engenhos. A imigração se intensificou a partir da segunda 
metade do século XVIII. As situações de contato linguístico, provavelmente, proporcionaram 
variedades do português com características bem próprias. 

Quanto à educação, a ação coercitiva do ensino pouco se exerceu nessa região, mesmo 
considerando-se o trabalho catequético dos jesuítas, com o ensino associado à doutrina, do 
século XVI à metade do século XVIII. A partir desse momento, em que foram expulsos, e o 
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Estado assumiu a educação, os problemas passaram a ser outros: como foi visto, professores 
sem a formação devida, grande mobilidade, pelas remoções, trocas, afastamentos por licenças 
etc. Pelos censos, verifica-se um número elevado de analfabetos. Ressalta-se que o ensino a que 
é referido é apenas o inicial, da aprendizagem da leitura e da escrita. Não existiam os liceus, e 
nem bibliotecas. O português se constituiu mais livremente, pelo menos se levando em conta a 
falta de uma ação mais efetiva da escola.
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Norma, variação e mudança:um olhar sobre 
preposições e predicações

 ROSANE DE ANDRADE BERLINCK, (UNESP-AR)

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre o papel que a ação normativa desem-
penha sobre a manifestação de processos de variação e sobre a implementação de mudanças 
na variedade brasileira do português. Para tal, parte-se da análise de um fenômeno lingüístico 
para o qual já se dispõe de estudos descritivos, tanto em uma perspectiva sincrônica como dia-
crônica, e que se caracteriza como um processo de variação e mudança nessa variedade: o uso 
de preposições em contextos de complementação verbal. Um conjunto já bastante robusto de 
estudos sobre a alternância de preposições introdutoras de complementos verbais na variedade 
brasileira do português nos permite elencar algumas constatações indicativas de mudança na 
língua. Constatou-se a alternância de a, para e em (e secundariamente até) junto de complemen-
tos verbais que veiculam um sentido geral de “meta”, como Eu vou até o banco, Não traga seu 
cachorro na praia, Joana enviou livros e roupas a seus pais, Maria contou uma piada ótima para 
o João. Esse processo foi detectado já em textos oitocentistas e parece se expandir ao longo do 
século XX (Berlinck 2000, 2009; Guedes e Berlinck 2003; Torres-Morais e Berlinck 2006), 
culminando em um quadro de uso bastante restrito da preposição a (Mollica 1996; Gomes 2003; 
Ilari, Castilho et al 2008). Se as informações sobre o século XIX se pautam, necessariamente, 
na análise de textos escritos, os estudos sobre o estágio atual da língua têm privilegiado a mani-
festação falada. Ainda que na fala os processos de mudança se revelem bastante avançados, não 
dispomos de uma avaliação igualmente extensiva do grau de implementação de tais processos 
em textos escritos que representem um estágio de “consagração” social da mudança. De modo a 
investigar os embates entre norma e uso (ou entre norma e normas) e o grau de implementação 
desses processos, analisei o fenômeno em dois momentos – início do século XX e do século 
XXI – em textos jornalísticos paulistas. Enfatizam-se os contextos para os quais a postura 
normativa continua prescrevendo o emprego da preposição a: construções com predicadores 
de direção, como ‘ir’,’vir’ e ‘chegar’ e objetos indiretos (dativos).A base teórico-metodológica 
principal da pesquisa vem dos princípios e da metodologia da Teoria da Variação e Mudança 
Lingüísticas (Weinreich, Labov, Herzog 1968; Labov 1972, 1994, 2001). As pesquisas de base 
empírica, como é o caso do presente estudo, têm se beneficiado enormemente dos conceitos e 
discussões desenvolvidos sobre gêneros textuais e tipificação textual; desse modo levamos em 
conta também essa fundamentação, essencial na etapa de seleção das fontes de dados, mas igual-
mente na interpretação dos processos de variação e mudança (Bakhtin 1992, Marcuschi 2008).
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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 con-
tinentes, 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 inter-
cambistas. 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 Traba-
lho 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).
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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 exten-
sional – dêitica – da realidade objetiva e circundante, e referência, como processo de correspon-
dência) 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-dediscurso, 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 pro-
pósitos 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. 
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A importância da Linguística Histórica na formação do 
profissional de escrita

 ROSANE V. GOULART BELTRÃO (CEFET-MG) 
 ANA MARIA NÁPOLES VILLELA ( CEFET-MG) 

Nosso objetivo é apresentar resultados de uma pesquisa qualitativa desenvolvida de agosto 
a dezembro de 2011, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), 
com alunos do 1º período de graduação do Curso de Bacharelado em Letras com ênfase em 
Tecnologias de Edição. Os egressos desse curso podem atuar como editores e revisores de textos 
em diversos suportes e diferentes mídias, gestores e assistentes editoriais, assessores culturais 
etc. De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), documento do Ministério 
do Trabalho que trata das características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro, esses 
egressos pertencem ao grupo dos Profissionais da Escrita. Assim, comprometemo-nos a formar 
um profissional capaz de usar a língua portuguesa, tanto na leitura quanto na produção de textos, 
de forma que seja identificado por sua perícia nessas práticas em suas manifestações orais e, 
sobretudo, escritas. Por tanto, das 2355 h/a obrigatórias do curso, 390 pertencem ao Eixo Prática 
de Produção, Edição e Revisão de textos e 570 filiam-se ao Eixo Estudos de Linguagens em que 
se inclui a disciplina Linguística Histórica. Para a integralização da carga horária de 60 h/a, estão 
previstos estudos sobre a origem e evolução da Língua Portuguesa para que o aluno compreen-
da as relações entre aspectos sócio-históricos e a constituição da língua; o contexto histórico 
que propiciou sua origem e consolidação; desenvolva um olhar crítico sobre a diversidade da 
língua portuguesa, no tempo e no espaço, e sobre os fatores sócio-históricos que a determinam, 
compreenda suas aparentes irregularidades e reconheça a importância da normativização. Para 
levar o aluno a adquirir conhecimentos sobre a língua portuguesa, de forma autônoma, torna-
-se necessário um aparato teórico selecionado em variadas fontes, principalmente a escrita. A 
experiência tem nos mostrado que o recém chegado ao ensino superior encontra dificuldade em 
construir sentidos e, consequentemente, conhecimentos. Levantamos a hipótese de que é neces-
sária uma prática de ensino bastante consistente e um dos recursos que acreditamos viabilizar 
tal prática é a produção do gênero textual “diário de leitura”. Esse gênero instrumentaliza o 
leitor a adotar uma atitude crítica e ativa sobre os textos lidos pela interação autor-texto-leitor, 
na medida em que sua produção envolve diferentes e importantes ações, tais como sintetizar, 
resumir, fazer paráfrases, concordar/discordar de questões presentes no texto, avaliar pontos 
de vistas etc. O “diário de leitura” também contribui para uma nova relação na sala de aula: o 
aluno pode refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem e o professor diagnosticar a 

Caderno de Resumos – A importância da Linguística Histórica na formação do profissional de escrita



780

compreensão do que é discutido/estudado em sala de aula. Além disso, esse gênero proporciona 
atividades de leitura e produção de textos bastante eficientes para formar alunos mais reflexi-
vos – perfil idealizado para o profissional do Curso de Bacharelado em Letras do CEFET-MG. 
Nessa perspectiva, este trabalho busca averiguar se os alunos conseguiram produzir esse gênero 
de acordo com o contexto discursivo em que estão inseridos e se a metodologia de interlocução 
com os textos estudados contribuiu para a construção de conhecimentos históricos sobre a língua, 
fundamental para o domínio da ortografia da língua portuguesa. A partir da produção de textos 
dos alunos participantes, serão analisadas se as duas categorias próprias do gênero: o resumo e a 
avaliação crítica do aluno configuram a produção dos textos que comporão o diário reflexivo de 
leitura. Estão previstas quatro etapas para o desenvolvimento da pesquisa: (1) sondagem sobre 
os hábitos de leitura/escrita do aluno; (2) apresentação do gênero diário de leitura por meio de 
atividades epilinguísticas, possibilitando a compreensão das características desse gênero; (3) 
produção de um diário de leitura dos textos indicados para estudo da Linguística Histórica e (4) 
análise/interpretação dos dados.
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Variação e mudança  
histórica na morfologia do diminutivo

ROSARIO ÁLVAREZ (USC)

Em trabalhos prévios, ocupamo-nos da morfologia do diminutivo em perspectiva com-
parada entre o galego-PE (Álvarez 2002) e o galego-PB (Álvarez 2011), no segundo tendo 
obviamente em vista a descrição do PE, no seio da mesma equipe que apresenta esta sessão 
coordenada. 

Entre as duas línguas há uma similitude básica evidente, pois o morfo habitual do dimi-
nutivo galego é -iñ-, como em português (a diferença gráfica não deve ocultar a coincidência 
formal: gal. <ñ> = pt. <nh> [ɲ]). Além disso, tanto em galego como em português existe uma 
variante com incremento consonântico (pt. alveolar sonoro /z/; gal. interdental surdo /θ/). 

A partir daqui começam as divergências:

a) A nossa comunicação centrar-se-á em {-iñ-, -inh-}, porque em galego, a diferença do 
vizinho PE, não é admissível de modo nenhum o morfo diminutivo -it-: PEquEno > 
gal. pequeniño ó pt. pequeninho, pequenito.

b) Existem hoje em português duas opções morfológicas: a mais antiga (pedrinhas) 
e a mais moderna, com dupla flexão (animaizinhos). Em galego só existe a opção 
coincidente com a portuguesa primitiva (pedriñas, animaliños), com os morfemas 
flexivos a seguir sempre ao diminutivo. A expansão de <c> produziu em galego duas 
variantes em distribuição complementar: panciño; reiciño (reíño), peíño (peciño); 
mulleriña, animaliño, mesiño, luciña, rosiña. Em português, a expansão de <z> levou 
à coexistência de dois processos morfológicos: o que também apresenta o galego e 
outro, emergente, com a já mencionada dupla flexão.

Nesta aproximação comparada ao diminutivo, são várias as questões históricas que recla-
mam a nossa atenção e ainda não vimos suficientemente tratadas na bibliografia disponível. 
Sugerindo o estudo aprofundado em perspectiva combinada, diatópica e diacrônica, salientamos 
os seguintes aspectos: 

1.  O status e ascensão de pt. -it- (frente a -inh- ~ -iñ-), que um falante galego teria 
dificuldades para admitir como próprio, nem minimamente aceitável, no seu sistema 
linguístico.
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2.  A natureza do acréscimo pt. -z- / gal. –c-, pois há disparidade documental no que diz 
respeito à sonoridade. Testemunhos antigos avalan a consoante surda esperável após 
coda nasal (falconçiño, barõcinho, judeucỹo, tonelcỹo, molhercinha).

3. A expansão diacrônica desse acréscimo consonântico, tendo em conta na periodização 
os contextos e as classes de palavras. Os dados apontam a (a) após nasal; (b) após 
ditongo; (c) após vogal tônica; (d) outros contextos. A variação diatópica do galego 
moderno mostra a mesma pauta.

4.  As repercussões sobre o vocalismo como consequência do deslocamento acentual, 
assim como outros fenômenos fonéticos derivados na nova formação. O galego, como 
o PB, não eleva a vogal que muda a pré-tônica por causa do diminutivo.

5.  A cronologia da difusão e consolidação da dupla flexão, criação tipicamente portuguesa 
não muito antiga. Contribuem a confirmar estas hipóteses os registros medievais; 
descrições de gramáticos portugueses antigos; a forma geral em lexicalizações 
(pt. campainha, colarinho...; manhãzinha, homenzinho têm base nasal); unidades 
fraseológicas (pt. mexer os cordelinhos); a forma geral nos topônimos em Portugal 
(Vilarinhos, Casalinhos...); o testemunho do galego, antigo e moderno. Seria de grande 
ajuda o levantamento da variação em PB e o seu contraste com PE; as variedades 
“populares” em que não se pratica a dupla flexão, em PE e PB, podem ser interpretadas 
como variantes resistentes a esta mudança. 

 De acordo com os nossos pressupostos, a evolução diacrônica não estará completa nem 
será suficiente se só levarem em conta o português –mesmo que seja descrita a partir do estudo 
de todas 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. 
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Notícia da descrição geolinguística do galego.  
Estado da arte

ROSARIO ÁLVAREZ (INSTITUTO DA 
 LINGUA GALEGA – UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)

 O galego é a língua própria da Galiza, isto é, grosso modo, do território a que ficou re-
duzida a primitiva Gallaecia, depois da emancipação de Portugal. A Galiza é uma comunidade 
autônoma espanhola e o galego é hoje a língua oficial no seu território (junto com o espanhol, 
que é oficial em todo o reino da Espanha). 

 A Gallaecia do norte é o berço do galego: o primitivo reino da Galiza ficou reduzido ao 
território do norte desde princípios do século XII, após a separação do Condado Portucalense, 
que viria a dar lugar a Portugal. A Gallaecia do sul, entre o Minho e o Douro, é o berço do 
português: a língua primitiva falada pelos galegos bracarenses no condado de Portugal que se 
estenderia primeiro de forma continuada até ao sul e depois cruzaria todos os mares. 

 Por isso, há uma origem compartilhada que serve de base histórica para esta grande 
afinidade entre o galego e o português, que é ainda maior se o confrontarmos com o português 
setentrional, isto é, no interior do território constitutivo. Há também uma base histórica para as 
diferenças, pois à variação geolinguística, presente desde o início, soma-se a deriva independente 
de ambos os diassistemas observável durante os últimos nove séculos.

 Nesta apresentação move-nos também o propósito de colocar o galego no horizonte e 
consideração dos colegas portugueses e brasileiros que se ocupam da variação linguística e da 
história da língua, porque não nos parece conveniente, nem do ponto de vista metodológico 
nem do ponto de vista prático, seguirem ignorando a língua falada na maior parte do domínio 
que outrora foi Gallaecia.

 Na primeira parte da nossa intervenção apresentamos o estado da arte, focalizando a 
atenção nos estudos geolinguísticos realizados nos últimos cinquenta anos, nos projetos em 
curso e nos recursos que estão ao dispor dos pesquisadores (sobretudo os acessíveis através da 
internet). Esse limite temporal condiciona-se a fatores históricos e sociolinguísticos, pois, até 
meados da década de sessenta não houve estudos filológicos na universidade galega, bem como 
até finais da década de setenta os galegos não havíamos começado a recuperar os nossos direitos 
linguísticos. O papel da universidade, e de maneira particular da Universidade de Santiago de 
Compostela (inicialmente única na Galiza, à que pertence o Instituto da Lingua Galega, fundado 
em 1971) foi determinante no florescimento dos estudos linguísticos, entre os que salientam, 
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por abundância e nível acadêmico, os geolinguísticos. Daremos preferência, na exposição, à 
cartografia linguística e aos atlas.

Na segunda parte, faremos uma breve apresentação geolinguística do galego, atendendo 
tanto à disposição das variantes sobre o território quanto à identificação e comentário de alguns 
dos traços mais significativos. Mostraremos a distribuição espacial de alguns traços que carac-
terizam as variedades galegas, ressaltando entre os relevantes aqueles que não são partilhados 
com o português. Teremos presente na exposição: (i) que a totalidade do território linguístico 
galego forma parte do território constitutivo do bloco galego-português, junto com o norte de 
Portugal (até o Douro), o que explica algumas caraterísticas geolinguísticas comuns; (ii) as 
repercussões no nosso mapa geolectal das dinâmicas posteriores, em sociedades independentes, 
a saber, o galego ao norte e o português ao sul, com a fronteira política como limite da expansão 
das novidades linguísticas respectivas ao longo de oito séculos.
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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 escri-
turas 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 escritos de autoridades legais, reguladas em livros notariais em conformidade como 
as leis vigentes no país a cada momento histórico. Essas escrituras, para se tornarem públicas, 
ocupavam um lugar nos jornais denominado de “editaes” ou “edital”. Dessa forma ocorria à 
efetivação de uma interação entre as autoridades e o povo, ou seja, por meio da publicação do 
edital, as ordens, comandos e avisos do governo, dos juízes chegavam ao povo brasileiro.

Reconstruir a história da tradição discursiva edital, investigando suas sucessivas atuali-
zações no seio da esfera social em que esse gênero mediou interações verbais, bem como o seu 
fazer-argumentativo é o objetivo a que nos propomos. 

Para realizar a presente pesquisa, utilizamos o arcabouço teórico das Tradições Discursivas 
(KABATEK, 2005; FONSECA,2006, entre outros), que pressupõe uma concepção de língua 
integrada à realidade sociocultural e histórica; e da Argumentação (DUCROT, 1984, 1988; 
KOCH, 2000, NASCIMENTO, 2005,2007), que tem como base a afirmação de que todo texto 
apresenta certo grau de argumentatividade. 

A presente investigação é de natureza bibliográfica-descritiva, já que descreveremos as 
características do gênero textual/discursivo Edital, a partir da Tradição Discursiva, apontando 
marcas do fazer-argumentativo presente nesse gênero.

Qualquer atividade enunciativa, com uma finalidade comunicativa definida, conforme a 
teoria da Tradição Discursiva, atravessa dois filtros até chegar ao enunciado concreto: um pri-
meiro filtro que corresponde à língua e um segundo que corresponde às tradições discursivas, 
que, conforme Kabatek (2005), são modos tradicionais de dizer as coisas, que pode ir desde 
uma fórmula simples até um gênero ou uma forma literária complexa. 
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Conforme Fonseca (2006), podemos dizer que o enunciador estabelece escolhas dentro 
do conjunto de regras e itens linguísticos disponíveis numa língua, em particular, e, logo em 
seguida, submete a sua produção linguística ao filtro das tradições discursivas que lhe permitirão 
escolher o gênero textual que melhor se adapte ao seu objetivo comunicativo. Assim, deduzimos 
que o enunciador cria e estrutura o seu enunciado a partir de modelos pré-existentes.

Esse pensamento nos faz compreender que as escrituras oficiais são resultantes de fatores 
sócio-históricos e econômicos e devem ser entendidas como uma ação comunicativa, um sis-
tema de múltiplas relações sejam elas composicionais, de conteúdo temático, discursivo e que 
apresentam um valor argumentativo.

Optamos, para realizar nossa análise, pela escolha de dois Editais com o mesmo conteúdo 
temático: a Hasta Pública, sendo um do século XIX e, o outro, do século XX observando seu 
fazer-argumentativo a partir da polifonia. 

O gênero Edital é, por natureza, polifônico, porque o produtor desse gênero: secretário, 
escriturário, escrivão etc. registra, no texto, vozes, pontos de vistas, relatos, posicionamentos e 
decisões de autoridades. É perceptível a predominância da polifonia de locutores em editais como 
o tipo mais comum de polifonia, em função das condições de produção desse gênero discursivo. 

Apesar de não ser o responsável direto pelo ato exposto no edital, o secretário responsável 
preenche e assina a publicação e; assim, automaticamente, se torna o responsável por aquele 
enunciado, pelo edital, mesmo que não o tenha produzido. 

Para uma investigação desse engajamento do locutor, que incorpora o discurso do outro no 
caso do Edital, valemo-nos das categorias de análise de Nascimento (2009, p. 75), identificando 
as estratégias de engajamento e as estratégias de distanciamento. Por estratégias de engajamento, 
entenda-se aquelas que denunciam um posicionamento de assimilação (concordância) de um 
locutor com relação ao discurso de um outro locutor. Entre essas estratégias, Nascimento inclui 
o estilo indireto, introduzido por verbo não modalizador, e em algumas situações, o discurso 
indireto introduzido por verbo dicendi modalizador. 

Por estratégias de não engajamento, ou distanciamento, entenda-se aquelas em que o lo-
cutor responsável pelo discurso se distancia do discurso dos outros locutores, não assumindo a 
responsabilidade pelo dito. Nesses casos, segundo Nascimento, está o estilo direto introduzido 
por verbos dicendi modalizadores ou não, as aspas, entre outras estratégias.

No edital divulgado no jornal do século XIX, no jornal Gazeta da Parahyba, de 30 de maio 
de 1888, o edital de Hasta Publica tem como preâmbulo: “ Manda o Illm.º Sr. Dr. Ins-|petor desta 
Thesouraria| de Fazenda fazer publico que...”. O L1 (Locutor responsável pelo Edital) introduz 
o relato de L2 (doravante o Sr. Dr. Inspetor da Thesouraria) através da expressão verbal “Manda 
fazer publico”. O relato ocorre no estilo indireto por assimilação de L1 com relação ao discurso 
de L2. A presença do verbo “mandar”, modalizador, neste caso, demonstra um julgamento ou 
uma avaliação de L1 com relação ao discurso de L2, uma vez que apresenta esse discurso como 
uma informação que deve ser seguida e é assim que o leitor do Edital deve considerá-lo. Mas, 
esse verbo também causa certo distanciamento do L2 em relação ao que é dito. L2 não assume 
total e ampla responsabilidade pelo dito, sendo apenas o porta voz deste dizer. 

Nos trechos que seguem de um edital do século XX, do jornal A União, de 1945 possui a 
mesma estrutura polifônica: “DA ORDEM DO Sr. Administra-|dor do Porto de Cabedêlo , faço 
públi-|co,...”. Porém, neste caso, o L1 assume o dito, a partir do uso da primeira pessoa, incorpora 
o discurso do outro em seu discurso em função do seu cargo ou de seu papel no momento da 
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escrita. Ao assumir essa voz e fazê-la pública, o secretário assume também o seu papel, deixa 
mais a vista a sua voz e, consequentemente, o seu texto e todos os recursos argumentativos para 
levar o outro a aderir ao seu discurso em primeira pessoa. 

Ainda no caso do edital do século XX, o L1 não economiza em pormenorizar o processo 
de Hasta Pública quando diz que “serão vendidas hasta pu-|blica, as portas do armazem nº 5,| 
não alfandegado deste Porto, sem|que lhes fique o direito de reclamar| contra os efeitos dessa 
venda, 1| (uma) caixa marca PL e 1 (uma)| botija marca ES, descarregada do| vapor “Herval”, em 
7 de abril de| 1943, constantes da relação publica-|da com o edital de prévio aviso, na| Imprensa 
Oficial do Estado, “A União”, durante o período de 7| de dezembro próximo passado, a 17| de 
janeiro corrente||”. 

Ao detalhar o processo, o secretário ou responsável pelo dito anula as dúvidas possíveis, 
com um texto mais proficiente, o que se torna uma das qualidades desse documento publicado. 
Percebe-se que no edital do século XIX e XX que o L1 divulga um ato ou fato de uma auto-
ridade (L2) ora sem se confundir com esta, trabalhando com o seu ponto de vista deste, sem 
se colocar, pondo-se no texto como mero divulgador, isentando-se da responsabilidade das 
colocações feitas no enunciado que é divulgado; ora se responsabiliza pela divulgação do que 
é dito, assumindo sua posição de secretário, quando usa da primeira pessoa. Neste caso, L2 
mostra o seu comprometimento com o que é transmitido, fundamentando o ponto de vista de 
L2 como o seu discurso. 

No século XX, começa-se a se definir o edital como uma tradição discursiva que deve ser 
bem pormenorizada, para evitar problemas para o processo ou ato publicado neste documento e 
que cabe ao locutor saber organizar e fazer o texto de forma a não causar problemas. A escolha 
de certos elementos linguísticos indica o grau de comprometimento do falante, denotam também 
seu grau de interação com os interlocutores.
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Mensaleiro, mensalinho, mensalão:  
o campo semântico da corrupção

 ROS’ELLES MAGALHÃES FELÍCIO (UNIMONTES – PUC MINAS) 

 O presente trabalho analisa palavras e expressões surgidas no contexto político no ano 
de 2005, por ocasião do escândalo que ficou conhecido como “mensalão”. Todas as palavras e 
expressões levantadas são neologismos criados em meio a esse escândalo político que abalou 
a idoneidade do Partido dos Trabalhadores e do seu maior representante, Luís Inácio Lula da 
Silva, à época Presidente do Brasil. Os termos, veiculados na imprensa escrita, foram retiradas 
de edições da Revista Veja publicadas no período de junho a setembro de 2005 e constituem 
o corpus deste estudo. Os campos semânticos são constituídos por palavras que pertencem ao 
mesmo universo de significação, enquanto os campos lexicais são palavras que constituem um 
grupo de derivação ou palavras cognatas em conseqüência de uma raiz comum. (MATTOSO 
CÂMARA, 1987 apud VALENTE, 1999 p.57). Nesta perspectiva, as palavras agrupadas em 
campos lexicais não precisam possuir o mesmo radical, conforme postulado por Mattoso 
Câmara(1987). A partir dos preceitos da Semântica Lexical (Mattoso Câmara, 1986; Borba, 
1994; Genouvrier e Peytard, 1985), nosso objetivo é mostrar que essas palavras e expressões, 
comprovadamente neológicas, organizam-se num único campo semântico, qual seja, o campo 
semântico de «corrupção». A afirmação de que tais palavras e expressões são neológicas decorre 
de pesquisa anteriormente efetuada sobre esse corpus. Na referida pesquisa os neologismos 
apresentaram-se como sendo de dois tipos: formal (criado a partir de estruturas já existentes na 
língua) e conceptual (atribuição de novo sentido a palavra já existente). Retomando o conceito 
de campo semântico proposto pelos autores selecionados juntamos nesta análise todas as pala-
vras e expressões do corpus num único campo semântico. Constituem o corpus desta pesquisa 
os termos e expressões: anti-CPI, golpismo, cesta-básica, propinoduto, mensaleiro, mensalinho, 
mensalão, valerioduto, entre outros. Acreditamos como esses autores que na constituição de um 
campo semântico estão palavras e expressões de um mesmo universo de significação.
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Os metaplasmos de Amaral: demonstração de 
variações caipira ou brasileira?

ROSICLEIDE R. GARCIA (USP)

Na dissertação de mestrado “Para o estudo do dialeto caipira em Capivari”, foram estu-
dados os fenômenos metaplásticos pontuados por Amadeu Amaral (1920). Por meio da edição 
semidiplomática de fólios do século XIX, percebeu-se que grande parte de seus apontamentos 
permaneciam na língua, e, buscando referências, também se veem tais indícios em diversos 
estudos de autores que pesquisaram a língua do século XIV em diante. Além disso, também há 
registros desses elementos em outros países de língua portuguesa ou línguas irmã, demonstrando 
que as variantes podem existir paralelamente mesmo em diferentes localidades. Ou seja, as 
características pontuadas pelo autor estão presentes desde outras datas, e também serão perce-
bidas no português falado em todo o Brasil. Vejamos:

• Alteamento de vogais pretônicas: Fernão de Oliveira (1975 [1536], p.64) já registrava a confusão 
realizada entre a produção de o e u, e e i. C. Maia (1986, p. 357-9) remonta a possibilidade 
de durante alguns séculos a língua se caracterizasse por um estado de flutuação fonética entre 
realizações da pretônica anterior inicial. E, além das regiões sul, sudeste e centro-oeste do 
país (BISOL, 2010), os fenômenos são descritos em Bragança, no Pará (FREITAS, 2001); 
em Planalto, na Bahia (MATOS et alii, 2007), Rio Branco, no Acre (HOSOKAWA; SILVA, 
2010), em Mocajuba, no Pará (CAMPOS, 2008); e Nova Venécia, no Espírito Santo (GIANNI 
FONTIS, 2004).

 Em vogais tônicas, há apontamentos em Parintins, Tefé, Itacoatiara e Manacapuru, no 
Amazonas. (MARTINS, MAIA, 2010), e as pós-tônicas em Alto Acre (CHAVES; SANTOS, 
2011), Rio Branco/AC (HOSOKAWA, SILVA, 2010) e Rondônia (FRANÇA, 2009).

• Rotacismo: segundo Noll (2008, p. 241), “a neutralização popular do /r/ e /l/ pré-consonantal em 
português brasileiro (alto [axtu], [artu]) ocorre também no Noroeste de Portugal”. Para Spina 
(2008, p.290), muitos casos são exemplos de arcaísmos. Atualmente, o rotacismo é encontrado 
em todo o Brasil (COSTA, 2006; FREITAG et alii, 2010; CASTILHO, 2010).

• Metátese: Da Hora et alii (2007, p.187) percebe a recorrência da variante no português do Brasil 
desde o século XVII em todo o nordeste brasileiro até hoje.
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• Dissimilação de consoante: a variação propio, por exemplo, existe no Espanhol. Nunes 
(1989) traz os mesmos exemplos datando o período anterior ao século XVI. Viaro (2004) faz 
considerações circundando a contemporaneidade e os estudos diacrônicos.

• Apócope: Mendonça (1936) afirma que a queda de /l/ e /r/ final, bem como a vocalização de /
lh/ também ocorria na fala das populações luso-africanas das ilhas de Cabo Verde, São Tomé, 
Príncipe e Ano Bom. Vasconcelos (1987, p.98) apresenta a apócope do /r/ no Norte, no centro 
e no sul de Portugal. Segundo Noll (2008, p.237), “a queda ocorre, entre outros casos, com o 
espanhol meridional (sobretudo da Andaluzia ocidental), o espanhol americano (Caribe), no 
italiano meridional e em variedades do italiano setentrional, sobretudo no infinitivo”. Araújo 
et alii (2008) descreveram ocorrências atuais dessa variante em 611 palavras de seu corpus.

• Síncope: Spina (2008, p.293) registra-o no XVI. Em Araújo et alii (id.), menciona-se a variante 
em paroxítonas e proparoxítonas. Sob análise fonética / fonológica, Bisol (2000) complementa 
que “[...] a regra de redução continua ativa na sincronia do português brasileiro”.

• Epêntese: sobre a dissolução dos grupos consonantais, segundo Spina (2008, p.298-9), “[...] 
poetas do Cancioneiro Geral e várias peças de Gil Vicente atestam a vigência de uma fala 
típica, que se caracterizava por profundas modificações linguísticas no português de então” e 
é um “fenômeno vigente até os nossos dias”. Noll (2008, p.228) mostra-nos que “a dissolução 
do encontro fl- já é conhecida desde os primórdios da história do português. Encontra-se uma 
variante na epêntese (flor -> fulo), que também ocorre no português europeu”. 

 Quanto à epêntese de [j] antes de /s/ em sílaba tônica final, segundo Noll (2008) e Viaro 
(2006), trata-se de inovação do português brasileiro. De acordo com aquele (id., p.226), 
“esse desenvolvimento é conhecido das línguas românicas e se apresenta como uma repetição 
do processo, que conduziu, a partir do latim nós via *nois ao italiano noi, bem como 
desenvolvimentos análogos nos dialetos italianos”. Migliorini e Massini-Cagliari (2011) 
sugerem que “a regra de epêntese em PB é um processo fonológico que opera, eminentemente, 
no domínio lexical”.

 

• Monotongação e ditongação: no século XVI, Spina (2008, p. 293) registra a redução de ditongos 
em vocábulos como baxo, bejar, otono e a ditongação de cereija, ouliveira, oulhar. Tal fenômeno 
ainda ocorre em Vitória da Conquista na Bahia (SANTOS; et alii, 2007), Fortaleza no Ceará 
(ARAGÃO, 2009), e Manauara no Amazonas (BRANDÃO, s/d).

• Deslaterilazação de /´/: Noll (2008, p.241) mostra que a Atlas linguístico de La Península Ibérica 
testemunha a forma deslateralizada em Trás-os-Montes, afirmando, assim que “retroceder o 
fenômeno à influência do tupi-guarani ou das línguas africanas não é, portanto, provável”.

• Desnasalização das vogais átonas em posição final: Noll (2008, p. 225) nota que “[...] a tendência 
à desnasalização de nasais átonas em posição final, na língua popular aparece também no Norte 
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de Portugal (Entre Douro e Minho; Baixo Minho), no Sul (Baixo Alentejo) e é, no português 
europeu, testemunhado no teatro do século XVIII (TEYSSIER, 1983, p. 607), assim como no 
português medieval”. Além de apresentar-se no sul (BATTISTI, 2002), também ocorre em 
Altamira, no Pará (LOPES, 2002), e em Caxias, no Maranhã (SANTO ORCERO, 2002).

• Vocalização de /l/: Noll (2008, p.239) afirma que “A vocalização do /l/ implosivo no português 
brasileiro é um processo que ocorreu de forma ampla nas línguas românicas (cf. Kolovrat, 
1923)”. Araújo (2009) reconhece essa variação no nordeste brasileiro, sem especificar um local.

Partindo do método histórico-comparativo e unindo ao da geografia linguística, constata-se que, 
mesmo com a influência de povos externos, existe a manutenção de determinados fenômenos em diver-
sas regiões díspares. Assim, a combinação de métodos juntamente com a teoria de prestígios de Labov 
(2001) consegue demonstrar que, em alguns contextos, existe ainda uma unidade do PB.
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Caminhos metodológicos da pesquisa dialetológica

SANDRA REGINA FRANCISCATTO BERTOLDO (USP)

Os estudos acadêmicos encontram hoje uma série de métodos de pesquisa que auxiliam 
o desenvolvimento da investigação, pois delimitam os processos de coleta e direcionam os pro-
cedimentos de análises e conclusões sobre um objetivo ou sujeito de pesquisa. Neste leque, a 
escolha do investigador se pautará nos objetivos descritos para o trabalho, com foco no corpus 
investigativo e nos resultados pretendidos, considerando, ainda, que é indispensável à pesquisa, 
clareza no delineamento para os resultados não suscitarem dúvidas aos leitores ou levantarem 
questionamentos quanto à sua legitimidade. Afinal, como sublinha Skinner, citado por Gil (2009, 
p.31), “a ciência é uma disposição para aceitar fatos, mesmo quando eles se opõem aos desejos” 
e, assim, a aquiescência do investigador, frente à ausência de respostas dos seus investigados, 
garante o desafio da legitimidade das informações; insistir, pois, em extrair dados que contem-
plem nossa investigação e respaldem nossas hipóteses de fontes inexistentes é o mesmo que criar 
sujeitos de pesquisa em um corpus fictício. A definição do trajeto metodológico, dessa forma, 
baseia-se, a priori, naquilo que o pesquisador acredita ser o melhor para seu trabalho, mas, 
sequencialmente, nas variáveis estabelecidas pelos metodologistas quanto a esta ou aquela forma 
de pesquisar as múltiplas ciências. Nesse processo, deve-se ter em vista, ainda, que a ciência da 
investigação pode ser falível, pois está intimamente ligada à intervenção humana na captação, 
retenção e exposição dos resultados. No percurso das pesquisas sociais, nas quais a proposta 
de investigação dialetológica se insere e é validada, temos como procedimentos elementares: 
o planejamento, a coleta de dados, a análise, a interpretação e a redação das considerações do 
pesquisador. Para isso, além de criarmos procedimentos, assentamo-nos em duas tipologias de 
pesquisa por entender que, no tocante à discussão semântico-lexical, parecem-nos as mais ade-
quadas: as teorias trazidas pela pesquisa quantitativa – pensando no quesito número de lexias a 
serem investigadas e modos de quantificar os fenômenos (tabelas e fichas demonstrativas) – e a 
pesquisa qualitativa, analisando a qualidade e a genuinidade dos dados a serem coletados. Pau-
tados, portanto, nos métodos da pesquisa quali-quantitativa, pretendemos discutir neste trabalho 
as principais características desses métodos de investigação e como se aplicam nas pesquisas 
de campo, de modo a elencar elementos suficientes que atendam aos quesitos necessários aos 
estudos feitos por meio de um lócus e corpus investigativo.
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Demonstrativos dêiticos em produtividade:  
estratégias de compensação do binarismo

SARA ALVES STRADIOTO (UFMG)

Com a perda da forma “este” (e flexões), o sistema dos demonstrativos no português brasi-
leiro torna-se binário, compondo-se apenas de “esse” e “aquele” (e flexões). Embora a distinção 
entre dois significados, /proximal/ e /distal/ (CASTILHO, 2010:498), seja válida para funções 
endofóricas, a referência dêitica exige um refinamento maior. Diante disso, quando fazemos 
referência a elementos dispersos no

mundo, procuramos compensar o enfraquecimento da informação espacial dos demonstra-
tivos com outras ferramentas linguísticas. Essa estratégia é o cerne deste trabalho. Realizado em 
duas etapas, esse estudo procurou verificar como falantes de uma variante do português brasileiro 
utilizam os demonstrativos diante de situações exofóricas. Na primeira parte, aplicamos um 
questionário adaptado de DaMilano (2007) a 50 informantes, 25 homens e 25 mulheres, todos 
de 20 a 35 anos. Na segunda etapa realizamos um experimento com 14 sujeitos, 7 homens e 7 
mulheres, todos de 20 a 35 anos. Foram planejadas interações que estimulassem o emprego das 
formas de demonstrativos, embora em várias ocasiões os informantes tenham escolhido outras 
estruturas linguísticas para fazer referência aos elementos. Todas as situações, tanto do questio-
nário quanto do experimento, respeitaram as “díades da conversação” propostas por Jungbluth 
(2005) que consideram o controle da orientação dos interlocutores e do tipo de referente como 
condição fundamental para qualquer estudo de dêixis. Uma estratégia mostrou-se bastante pro-
dutiva quando falantes procuram especificar a posição dos referentes: a adjunção de locativos aos 
demonstrativos. Verificamos, neste estudo, que a referência dêitica não está sendo estabelecida 
por duas categorias de demonstrativos no português brasileiro, mas sim por quatro: “esse aqui”, 
“esse aí”, “aquele ali” e “aquele lá” (e flexões). Dessa forma, defendemos que a combinação 
demonstrativo + locativo integra um bloco único de significado. Consequentemente, os dados 
apontam para uma especialização entre forma e função: enquanto a exófora é expressa por formas 
compostas, na endófora empregam-se demonstrativos simples e mantém-se o quadro binário.
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Gramaticalização, gramática e funcionalismo

SEBASTIÃO CARLOS LEITE GONÇALVES (UNESP- SJRP)

Adotando-se uma perspectiva funcionalista, que toma a gramaticalização de orações como 
quadro de investigação (HOPPER, TRAUGOTT, 2003, LEHMANN, 1988), meu objetivo é apre-
sentar os padrões funcionais de orações subjetivas na história do português. O corpus diacrônico 
da investigação é constituído de textos de gêneros variados dos séculos XIII ao XX, organizados 
por Tarallo (1991). Adotando-se como principal critério a apuração de frequência token/type de 
padrões que constituem o complexo oracional de orações subjetivas, mostro que a mudança mais 
drástica de padrões é verificada da fase arcaica para a fase moderna do português, mudanças na 
qual se envolvem os seguintes parâmetros: a) de ordem morfossintática, a mudança de orações 
finitas para infinitivas e a de predicados matrizes verbais para predicados adjetivais; c) no nível 
semântico-pragmático, a expressão de modalidade epistêmica para a de modalidade deôntica, 
o que leva ao questionamento, em termos da gramaticalização de modalidades, da precedência 
de valores deônticos sobre valores epistêmicos (cf. BYBEE et al., 1994).
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Chuva de pedra, de granito, de flor ou de rosa: por 
que essas escolhas lexicais e não outras?

SELMA SUELI SANTOS GUIMARÃES (PG-USP)

A Geolinguística ilustra por meio de cartogramas a variação linguística observada em um 
determinado local e em um espaço de tempo sócio-histórico. O registro da variação lexical em 
cartogramas presentes nos atlas linguísticos é obtido por meio da aplicação do Questionário 
Semântico-Lexical. Pode-se dizer que, com a observação atenta das respostas dadas pelos sujei-
tos a esse questionário e das notas referentes aos cartogramas, é possível identificar registros da 
memória discursiva na qual esses sujeitos estão inscritos e da qual eles se apropriam em suas 
interações. Segundo Fernandes (2008, p. 49), memória discursiva refere-se a “acontecimentos 
exteriores e anteriores ao texto [...] refletindo materialidades que intervêm na sua construção.” 
O enfoque teórico que sustenta este estudo conjuga contribuições advindas da Geolinguística, da 
Dialetologia, da Semântica Interpretativa e da Análise do Discurso de linha francesa, que consi-
dera o homem na sua história, observando as condições de produção da linguagem por meio da 
relação entre a língua e os sujeitos que a falam e também as situações em que se produz o dizer. 
Conforme afirma Santos (2008), a pesquisa geolinguística implica uma atividade discursiva que 
ultrapassa o questionário, os cartogramas e outros elementos próprios da Geolinguística, pois os 
dados linguísticos ali presentes fazem parte de uma atividade linguística produtora de sentidos 
que revela a inserção dos sujeitos em grupos sociais relativos ao tempo em que ele vive. Nesse 
sentido, o presente estudo tem o objetivo de depreender e identificar a produção de sentidos 
e os registros da memória discursiva subjacente aos elementos textuais-discursivos presentes 
nas respostas dos sujeitos e também nas notas relativas aos cartogramas. O trabalho tem como 
objeto de estudo as respostas a uma questão do Questionário Semântico-Lexical utilizado no 
Atlas Linguístico do Paraná, elaborado por Aguilera em 1994, qual seja, “Quando chove e caem 
pedrinhas de gelo, como se chama essa chuva?”. Essa questão faz parte do domínio “Natureza, 
fenômenos atmosféricos, astros, tempo etc.” e deu origem a três cartogramas. De acordo com 
Aguilera (1994, p. 92), esses cartogramas têm como objetivo apresentar a distribuição diatópica 
das variantes lexicais registradas nas respostas dos sujeitos à referida questão. Além dos lexemas 
citados nos cartogramas, analisaram-se, sobretudo, as notas relativas a esses cartogramas e as 
observações da autora do Atlas. A análise feita a partir dos pressupostos da Análise do Dis-
curso permitiu observar que as diversas escolhas lexicais, ao produzir novos efeitos de sentido, 
constituem-se no registro da memória discursiva na qual se inscrevem os sujeitos e da qual eles 
se apropriam em suas interações, sustentando a idéia de que o sentido se produz em um espaço 
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social diretamente ligado à inscrição ideológica do sujeito, pois sua voz revela esse espaço 
social no qual ele se inscreve. Os efeitos de sentido desses enunciados revelam seus espaços 
de enunciação, isto é, os lugares sociais assumidos pelos sujeitos. Nesse sentido, pode-se dizer 
que as respostas apontadas nos cartogramas corroboram a noção de um sujeito discursivo que 
integra a história e revela em sua voz aspectos sociais e ideológicos impregnados nas palavras, 
o que sustenta e torna válida sua escolha lexical.
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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 sen-
tidos 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 Domí-
nios 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.
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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 sus-
tentam 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 foca-
lizam 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 portu-
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guesa (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 
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Concordância nominal no âmbito do português do 
Brasil e do português europeu

SILVIA FIGUEIREDO BRANDÃO (UFRJ/CNPQ)

Analisa-se, à luz dos pressupostos da Sociolinguística Variacionista, a concordância de 
número no sintagma nominal nas áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de Lisboa, com base 
em amostras coletadas, respectivamente, nas comunidades de Nova Iguaçu e de Cacém.

Na amostra de Nova Iguaçu, analisaram-se 4.142 constituintes flexionáveis em número, 
tendo-se verificado apenas 350 (8,5%) casos de ausência de marca, que incidem, sobretudo em 
núcleos em segunda posição.

Mostraram-se relevantes para a não aplicação da marca de número, que tem baixíssimo 
input (.038), as variáveis: (a) posição relativa e linear dos constituintes no SN, reiterando-se o 
padrão que se observa em estudos sobre diferentes variedades do PB e que corresponde à gra-
dativa ausência de marca ao se considerarem as posições relativas dos constituintes no SN; (b) 
escolaridade, sendo os indivíduos com nível superior os que menos cancelam a marca, embora, 
diferentemente do que se esperava, os de escolaridade média superem os de nível fundamental; 
(c) saliência fônica, verificando-se que o morfema de número não se implementa de preferência 
nos nomesterminados em vogal oral ou nasal; (d) animacidade do núcleo núcleos com traço 
[-animado] são mais propensos ao cancelamento da marca. Em relação à faixa etária, tem-se, 
basicamente, uma oposição entre os indivíduos mais velhos, os que mais deixam de usar a marca, 
e os mais jovens, os que mais a implementam, embora os índices sejam muito próximos, o que 
corrobora o caráter estável da variação da concordância nominal no PB.

Na amostra de Cacém, a marca de número ocorre em 2.448 dos 2449 SNs computados, 
o que corresponde ao inexpressivo índice de 0,04% de não marcação, tomando-se o SN como 
unidade de análise. O único SN sem marca, produzido por um homem da mais alta faixa etária 
e do mais baixo nível de escolaridade, parece ter ocorrido por uma falha de planejamento dis-
cursivo, um lapso, como indica Labov (2003) quando explicita o que seria uma regra categórica 
em oposição a regras semicategóricas e variáveis.

O enfoque dessas duas variedades urbanas do Português, separadas não só pelo Atlântico, 
mas, sobretudo, por suas circunstâncias histórico-sociais, evidencia a existência, na fala urbana, 
de normas bastante distintas de indicação da pluralidade no âmbito de SN.

Na fala da comunidade de Nova Iguaçu, como já se ressaltou em estudos anteriores 
(BRANDÃO; VIEIRA, no prelo), estão retratadas tendências estruturais que caracterizam o 
PB, como um todo, e que abarcam não apenas a concordância nominal, mas também a verbal:
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(a) nas estruturas sintáticas em que cabe indicar pluralidade por meio de flexão, a sua área 
esquerda é a que mais predispõe à presença de marca:

(i)  nos constituintes pré-nucleares, quando se trata do SN considerado isoladamente;
(ii)  no verbo, quando o SN sujeito está à sua esquerda.
(b)  o traço [+ animado] ou [-animado] do núcleo do SN repercute, respectivamente, na presença 

ou ausência da marca de número tanto no âmbito do SN, quanto no do SV;
(c)  menor ou maior grau de saliência fônica condiciona, inversamente, maior ou menor índice 

de marcação da pluralidade nas formas nominais e verbais.
Pode-se dizer que, hoje, em áreas urbanas pelo menos, o Português do Brasil e o Português 

Europeu apresentam diferenças bem marcantes. De qualquer modo, o fato de ter sido um dos 
seis informantes menos escolarizados da amostra do PE aquele que forneceu a única e questio-
nável ocorrência de ausência de marca, talvez seja o caso de dar continuidade à investigação no 
âmbito dessa variedade, focalizando os indivíduos menos escolarizados ou não escolarizados de 
comunidades urbanas e não urbanas, com base em corpora organizados segundo os parâmetros 
que devem nortear pesquisas de natureza sociolinguística variacionista.
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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 exem-
plos 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 cons-
truções 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 tradicio-
nalmente 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. 
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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, respectiva-
mente, 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 denun-
ciaria 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.
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Documentos paulistas iniciais: edição e estudo de 
fontes manuscritas quinhentistas e seisentistas

 SÍLVIO DE ALMEIDA TOLEDO NETO (USP)

Dentre os vários caminhos que pode tomar o trabalho filológico, está o da edição orientada 
para um manuscrito específico dentro da tradição. É um tipo de edição que interessa especialmente 
ao estudo histórico da língua, porque busca reproduzir com exatidão todas as características 
linguísticas e gráficas do manuscrito estudado. Há preocupação também com aspectos paleo-
gráficos, codicológicos e diplomáticos, indispensáveis para a compreensão mais minuciosa do 
mansucrito em relação ao contexto histórico e social a que pertence. Para os tempos iniciais de 
povoamento da região da vila de São Paulo, a documentação manuscrita remanescente é muito 
escassa, crescendo notavelmente ao longo do século XVII. Esse acervo, em grande parte, não 
se apresenta até hoje em edição preparada segundo moldes filológicos, o que impossibilita o seu 
estudo sem a consulta direta às fontes. No projeto Fontes para a História da Língua Portuguesa: 
edição de manuscritos dos períodos médio e clássico, que integra o projeto Para a História do 
Português Paulista, propomos editar e estudar um conjunto de manuscritos em português, lavra-
dos durante os períodos médio (sécs. XV e XVI) e inícios do clássico (sécs. XVI a XVIII), da 
História da Língua Portuguesa. Os manuscritos paulistas, que compõem predominantemente 
esse acervo, são documentos de variadas espécies como, por exemplo, atas, cartas, certidões, 
escrituras e testamentos. Trata-se de fontes privilegiadas para o estudo linguístico por trazerem, 
geralmente explícitos, o local e a data em que foram lavrados, além do nome do autor (ou autores) 
intelectual e material. Com o intuito de transcrever os manuscritos de forma a preservar-lhes os 
traços linguísticos originais, adotam-se normas semidiplomáticas, que interveem em aspectos 
como o desenvolvimento de abreviaturas, a uniformização de alógrafos e a indicação da con-
jectura. A intervenção de grau médio no modelo adequa-se aos objetivos do projeto, na medida 
em que o corpus reúne, em sua maior parte, originais – autógrafos ou idiógrafos – ou apógrafos 
únicos. Se a edição orientada para o manuscrito tinha particular importância quando não havia 
disponíveis boas reproduções fotográficas, hoje esse tipo de edição não perdeu a relevância, 
na medida em que busca trazer uma transcrição rigorosa e acessível ao pesquisador que não 
esteja familiarizado com a leitura de manuscritos de épocas passadas. Na presente comunicação, 
buscamos apresentar o projeto na etapa em que se encontra, refletindo sobre a fiabilidade que 
deve ter a transcrição para servir como testemunho de língua da época.
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Os processos de continuidade e ruptura no ensino de 
gramática no Brasil

SILVONE FERNANDES MELCHIOR SILVA (UEG)

 Este artigo busca verificar se o ensino de gramática no Brasil constitui-se atualmente como 
resultado do processo de continuidade ou de ruptura ocorridos durante o período do século XVI ao 
século XX. Para tal, nos apoiaremos metodologicamente na historiografia linguística e, tomando 
a continuidade como o que é relativo ao conceito e ruptura como o que é relativo ao método, 
pretendemos analisar como esses processos se instauram e/ou se estabeleceram no ensino de 
gramática no Brasil. Apesar dos vários e marcantes processos de rupturas teórico-metodológicas 
que perpassaram, no decorrer de várias décadas, o ensino de gramática, pensamos ser notável 
a predominância da continuidade estruturalista nas práticas desenvolvidas pelos professores de 
Língua Portuguesa em sala de aula. A partir desse quadro, interessamo-nos descrever e explicar 
a permanência da tradição do ensino da gramática e, consequentemente, da sobrevivência da 
autoridade da Gramática Normativa da Língua Portuguesa e ao mesmo tempo lançar um olhar 
para uma abordagem funcional da língua.
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Resumptivos em interrogativas d-linked como 
realização de traço formal

SINVAL ARAÚJO DE MEDEIROS JÚNIOR (UFBA)

Chomsky (1995) propõe que a derivação de uma sentença observe o Princípio de Interpre-
tação Plena (devem-se satisfazer as interfaces Forma Lógica e Forma Fonética) e o Princípio de 
Economia (quando uma sentença apresentar dois modos distintos de derivação, descarta-se a que 
tiver maior custo computacional). Nessa perspectiva, resumptivos aparecem numa sentença para 
torná-la gramatical. Desse modo, a sentença (1a), uma interrogativa D-linked (cf. PESETSKY, 
1987), exige o resumptivo para que possa ser interpretada:

(1)  a. [Que pessoa de sua família]i você não imagina viver sem [ela]i estando ao seu lado?
  b. * [Que pessoa de sua família]i você não imagina viver sem [___]i estando ao seu lado?

Ao tratar de construções relativas (construções QU-, como as interrogativas), Suñer 
(1998) argumenta que resumptivos nem sempre são um fenômeno sintático, como no exemplo 
reproduzido em (2a) e adaptado em (2b):

(2)  a. Conozco a un tipo que el me aconseja a mi.
  b. Conozco a un tipo que me aconseja a mi.
  “Conheço um tipo que (ele) me aconselha”

Suñer afirma que, como não há movimento de constituinte para fora da relativa, o resump-
tivo poderia ser omitido: ele é introduzido da numeração na Forma Fonética, a fim de tornar 
pronunciável o pronome relativo nulo in situ – o “que” presente em (2a) é um complementizador 
e, em (2b), um pronome relativo (a proposta do “que” complementizador também é defendida para 
o português brasileiro (PB), cf. TARALLO, 1983). Como na relativa em (2) – e diferentemente 
de (1) –, em algumas interrogativas D-linked do PB, a presença ou ausência do resumptivo não 
implica (a)gramaticalidade da sentença, como se vê em (3):

(3)  a. [Quais alunos da turma do primeiro ano]i que [eles]i são mais indisciplinados?
    b. [Quais alunos da turma do primeiro ano]i que [___]i são mais indisciplinados?
   c. [Que professora]i que o pessoal estava criticando [ela]i na hora em que J. chegou?
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    d. [Que professora]i que o pessoal estava criticando [___]i na hora em que J. chegou?
Para as sentenças em (3), não se pode totalmente adotar a análise de Suñer, pois o pronome 

interrogativo, no PB, é pronunciado. Propõe-se, alternativamente, que a presença do resumptivo 
nas interrogativas D-linked resulte da seleção, na numeração, de um determinante interrogativo 
com traço de gênero (que a morfofonologia não pode satisfazer apenas no pronome interroga-
tivo e é realizado no resumptivo) e de número, o qual está presente no determinante interroga-
tivo QUAL (qual aluno...?, quais alunos...?) e, em algumas variedade do PB, no determinante 
interrogativo QUE (que livro...?, ques livro...?. Cf. NUNES, 2007). Dessa forma, o resumptivo 
ocorre em construções interrogativas D-linked para que seja pronunciado o traço de gênero e, 
assim, seja satisfeito o Princípio de Interpretação Plena, já que este traço está sendo considerado 
interpretávele precisa ser checado (Diacronicamente, pronomes interrogativos já apresentaram, 
em português, morfologia de gênero (HUBER, 1986[1933]). Acredita-se ser possível estender 
a análise às construções relativas do PB, o que resulta em uma visão unificada dos fenômenos 
envolvendo construções QU-.
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Teorias para a multissemiose

SÍRIO POSSENTI (UNICAMP/CNPQ/FESTA)

As mídias, cada vez mais multissemióticas,têm obrigado os estudiosos de texto e de dis-
curso 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 formulação-
hipóteses 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 semân-
tica 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 Maingue-
neau, 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.
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Indícios de oralidade em manuscritos setecentistas: 
análise de combinações lexicais restritas

SOÉLIS TEIXEIRA DO PRADO MENDES ( UFPA)

Em nossa tese de doutoramento (MENDES, 2008), defendemos, dentre outras questões, 
que é possível analisar a relação oralidade-escrita em manuscritos de língua pretérita desde que 
fosse considerado um conjunto de fatores, tais como: análise da

concepção discursiva dos gêneros textuais, a caracterização sócio-histórica na qual se 
envolvem os “escreventes”, as condições de produção textual, entre outros. A partir daí, cons-
tatamos que os processos-crime, exarados no período de 1700 a 1750 em Minas colonial, que 
fizeram parte do corpus da pesquisa, poderiam contribuir para estudos de indícios de oralidade 
na escrita. Assim, a partir da afirmação feita por Edith Pimentel (1992), de que é no plano do 
vocabulário “onde a mudança se opera com maior agilidade, embora também com maior tran-
sitoriedade, podem ser mais facilmente rastreados os passos da infiltração da língua oral” (p.21) 
que, nesta comunicação, pretendemos discutir de que forma as combinações lexicais restritas 
– CLR – (semifrasemas e frasemas) (IRIARTE SANTOMÁN, 2000) extraídas de manuscritos 
setecentistas (processos-crime), produzidos em Minas colonial, podem ser consideradas indí-
cios de oralidade de uma língua pretérita registrados pela escrita. A partir do levantamento dos 
fragmentos que contenham as CLR é necessária construção dos significados dessas combinações 
a partir do contexto em que se encontram. Em seguida, fazer uma consulta a bancos de textos 
coevos ou anteriores ao século XVIII e verificar se as combinações lexicais extraídas do corpus 
são encontradas em tais textos. Caso sejam localizadas, é necessário verificar se os significados 
construídos são encontradiços nos textos consultados. Posteriormente, é necessário consultar 
obras lexicográficas do século XVIII para checarmos se as combinações lexicais sob análise 
já se encontravam “dicionarizadas” à época, e qual o sentido que lhes foi atribuído. Caso a 
combinação não seja localizada, é preciso verificar, nessas obras, o significado de cada item 
da estrutura, pois não se pode abandonar o fato de que somos falantes da língua portuguesa 
contemporânea, analisando um estágio pretérito dessa mesma língua. Ao localizarmos alguma 
combinação lexical restrita nos bancos de textos e/ou nas obras lexicográficas, tal “descoberta” 
poderá nos levar a admitir que essa CLR já era institucionalizada e sancionada pela oralidade 
e pela escrita. Caso não seja localizada em ambas as fontes, teremos um forte indício de que se 
trata (i) de uma forma inovadora que foi inventada/criada no momento do depoimento e que as 
mãos do escrivão registraram; ou (ii) de uma estrutura usual entre os falantes, e que, provavel-
mente, ainda não havia sido registrada pela escrita.
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Gramaticalização da construção matriz “é claro que”: 
padrões na fala e na escrita

SOLANGE DE CARVALHO FORTILLI (PG UNESP)

Neste trabalho, enfocamos a estrutura é claro que, que se configura como oração matriz, 
à qual uma oração completiva se encaixa na qualidade de primeiro argumento (A1), ou sujeito, 
o que lhe atribui a classificação de oração subjetiva. Compreende-se por complementação o 
mecanismo por meio do qual uma predicação é estruturada como argumento de um predicado. O 
constituinte complementado por argumentos complexos é chamado predicado matriz, e a oração 
que contém esse predicado como núcleo é a oração matriz (GONÇALVES, 2006). Há pistas de 
que a estrutura em questão vem passando pelos processos de dessentencialização (LEHMANN, 
1988) e gramaticalização, os quais se evidenciam pelos seguintes aspectos: (i) ausência de cópula 
na matriz e, consequentemente, redução do complexo oracional, que, de bi-oracional, passa a 
mono-oracional, e (ii) alteração categorial do adjetivo matricial, que passa a funcionar como 
um parentético epistêmico (TRAUGOTT, 2002), originando expressões como se vê em (01b-f).

(01) a.  É claro que eu vou à aula.
  b.  Claro que eu vou à aula.
  c.  Eu vou à aula, é claro
  d.  Eu vou à aula, claro.
  e.  Claro, eu vou à aula.
  f. Eu, claro, vou à aula.

Em (01a-b), a oração “que eu vou à aula” preserva ainda o “que” complementizador, porém, 
há casos em que, devido à nova configuração da construção, tal partícula não é relevante, confe-
rindo ao adjetivo uma mobilidade que aponta para o comportamento de parentético epistêmico. 
É interessante observar a vasta utilização dessas estruturas: a emergência dessas expressões foi 
observada na fala e na escrita, em diversos tipos de texto. Bybee (2003), enfocando o processo 
de gramaticalização, defende que uma sequência de morfemas ou palavras que se usa frequen-
temente, ou seja, de forma repetida, é afetada pelos vários fenômenos de mudança lingüística. 
Portanto, consideramos que a freqüência de uso da expressão “é claro que” vem provocando 
seu “desgarramento” daquilo que era sua oração completiva, gerando diversos padrões cujos 
traços sintáticos, semânticos e pragmáticos vêm sendo analisados em nosso trabalho. Chama 
a atenção a atuação dessas construções em contextos de avaliação do falante sobre o que está 
sendo dito. O adjetivo “claro” é entendido como um modal epistêmico, pois diz respeito à relação 
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do falante com a verdade epistêmica da proposição, ou seja, o conteúdo é apresentado como 
de conhecimento certo. A investigação empírica baseia-se em amostras do português falado 
na região de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (Projeto ALIP-Amostra Lingüística 
do Interior Paulista) e em textos que compõem o caderno Ilustrada na versão on line do jornal 
Folha de São Paulo. Interessam-nos orações que apresentam a alternância ser + adjetivo ou 
apenas adjetivo e que permitem caracterizar os processos de mudança linguística envolvidos, 
visualizando de que forma eles ocorrem nas duas modalidades.
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Sufixação e expressividade em textos literários

SOLANGE PEIXE PINHEIRO DE CARVALHO (FFLCH-USP)

A renovação lexical é um processo que ocorre continuamente em todas as línguas vivas, 
decorrente de razões ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento da sociedade (novas tecnolo-
gias); a uma necessidade que os falantes sentem de expressar suas ideias de um jeito particular 
(nesse caso, pensamos em gírias e expressões idiomáticas), ou, em um caso mais específico, o 
dos textos literários, percebemos que essa renovação é motivada também por uma necessidade 
de expressão – o autor deseja transmitir para os leitores de sua obra sua visão de mundo, única 
e original. A realização desse desejo pode se dar tanto pelo uso inovador de uma palavra já 
constante do léxico, como pela criação de outras palavras, por meio dos processos possíveis 
na língua portuguesa: sufixação, prefixação, parassíntese, composição. Chamados por alguns 
estudiosos da área da Estilística da palavra de neologismos literários, essas criações dificilmente 
passarão a fazer parte da linguagem corriqueira das pessoas, permanecendo ligados a seu autor, 
a uma obra e a uma época.

É neste aspecto que nos detemos em nossa pesquisa, que tem como corpus as duas únicas 
obras em prosa do escritor Ariano Suassuna, o Romance d›A Pedra do Reino (publicado pela 
primeira vez em 1971) e sua continuação inconclusa, a História d’O Rei Degolado nas Caatin-
gas do Sertão: Ao Sol da Onça Caetana, cuja única edição foi publicada em 1977. Idealizador 
do Movimento Armorial, que defendia o caráter heterogêneo da cultura brasileira, decorrente 
da miscigenação entre brancos, negros e índios, Ariano Suassuna criou duas obras em que 
as influências da tradição europeia –representadas principalmente pelas novelas de cavalaria 
(MICHELETTI, 1997) – e da cultura popular nordestina os folhetos de cordel (idem) se mesclam 
de maneira original e harmoniosa, tendo como resultado um texto que remete ao passado e, ao 
mesmo tempo, tem suas raízes fincadas no momento presente da narrativa – o Sertão nordestino 
da década de 1930. Levando em conta essa característica fundamental das obras, bem como o 
fato de ambas serem narradas por um narrador-protagonista em primeira pessoa, Dom Pedro 
Dinis Ferreira-Quaderna, nosso objetivo é verificar de que modo o autor transmite a visão de 
mundo do narrador, bem como o de outras personagens, e qual o efeito que as criações lexicais 
podem causar nos leitores das duas obras.

Para este trabalho, foram escolhidos especificamente os neologismos criados por sufixa-
ção, por ser este um processo extremamente produtivo na língua portuguesa, devido ao grande 
número de sufixos existentes, bem como às diferentes conotações por muitos deles sugeridas 
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(MARTINS, 2000; BECHARA, 1999). Verificamos como, na obra de Suassuna, a sufixação 
origina substantivos e adjetivos bastante originais, demonstrando, por parte do autor, grande 
flexibilidade e conhecimento da língua portuguesa. Embora a noção de que os sufixos possam 
acarretar uma carga pejorativa ou valorativa às palavras por eles criadas ainda seja controversa 
entre estudiosos da área, consideramos que, no texto suassuniano, esse aspecto é válido, o que 
procuraremos demonstrar por meio de alguns exemplos retirados das duas obras selecionadas, 
e seguindo a opinião expressa por Lapa (1977) e Mattoso Câmara Jr. (1977). Outro aspecto 
salientado em nosso trabalho é o fato de as criações sufixais de Suassuna muitas vezes rompe-
rem o bloqueio lexical da língua portuguesa, com a união de sufixos a bases pouco usuais da 
língua, como substantivos cujo referente é a novela de cavalaria medieval ou algum elemento 
típico da cultura nordestina.

Constatamos a procedência da afirmação acima com a análise de alguns exemplos sele-
cionados nas duas obras:

Mas, uma vez que, tendo procurado contar tudo de maneira epopéica e risadeira, só fiz foi 
dar a impressão de ser um bufão irresponsável, vou, agora, mudar de tom e revelar algo 
do que se oculta por trás de meus cavalos, coroas e bandeiras, do meu sonho de Sol e riso 
despedaçado. (1977, p. 73)

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa, o sufixo -eira é um dos 
mais utilizados no processo de formação derivacional, podendo formar adjetivos ou substantivos; 
na formação de qualificativos, ele “demonstra determinado traço de comportamento pessoal 
significativo quanto ao seu caráter, temperamento ou personalidade”; na formação de substan-
tivos, entre outras acepções, indica abundância, aglomeração, coleção ou causa produtora. No 
exemplo acima citado, o sufixo foi unido à base risada, e o compreendemos como indicador 
tanto de abundância quanto de causa produtora: Quaderna diz que tem tentado contar sua his-
tória de maneira epopéica e risadeira, ou seja, com os elementos da epopeia (ações valorosas, 
atos heróicos, cenas comoventes) bem como com os do riso. Portanto, sua narrativa seria repleta 
de passagens humorísticas que levariam seus ouvintes ao riso – o texto seria a causa produtora 
das risadas, e estas seriam abundantes; podemos observar também que essa maneira risadeira 
serviria para disfarçar os verdadeiros sentimentos de Quaderna – a dor e a revolta – que estão 
ocultos por trás de meus cavalos, coroas e bandeiras, do meu sonho de Sol e riso despedaçado.

Tendo eu logo começado com uma seca – exemplo da resistência e do orgulho “de cabeça 
baixa” dos Sertanejos – e mostrando logo duas pessoas pobres, assim feias e sujas, numa 
estrada poeirenta, cheia de ossos e carniças, acho que adquiri o direito de contar a visagem 
que Nazário viu, e que, mesmo sendo meio bandeirenta, gloriosa e cavalariana, talvez 
agora passe a nos ser perdoada, a ele e a mim. (1977, p. 5)

O sufixo -ento é formador de adjetivos intensificados (‘com muito de, abundante em’) e, 
ainda de acordo com o Dicionário Houaiss, seu uso muitas vezes está ligados a formas vulgares. 
Contudo, o exemplo retirado da obra de Suassuna nos mostra um uso original do adjetivo, pois 
ele está associado ao substantivo bandeira, que exerce no texto uma função quase metafórica: 
se pensarmos nas novelas de cavalaria, cuja influência é tão significativa no conjunto da obra 
suassuniana, é possível ver a bandeira como uma metáfora para a cavalaria, pois os cavaleiros 
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andantes, percorrendo o mundo em busca de aventuras, usando armaduras que ocultavam seus 
rostos, eram identificados, sobretudo, por meio de seus estandartes e bandeiras. Considerando 
que as novelas de cavalarias narravam os feitos heróicos desses cavaleiros, a formação neoló-
gica bandeirenta indica uma intensificação desse aspecto de heroísmo e valentia, interpretação 
reforçada por sua associação com gloriosa e cavalariana.

Uma das características principais dos Romances aventurescos, bandeirosos e cavalarianos 
como este meu Castelo da Raça Brasileira, é deixar uma cena assim interrompida, com as 
belas Damas, que me ouvem, de peito opresso e coração suspenso esperando o resultado. 
(1977, p. 48-9)

O sufixo -esco mantém uma estreita ligação com o substantivo que o origina; e é usado 
para indicar não somente essa conexão, “senão que também certa aura de qualificação de ordem 
algo artística e romanesca, quando não em tom de pilhéria”. Embora a palavra aventuresco seja 
dicionarizada, tendo o significado “em que há ou que envolve aventura, ousadia, sorte ou risco”, 
consideramos que, no texto suassuniano, ela é uma formação neológica, formada pela união do 
sufixo -esco ao substantivo aventura tendo em mente o conceito de aventura assim como era 
entendido nas novelas de cavalaria, principalmente na Demanda do Santo Graal: o cavaleiro 
que saía pelo mundo tentando provar seu valor e sua coragem, a ideia não se relacionando com a 
concepção mais contemporânea de aventuras como passatempo ou oportunidade de diversão ou 
mesmo algo inesperado. O tom de pilhéria está presente se considerarmos que o Romance d’A 
Pedra do Reino é uma paródia de uma novela de cavalaria, e que o narrador, Quaderna, é uma 
síntese às avessas dos três cavaleiros da Demanda, Galaaz, Boorz e Percival, e que as aventuras 
por ele narradas são opostas às contidas nas novelas de cavalaria tradicionais.

Anexei às raízes do sangue aquela fundamental aquisição do Castelo literário, e continuei 
a refletir e sonhar, errante pelo mundo dos Folhetos. Um dos tipos que eu mais apreciava eram 
os de safadeza, subdivididos em dois grupos, os de putaria e os de quengadas e estradeirices 
(2007, p. 107).

O sufixo -ada é formador de substantivos a partir de sua união a outro substantivo, e no 
exemplo acima vemos como ele é unido a uma base pouco usual: o substantivo quengo, um 
regionalismo que, entre suas acepções, tem a de “capacidade intelectual; inteligência, talento”, 
bem como “indivíduo de grande esperteza; espertalhão”. Quaderna utiliza a formação quengada 
para se referir a um tipo de folheto cuja leitura era particularmente apreciada por ele; ao separar 
os folhetos segundo suas características mais importantes, Quaderna menciona os de safadeza, 
substantivo que tem como uma de suas acepções traquinagem, travessura. Portanto, a quengada 
(quengo + -ada), presente nesses folhetos de safadeza, seria o ato de esperteza praticado por uma 
pessoa, geralmente com intenção de tirar vantagem de outrem. A interpretação é corroborada 
pela associação do neologismo ao substantivo estradeirice, cujo significado é “manha, astúcia, 
esperteza característica de pessoa que já viajou muito e possui muita vivência”. Quengadas e 
estradeirices são dois regionalismos usados por Quaderna para caracterizar o romance no qual 
se encontra um herói protagonista que consegue sobreviver dando golpes e enganando a boa-fé 
das pessoas, geralmente usando a malícia e a ironia.

Além disso, parte da minha formação literária foi feita na zona suspeita de nossa Vila, o 
“Rói-Couro”, de modo que dessas coisas de raparigagem e fudelhança eu entendo um bocado! 
(2007, p. 190).
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Entre os sufixos que indicam abundância, aglomeração ou coleção, temos -agem, usado 
por Quaderna para criar o substantivo raparigagem, em que a ideia de quantidade é mais difícil 
de ser percebida em uma primeira leitura: rapariga é um regionalismo, forma usada no Nordeste 
para designar a prostituta; uma interpretação possível sendo baseada na hipótese de Quaderna 
já ter conhecido uma grande quantidade de prostitutas por ser o dono de uma casa de recurso e 
frequentador do “Rói-Couro”, o bordel de Taperoá, bem como pela formação neológica estar 
acompanhada por outra criação, fudelhança, criada a partir do verbo foder (grafado fuder), 
forma tabu de se referir ao ato sexual. A ele foi acrescentado o sufixo -ança, indicador de ação 
ou resultado de ação; entretanto, esse acréscimo não foi feito diretamente ao verbo, mas sim, 
com o lh servindo de ligação entre os dois elementos. A explicação para o fato pode ser a exis-
tência dos substantivos dicionarizados comilança (comer + l + -ança) e semelhança (semelhar 
+ -ança), os quais serviram de elemento de comparação para a criação de Quaderna.

Tenham paciência, entrem com gana e garra nos meandros labirínticos do meu Castelo sub-
terrâneo e vamos adiante porque, neste século de eficientes, eu sou apenas um Cantador arcaico 
que, em seu novelário de malassombros, tem mil e uma histórias para contar (1977, p. 48-49).

Segundo o Dicionário Houaiss, o sufixo -ário é a forma culta de -eiro (esta originada 
do latim popular), cujo significado é causa produtora, lugar onde se encontra ou faz a coisa 
denotada pela palavra primitiva. Em novelário percebemos a relação entre as palavras novelo e 
novela: o fato de retirarmos a vogal final das duas e termos uma mesma base, novel-, possibilita 
a criação de novelário, definido como um novelário de malassombros, com mil e uma histó-
rias para contar. Na criação lexical, a proximidade novelo/novela fica evidente: as mil e uma 
histórias remetem às narrativas das Mil e Uma Noites, em que a narradora, Sherazade, conta 
histórias interligadas, aparentemente sem fim, para entreter o sultão e evitar a própria morte; 
assim como as histórias de Sherazade, o novelo é um fio que dá voltas sobre si mesmo e apa-
renta não ter fim. Por sua vez, a novela é uma narrativa surgida na Idade Média, mais curta que 
um romance; muitas vezes ela também repleta de acontecimentos maravilhosos; sua extensão 
permite ao cantador conhecer várias delas e contá-las para seus ouvintes, entretendo-os, assim 
como Quaderna alega ter seu novelário de malassombros, com o qual espantará seus ouvintes.

A partir de alguns dos exemplos retirados da obra de Ariano Suassuna, verificamos como 
o autor aproveitou as possibilidades de formação de novas palavras com o uso de sufixos para 
criar neologismos literários originais, com isso dando grande expressividade a seu texto. Em 
alguns dos exemplos apresentados, os sufixos podem 

romper o bloqueio lexical (aventuresco X aventureiro; bandeirenta X bandeireiro/bandei-
roso), com a criação de nuanças significativas no léxico já dicionarizado da língua portuguesa. 
Outro aspecto salientado em nosso trabalho é o fato de as criações sufixais de Suassuna muitas 
vezes romperem as expectativas dos leitores, surpreendendo-os com a união de sufixos a bases 
pouco usuais da língua, como substantivos cujo referente é a novela de cavalaria medieval ou 
algum elemento típico da cultura nordestina. Finalmente, salientamos também como, na abor-
dagem proposta por este trabalho, a união do embasamento teórico da morfologia e da estilística 
permite uma abordagem mais ampla do estudo das criações lexicais e das obras escolhidas como 
corpus para pesquisa.
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A variação da ordem de constituintes em cartas do 
século XIX e XX: fatores linguísticos e extralinguísticos 

se complementam?

STEPHANIE VALLE DE SOUZA

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

 SUELEN ÉRICA COSTA DA SILVA (CEFET – MG) 
ANA MARIA NÁPOLES VILLELA (CEFET-MG)

Neste trabalho, apresenta-se parte das conclusões de uma pesquisa de Mestrado que teve 
como objetivo descrever, historiar e interpretar os traços gráficos mais frequentes, típicos e 
regulares da grafia praticada via Messenger, a fim de se conhecerem as características da lin-
guagem empregada em tal ambiente. Em termos metodológicos, optou-se por realizar pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso de natureza qualitativa-interpretativista e quantitativa. Os 
corpora de estudo foram os 945 históricos de conversação do Messenger, em formato eletrônico, 
cedidos por 39 adolescentes, alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

 (CEFET-MG), unidade Araxá. Para aferição de tais corpora foram utilizadas as ferramentas 
WordList Tools e Concord, integradas ao software WordSmith Tools, atrelado à abordagem da 
Linguística de Corpus. A interação constante com a lista de ordem de frequência de palavras 
– a WordList – revelou que os 614 traços gráficos categorizados possuem uma natureza lin-
guística e gráfica multifacetada. Em função disso, para análise de tais traços, lançou-se mão de 
conceitos teóricos também diversificados, relacionados: (i) à Sociolinguística; (ii) à Linguística 
Histórica; e (iii) à Fonologia. Ficou constatado que os traços gráficos mais frequentes, típicos 
e regulares utilizados pelos participantes da pesquisa são caracterizados pela simplificação de 
fonemas na grafia. Esses traços apontam, portanto, para a Lei do Menor Esforço na escrita, a 
partir do emprego de processos fonológicos, a saber: a aférese, a redução vocálica, a apócope, 
a monotongação, a ditongação, o yeísmo e a assimilação. Tais fenômenos, apesar de não serem 
representados na ortografia, atuaram no processo de formação da língua portuguesa, desde o 
latim até a sua formação padrão. Atualmente, os processos fonológicos e históricos da língua 
portuguesa continuam em plena atividade na janela do gênero chat personalizado do Messenger, 
pois a maior parte deles atende a demanda comunicacional de economia de caracteres, menor 
esforço e mais agilidade para teclar e interagir, informalmente, com um ou mais amigos via 
teclado do computador.
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A metalinguagem nos textos de divulgação científica: 
um estudo sobre o modo de articulação de vozes

SUELEN MARTINS (CEFET-MG)  
JERÔNIMO COURA-SOBRINHO (CEFET-MG)

Entende-se por divulgação científica um trabalho que, na tentativa de democratizar as 
descobertas do campo científico, busca na interface entre os discursos do especialista da ciência 
e do não-especialista da ciência (público), a formulação de um novo discurso, o do divulgador. 
Dentre as várias estratégias responsáveis por essa articulação de vozes está a metalinguagem, 
recurso por meio do qual a língua estrangeira do especialista passa a ser entendida. Nota-se, 
porém, que alguns artigos sob a classificação de divulgação científica publicados em sites ora 
vêm utilizando esse recurso, ora vêm usando pouco a metalinguagem como estratégia. Nesse 
sentido, o presente trabalho propõe uma reflexão sobre como, em um texto publicado em site 
de jornal e de revista de circulação nacional, a metalinguagem é explorada na mediação entre 
as vozes do especialista e do não-especialista. O objetivo dessa investigação é discutir como 
um uso insuficiente da metalinguagem pode comprometer o trabalho de tradução em textos que 
divulgam ciência, o que torna mais precário o ato perlocutório do esclarecimento e da orienta-
ção, que é típico do gênero. Em termos metodológicos, primeiramente, foi feita uma revisão da 
literatura, a fim de delimitar quais conceitos fundamentariam a análise aqui exposta. A fim de 
fundamentar a discussão, o quadro teórico-conceitual apresentado ancorou-se nas contribuições 
provenientes das abordagens sobre gêneros discursivos, sobre divulgação científica, metalin-
guagem, heterogeneidade constitutiva e mostrada, bem como sobre dialogismo. Assumem-se 
neste trabalho as contribuições dos teóricos Mikail Bakhtin (2010), Jacqueline Authier-Revuz 
(1998), Cristiane Cataldi (2007), Ivete Lara Camargos Walty e Maria Zilda Ferreira Cury (1999) 
e Samira Chalub (1990). Em seguida, procura-se analisar dois textos de divulgação científica, 
publicados no mês de Setembro de 2011, um publicado, no caderno Equilíbrio e Saúde, da 
Folha.com, outro publicado na revista eletrônica Ciência Hoje. Observou-se que, sem a meta-
linguagem, a movimentação das vozes não é sempre simétrica, havendo uma sobreposição de 
um discurso sobre o outro, comprometendo o dialogismo no texto. 

Caderno de Resumos – A metalinguagem nos textos de divulgação científica: um estudo sobre o modo de articulação de vozes



823Caderno de Resumos -  A gramaticalização do modal PODER analisada à luz da teoria modular da língua

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

SUELI COELHO (UFMG/FALE/POSLIN)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

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) Em trabalhos 
posteriores (cf. Castilho 2002a; 2010), o autor refinou a proposta de uma visão multissistêmica 
de língua, defendendo que a admissão da existência simultânea de propriedades discursivas, 
semânticas e gramaticais nas formas linguísticas subtrairia da “agenda da gramaticalização a 
problemática distinção entre itens lexicais e itens gramaticais.” (CASTILHO, 2002a, p. 8)

Essa proposta representa uma atitude responsiva a tais teses, na medida em que se dedica 
a analisar o processo de gramaticalização do modal PODER, considerando também os processos 
de (des)semantização, de lexicalização e de discursivização envolvidos nesse percurso. A adoção 
de uma perspectiva modular de estudo objetivou não apenas verificar se é possível estabelecer 
algum tipo de precedência entre os quatro módulos linguísticos, como também averiguar se tal 
precedência inexiste, o que atestaria que léxico, gramática, semântica e discurso são, conforme 
proposta de Castilho, módulos autônomos e independentes. 

A GRAMATICALIZAÇÃO DE PODER NO FALAR DE MINAS GERAIS

Adotou-se, neste trabalho, o conceito clássico de gramaticalização, segundo o qual itens da 
categoria lexical, dotados, portanto, de propriedades de referenciação extralinguística, podem, por 
meio de um processo cognitivo de abstração, esvaziar-se total ou parcialmente de tais funções e 
assumir propriedades outras que lhes facultam a referenciação linguística, passando a integrar, 
dessa feita, a categoria gramatical. A despeito de Castilho (2010) posicionar-se contrário a essas 
categorizações, argumentando que esse é um entendimento linear de língua, acreditamos que 
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existem não apenas especificidades inerentes a cada uma dessas categorias, como também certa 
precedência entre elas, dado que desde o séc. X estudiosos orientais já estabeleciam distinção 
entre signos plenos e vazios, defendendo o postulado de que estes são historicamente oriundos 
daqueles. Ademais, o fato de admitirmos que determinado elemento do léxico possui a proprie-
dade semântica de referir-se a um elemento da realidade externa não implica afirmarmos que ele 
é destituído de categorias gramaticais. Trata-se, na verdade, de domínios de análise distintos, 
mas que se manifestam simultaneamente num mesmo item, fato que nos leva a endossar o ca-
ráter multissistêmico da língua. Cumpre, contudo, esclarecer que não estamos aqui endossando, 
segundo proposta de Castilho, que esses sistemas são autônomos uns em relação aos outros, mas 
tão somente admitindo que, conforme defendeu Saussure (1916), existe uma solidariedade no 
sistema e que a alteração em um dos módulos envolve, necessariamente, alterações em outro(s). 

Assim, defendemos a necessidade de se assumir que o processo de gramaticalização de um 
item afeta não apenas o módulo da gramática, mas também o do léxico, o da semântica e o do 
discurso e é nessa óptica que deve ser interpretado, sob pena de se impor um viés muito limitado 
e castrador à análise, incapaz de entender e de explicar o possível encaixamento das mudanças.

Em nosso entendimento, qualquer trabalho de gramaticalização, quer adepto de uma linha 
formalista, quer de uma linha funcionalista de concepção da linguagem, reconhece, ainda que 
de uma forma velada, a motivação pragmático-discursiva do fenômeno, atitude que ecoa com 
as ideias disseminadas por Meillet (1912), para quem o desgaste do uso conduz à busca de 
novas formas de expressões. Frente a isso, parece-nos possível radicar a gênese do fenômeno 
no módulo do discurso, aqui representado pelo falante e por suas necessidades comunicativas.

Dado que nossa proposta de análise transcende os módulos do léxico e da gramática, 
propusemo-nos a examinar, em tempo real, elegendo o interstício de tempo que compreende 
os séc. XVIII, XIX e XXI, o processo de gramaticalização do verbo PODER no falar de Minas 
Gerais, tomando como corpus mostras linguísticas de Ouro Preto, um dos núcleos populacio-
nais mais antigos do estado, e cotejando-as com mostras da capital, Belo Horizonte. Buscamos 
investigar o processo por meio do qual esse verbo foi recategorizado nessa região, passando de 
verbo pleno a auxiliar de modalidade, até reduzir-se foneticamente em construções como “Pó 
falá a verdade”. Por acreditarmos que se tratava de um estágio de gramaticalização já bastante 
avançado, buscamos verificar quais módulos linguísticos estavam nele envolvidos, adotando 
uma perspectiva multissistêmica de análise. 

Confirmando nossa hipótese de um processo consolidado de gramaticalização, nossos 
dados acusaram que desde o séc. XVIII o verbo PODER já era empregado basicamente como 
categoria auxiliar no falar mineiro. Esse resultado comunga com estudos empreendidos por outros 
pesquisadores para a mesma forma verbal em sincronias bastante pregressas. Ferreira (2000), 
analisando dados do séc. II a.C., do séc. XVI e do séc. XX chegou à conclusão de que o processo 
de gramaticalização do auxiliar PODER em construções com o infinitivo remonta às origens do 
português, estando, portanto, já bastante consolidado. Embora não tenhamos flagrado nenhuma 
ocorrência de PODER lexical em nosso corpus, nossa intuição de falante nos permitiu endossar 
que, assim como identificado por Ferreira (op. cit.), também em Minas Gerais, as ocorrências de 
PODER lexical, além de raras, ocorrem em um contexto sintático bastante definido: seguido de 
um sintagma preposicional, como em (1) Ninguém pode com aquele menino; ou em construção 
bastante fossilizadas, como em (2) Quem pode o muito pode o pouco. 
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Mesmo sendo raras as ocorrências de PODER lexical, sua presença é prevista pelo princí-
pio da estratificação proposto por Hopper (1991), segundo o qual o fato de uma forma assumir 
funções gramaticais não implica o seu desaparecimento do léxico, já que ela pode continuar 
desempenhando, ainda, suas antigas funções lexicais. Parece-nos que tal princípio e também 
sua produtividade na língua atestam não apenas o fato de o léxico alimentar a gramática, como 
também certa imbricação entre esses módulos linguísticos.

Identificada a preponderância da forma gramaticalizada sobre a lexical, buscamos ana-
lisar o impacto disso sobre o módulo semântico, já que a literatura acerca da gramaticalização 
prevê que o processo de recategorização de itens lexicais em gramaticais envolve a abstração 
metafórica de seus semas. Tal abstração incide diretamente sobre o módulo do léxico, já que, 
à medida que o item amplia seus semas, que se deslizam do [+ concreto] para o [+ abstrato], 
amplia proporcionalmente sua capacidade de referenciação, alimentando, consequentemente, o 
módulo lexical. Há, pois, nessa fase do processo, um encaixamento entre os módulos gramatical, 
semântico e lexical. Em virtude do avançado estágio de gramaticalização da forma, esperávamos 
que seu grau de abstração semântica fosse tal que já não nos fosse possível identificar qualquer 
resquício de seu conteúdo lexical, como ocorre com auxiliares prototípicos como ter e haver, por 
exemplo. O que constatamos, contudo, foi que, conforme previsto pelo princípio da persistência, 
proposto por Hopper (1991), o modal PODER ainda preserva traços de seu conteúdo nocional 
e que são exatamente esses traços que lhe facultam a expressão da modalidade. Comparando 
essa especificidade de PODER com os demais verbos modais, alcançamos a generalização de 
que essa persistência de traços lexicais é um elemento idiossincrático que distingue os auxilia-
res modais dos auxiliares prototípicos, o que demonstra, mais uma vez, haver relação entre os 
módulos lexical e gramatical. 

Ao atermo-nos à expressão da modalidade, deparamo-nos com mais uma imbricação entre 
os módulos linguísticos, já que as nuanças semânticas que traduzem capacidade, habilidade ou 
permissão, sinalizando um contexto deôntico [+ concreta] , bem como aquelas que traduzem 
possibilidade ou crença, determinando, por isso, um contexto epistêmico [+ abstrata], só podem 
ser identificadas no discurso, ou seja, não há como separar, para tal análise, o módulo semântico 
do módulo do discurso. Não bastasse essa intrínseca imbricação, percebemos que, em alguns 
casos, nem mesmo o contexto discursivo é capaz de desfazer algumas ambiguidades, fato iden-
tificado tanto em dados do séc. XIX (cf. 3), quanto do séc. XXI (cf. 4):

(3)  “[...] nem nós nem nossos herdeiros poderão reclamar por ser feita de nossa livre e espontania 
vontade [...]” (Ouro Preto, séc. XIX, grifo nosso)

 Ao que nos parece, esse excerto de uma transação comercial suporta tanto uma leitura 
epistêmica, relacionada à impossibilidade de haver qualquer reclamação por uma das partes, 
que não foi coagida a efetivar o negócio, quanto uma leitura deôntica, relacionada à inadmissão 
de arrependimento por qualquer das partes. 

(4)  “Você citou Augusto dos Anjos. Versos íntimos é o poema-título dele. Pode recitar?” (Belo 
Horizonte, séc. XXI, grifos nossos)
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Também nesse contexto, parece-nos possível entender que o falante está checando tanto a 
possibilidade de o interlocutor recitar o poema de Augusto dos Anjos (no sentido de ter dispo-
nibilidade ou disposição para tal ato), quanto a sua capacidade para fazê-lo (ter as habilidades 
de memória e de interpretação necessárias). 

Segundo Coates (1995 apud COSTA, 2009), quando ocorre essa sobreposição de fun-
ções, está-se diante de um caso de multifuncionalidade verbal, o que nos leva a interrogar se 
essa multifuncionalidade não seria resultante tanto do processo de abstração semântica quanto 
da persistência de traços lexicais. Caso a resposta à nossa pergunta seja assertiva, estaremos 
diante de uma relação multissistêmica que envolve questões de natureza lexicais, semânticas, 
gramaticais e discursivas. 

Numa tentativa de focar nossa análise no módulo estritamente gramatical, buscamos inves-
tigar aspectos sintáticos e fonético-fonológicos do auxiliar PODER, para verificar se também o 
módulo gramatical mantém algum tipo de relação com os demais módulos linguísticos ou se é 
mais rígido e independente. Cumpre esclarecer que não nos ativemos a questões morfológicas 
na análise do módulo da gramática, porque o fenômeno de gramaticalização estudado, apesar 
de antigo e bastante avançado, ainda permanece no plano da sintaxe, isto é, o item gramatical 
não é uma forma presa. Primeiramente, buscamos verificar se o processo de gramaticalização 
acarretou especialização de contextos sintáticos. Nossos dados demonstraram que sim, pois 
as perífrases modais constituídas com o auxiliar PODER formam-se exclusivamente com o 
infinitivo. Além disso, os dados sinalizaram para uma fixidez da forma gramatical, própria do 
avançado estágio de gramaticalização do item. Nossos dados demonstraram que a variabilidade 
sintagmática do PODER auxiliar já é limitada, desde o séc. XVIII:

(5)  “[...] pode dar a todas hum prato de Sal bem cheyo [...]” (Ouro Preto, séc. XVIII, grifos 
nossos)

(5’)  * dar pode a todas hum prato de Sal bem cheyo...
(5”) ? pode a todas dar hum prato de Sal bem cheyo...
 Embora não tenhamos identificado a ocorrência em (6) em nosso corpus, nossa competência 

linguística nos permite perceber que, em alguns contextos, a variabilidade sintagmática é 
lícita e não gera sentenças agramaticais, conforme se verifica em em (6’):

(6)  Você até pode reclamar, mas não sei se vai adiantar. 
(6’)  Reclamar você até pode, mas não sei se vai adiantar. 

A motivação para se produzir o enunciado (6’) é a intenção do falante de topicalizar a ação 
a ser assumida pelo enunciatário. Nesse caso, verificamos uma intersecção entre os módulos 
discursivo e gramatical, atestando que também o módulo gramatical se relaciona com os demais 
módulos da língua. 

Numa perspectiva ainda sintática de análise, buscamos verificar a coesão da perífrase, 
mediante a observação da ocorrência de material interveniente entre essas duas formas. Nos-
sos dados acusaram que, embora haja, tanto no séc. XVIII, quanto no séc. XXI, a presença de 
material linguístico interposto ao modal e ao infinitivo, houve, ao longo dos séculos, alteração 
na categoria de interposição:
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(7)  “[...] pode vm.ce vir ou mandar porellas [...]” (Ouro Preto, século. XVIII, grifo nosso)
(8)  “[...] estou na circunstançia de não poder nem conservar aminha parte [...]” (Ouro Preto, 

século. XIX, grifo nosso)
(9)  “[...] as colegas ais veiz podi até ti valê” (Ouro Preto, século. XXI, grifo nosso)

Uma perífrase em que se verificasse a presença de um pronome de tratamento entre o 
auxiliar modal e a forma principal (cf. 7) teria sua gramaticalidade questionada nos dias de hoje, 
embora fosse aceitável no século XVIII. Cogitamos, contudo, a possibilidade de essa restrição 
não decorrer da gramaticalização do auxiliar PODER, mas de outro processo de mudança lin-
guística. Alguns estudiosos (cf. TORRES MORAES, 1993) atestam a alta frequência das ordens 
VSO e OVS no período arcaico. A construção expressa em (7) pode ser ainda um resquício desse 
processo de mudança linguística.

 Outro dado extraído da análise dos contextos sintáticos refere-se às orações adverbiais 
finais. Em contextos específicos de finalidade, precedido da preposição PARA, o verbo PODER 
está assumindo uma função expletiva, conforme se verifica nos exemplos (10) e (11):

(10)  “[...] ela foi atrás de mim pra podê conversá comigo.” (Belo Horizonte, século XXI, grifos 
nossos)

(11)  “Larguei, assim, a minha família pra podê i morá sozinho.” (Belo Horizonte, século XXI, 
grifos nossos)

Tanto em (10) quanto em (11) a omissão do verbo PODER parece-nos não alterar o 
enunciado quanto à expressão da finalidade, o que atesta o valor expletivo da forma nesses con-
textos. Ferreira (2000) também identificou essa estrutura em 46% das orações adverbiais finais 
analisadas. Ela partilha da interpretação expletiva atribuída ao PODER nesse contexto, mas 
pontua que “a retirada do verbo poder os torna excessivamente assertivos, o que significa dizer 
que o modal ainda tem uma contribuição semântica no enunciado.” (p. 84, grifos da autora) A 
despeito da maior ou da menor assertividade do enunciado, esse é mais um indício do desliza-
mento entre os módulos, pois, ao perder traços de significação que lhe facultavam o exercício da 
modalidade, PODER tornou-se tão abstrato a ponto de não mais se prestar a essa função. Esses 
dados sugerem que, nesse contexto, está em curso um processo de discursivização, ou seja, o 
item está deslocando da gramática para o discurso, abdicando-se de suas funções modais para 
assumir funções de marcador discursivo, conforme (12):

(12)  Meu filho falou que está pensando em trocar de curso, que não era o que ele pensava, 
pode?  

Ainda no tocante ao módulo da gramática, voltamos nossa análise para questões fonético-
-fonológicas envolvidas na gramaticalização do modal PODER, especialmente porque, no falar 
mineiro, a erosão fonética da terceira pessoa do singular é bastante produtiva. Buscamos averiguar 
se tal erosão é consequência da gramaticalização, bem como identificar fatores linguísticos que 
a explicassem. Novamente, encontramos uma estreita relação entre os constituintes do módulo 
gramatical. Nossa análise acusou que a erosão fonética por que passa o verbo PODER no falar 
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mineiro decorre de seu processo de gramaticalização em auxiliar de modalidade, já que ela não 
se verifica nas raras ocorrências lexicais do item:

(13)  Pó de(i)xá em cima da minha mesa. 
(14)  * Ele num pó com altura. 

Além disso, identificamos que é regida por fatores sintáticos – ocorre apenas quando o 
verbo PODER se liga à forma nominal de infinitivo, constituindo uma perífrase verbal –, por 
fatores fonéticos – segmentos oclusivos, fricativos e laterais favorecem a redução – e por fatores 
morfológicos, já que apenas a terceira pessoa, que favorece a perda da sílaba átona, decorre da 
gramaticalização. Embora a primeira pessoa também permita erosão, essa é apenas do fonema 
final e se trata de uma elisão muito produtiva na língua em outros contextos, o que nos leva a 
entender que ela é favorecida pelo fonema átono final e não pelo fenômeno da gramaticalização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente à nossa proposta de reflexão e à análise empreendida, acreditamos que os módulos 
constitutivos da língua estão imbricados de forma muito coesa, o que lhes impõe uma inevitável 
inter-relação. Nesse processo de inter-relação, a influência de uns em relação aos outros pode 
variar segundo níveis maiores ou menores nos diversos processos de variação e mudança linguís-
tica e é nessa perspectiva que tais processos devem ser estudados e interpretados. Acreditamos 
ainda que não é possível estabelecer assertivamente um continuum de precedência entre eles. 
Contudo, dado ser a gramaticalização um processo cíclico, ela parece se iniciar no discurso, 
podendo desembocar também nele. A partir das motivações do módulo do discurso, acreditamos 
ser o módulo semântico que passa a atuar, sob a égide de processos metafóricos de cognição, 
facultando o esvaziamento de semas concretos e a ampliação de semas abstratos. Os reflexos 
disso serão sentidos tanto no módulo do léxico, a partir de um processo de lexicalização de itens, 
quanto no módulo da gramática, a partir da gramaticalização de formas. 
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O objeto anafórico no PB: um olhar sobre cartas de 
leitores e anúncios de jornal do século XIX

SUELI COSTA (IF-SC) 
IVELÃ PEREIRA (UFSC)

Alguns estudos (CYRINO, 1997, 2007; COSTA, 2011) 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. 

Tomando como ponto de partida esses estudos, entre outros, este trabalho investiga como 
se comporta, com relação ao preenchimento, o objeto anafórico no PB do século XIX, guiando-
-se pelas seguintes questões: 

(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?

Foram analisados dados do século XIX provenientes de cartas de leitores e anúncios de 
jornais de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Norte. 
Tal corpus resultou 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. 

A pesquisa embasou-se na teoria de variação e mudança (WEINREICH; LABOV; HER-
ZOG, 1968) e, após a coleta, os dados foram submetidos à análise estatística, considerando-se 
os seguintes grupos de fatores:

a)  estado brasileiro: SC, PR, RN, BA, SP ou RJ;
b)  Tipo de texto: anúncio ou carta;
c)  estatuto da oração: coordenada, subordinada ou principal/absoluta;
d)  traço [+ humano] ou [- humano] do referente;
e)  estatuto do referente: SN oracional ou SN não oracional.
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Os resultados mostraram que há maior ocorrência de objetos nulos no século XIX em SP, 
seguido do RN, SC, BA, RJ e PR. Além disso, o programa estatístico apontou maior frequência 
(19%) e também maior probabilidade (.70) de ocorrerem objetos nulos nos anúncios, e não nas 
cartas, como já era esperado.

Quanto ao estatuto da oração, a análise revelou que no século XIX, foi nas orações coor-
denadas que ocorreram mais objetos nulos, seguidas das subordinadas e principais. O traço [- 
humano] do referente também mostrou-se favorecedor da elipse do objeto nos dados analisados, 
conforme nossa expectativa, baseada em estudos anteriores (CYRINO, 2007; COSTA, 2011).

Por último, falar em “competição entre gramáticas” (KROCH, 1989, 1994) no século XIX 
ainda é precipitado. O que existe, é claro, são indícios – ainda de maneira tímida, portanto – de 
uma mudança que está por vir, sinalizada no século XIX por uma possibilidade de elipse do 
objeto em alguns contextos: anúncios, orações coordenadas e referentes com traço [- humano].
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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 Cha-
raudeau (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).
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Mudanças em apropriações de conceitos teóricos da 
área da sociolinguística a partir da década de 19701

SULEMI FABIANO CAMPOS (UFRN/PPGEL/GETED)

A questão que norteia este trabalho é: como um sujeito em formação se apropria de uma 
teoria para se inserir em uma dada área do conhecimento? Nossa hipótese é a de que, aoconfrontar 
textos produzidos por diferentes pesquisadores, podemos observar a relação que os pesquisadores 
estabelecem com a escrita, indiciando uma posição subjetiva quanto ao conceito mobilizado. 
Temos como objetivos analisar como um pesquisador em formação dá a ver, em sua escrita, os 
diferentes modos de apropriação de conceitos da área na qual pretende se inserir e verificar o 
gerenciamento das vozes enunciativas na escrita acadêmica.

O corpus é composto por uma tese de 1972, cujo autor será chamado de P1, e duas 
dissertações, uma de 2000 e outra de 2010, cujos autores serão designados, respectivamente, 
como P2 e P3. As três pesquisas foram defendidas na área de sociolinguística. A tese faz parte 
do acervo da biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e as 
dissertações, do Portal Domínio Público –CAPES (www.dominiopublico.gov.br).

Partimos do princípio que na escrita acadêmica é possível mapear as vozes enunciativas 
ao analisar como o discurso “do outro” aparece nos textos. Bronckart (2009, p. 327) aponta 
que os mecanismos enunciativos contribuem para o estabelecimento da coerência pragmática 
do texto e ao mesmo tempo trazem à tona as avaliações, os julgamentos, opiniões, sentimentos, 
que podem ser formulados a respeito de um ou outro aspecto do conteúdo temático. As vozes 
enunciativas “podem ser definidas como Este texto será publicado na íntegra com o nome: 
“DISSERTAÇÕES E TESES: LUZES E SOMBRAS A PARTIR DA DÉCADA DE 1970 no 
livro: SEM CHORO NEM VELA: Cartas aos professores que ainda vão nascer organizado 
pelos membros do Grupo de Estudos e de Pesquisa Produção Escrita e Psicanálise – GEPPEP 
da Faculdade de Educação da USP. as entidades que assumem (ou às quais são atribuídas) a 
responsabilidade do que é enunciado”.

Ao estabelecermos uma comparação entre as três pesquisas, observamos que, entre P2 e 
P3, os objetivos são totalmente diferentes. Enquanto P2 apenas se propôs a comprovar a validade 
da teoria de determinado autor – “Esses resultados confirmam a posição de Tarallo (1994) e 
outros pesquisadores” –, P3 teve como objetivo apresentar um questionamento sobre o uso da 
teoria sociolinguística nas produções acadêmicas a partir da década de 70.

Ao compararmos a pesquisa de P3 com a de P1, produzida em 1972, que propôs investigar 
como os autores de obras literárias representavam o registro oral em seus livros, vimos que P1 
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não se contentou em apenas trazer a teoria da sociolinguística para o Brasil, mas mostrou como 
a teoria estava sendo utilizada em obras literárias brasileiras e ainda acrescentou outros níveis 
sociolinguísticos. Assim como P3, em 2010, que teve a preocupação de analisar as produções 
representativas sobre o estudo da variação linguística e seus efeitos de permanência da ordem 
em que estão postas. Nesse caso podemos dizer que P3 se aproxima de P1, pois P3 não repetiu 
somente as teorias já estudadas.

Ao compararmos aspectos linguísticos dos três tipos de pesquisas aqui apresentadas, que 
contabilizam um período de 38 anos, podemos dizer que há produções acadêmicas repetitivas 
e inovadoras. Encontramos pelo menos três modelos de pesquisa: a) aquela que faz e inova; b) 
outra que verifica e comprova uma teoria e c) outra que mostra que a teoria está aí, mas não é 
usada como deveria. 

Fazemos tal afirmação baseados não apenas nos dados que foram apresentados neste tra-
balho, mas em pesquisas realizadas há mais de uma década (FABIANO, 2004, 2007) a partir de 
análises de diferentes textos produzidos por alunos de graduação e pós-graduação, selecionados 
de diversas instituições de ensino superior do país. Em nossas investigações, temos percebido 
que na produção acadêmica da atualidade é raro encontrarmos indícios de filiação simbólica, 
compreendida aqui como o trabalho de honrar a produção de quem lhe precedeu, visando a dar 
consequência a ela.
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O atlas linguístico do Brasil: uma visão crítica dos 
caminhos seguidos e perseguidos

SUZANA ALICE MARCELINO CARDOSO (UFBA/CNPQ)

Ao dar os passos iniciais na direção da construção do seu atlas linguístico com a publicação 
do Decreto n° 30.643/20.março.1952, que determinava, como principal finalidade da Comissão 
de Filologia da Casa de Rui Barbosa, a elaboração do atlas linguístico do Brasil, o Brasil assu-
mia a trilha do continente europeu que já havia produzido atlas linguísticos em vários países. As 
dificuldades, porém, que se impunham naquele então, levaram a que se optasse pela realização de 
atlas regionais, sugestão vinda de Silva Neto e Cunha (1957) e de Nascentes (1958). Vencidas, 
ou pelo menos atenuadas, as dificuldades apontadas em meados do século XX, retoma-se, em 
1996, a ideia do atlas linguístico do Brasil, por ocasião do Seminário Caminhos e Perspectivas 
para a Geolinguística no Brasil, realizado na Universidade Federal da Bahia.

Uma reflexão sobre esse dasafio, numa perspectiva crítica de análise, se constituirá objeto 
das considerações que nesta homenagem ao querido colega e amigo de velha amizade, Ataliba 
Teixeira de Castilho, passam a ser apresentadas.

No percorrer criticamente esses caminhos, tem-se em mira: (i) discutir os princípios 
metodológicos que a Dialectologia vem seguindo, particularmente no Brasil, no curso da sua 
história; (ii) examinar a correlação entre a metodologia escolhida e a realidade linguística a ser 
descrita; (iii) ver as motivações que orientaram a opção pela escolha de uma perspectiva teórica 
– monodimensional ou pluridimensional; (iv) tecer considerações sobre resultados, já possíveis 
de serem consultados, do Projeto ALiB, estabelecendo relação com os princípios metodológicos 
adotados e avaliando a pertinência da postura assumida na condução dessa pesquisa. Ao final, (i) 
por um lado, procurar-se-á mostrar, com base em dados de natureza morfossintática, já passíveis 
de serem analisados, como os caminhos seguidos e perseguidos pelo Projeto Atlas Linguístico 
do Brasil conduziram a acertos e estão permitindo resultados que espelham a diversificada 
realidade do português brasileiro, e, (ii) por outro, por-se-á em destaque o traçado de áreas já 
passíveis de serem delineadas por isoglossas. 

Passada uma década daquele então, consideramos que:
a)  Na perspectiva da política da língua e da construção da sua história, correu-se a documentar 

um estágio do português brasileiro, exatamente no momento em que os meios de 
comunicação, com as novas tecnologias e a quebra de quase todos os limites, transformam 
o território nacional em um vasto tapete comum.
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b)  Do ponto de vista geolinguístico, quando já se contava com cinco atlas regionais publicados 
e outros em andamento, fazia-se necessário ter a visão global para, com base na realidade 
esboçada, reconhecer áreas, traçar isoglossas e identificar as implicações político-culturais 
determinantes das diferenças e das igualdades.

Ao começar 2012, podemos apresentar um balanço positivo: a documentação de 92.8 % 
da rede estabelecida, o que significa 1.028 informantes dos 1.100 fixados (portanto 93.5 %) e 
232 das 250 localidades que constituem a rede de pontos (92.8 % ). Temos, agora, 19 estados 
com a pesquisa integralmente concluída; um Banco de Dados em adiantada fase de implanta-
ção; a preparação dos primeiros volumes para publicação com dados das 25 capitais de estado 
(excluídas, por razões metodológicas, Palmas e o Distrito Federal); e prosseguimos na análise 
dos dados globais e na implantação do atlas falante.
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A variação diamésica e a construção da linguagem no 
gênero relato de experiência

TACIANE MARCELLE MARQUES (UEL)  
VANESSA LINI (UEL)

A presente pesquisa está associada ao projeto de pesquisa “Variação linguística na escola: 
propostas didáticas”, desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR) e coorde-
nado pela professora Joyce de Almeida Baronas. Essa pesquisa compartilha da teoria sociolin-
guística, como uma forma de propor uma melhoria em nossas práticas pedagógicas, visando à 
aquisição da norma padrão da língua portuguesa pelos alunos, bem como as variedades desse 
falar, assim os alunos serão capazes de adaptar sua linguagem ao veículo a que está associado. 
A heterogeneidade linguística no Brasil, como se sabe, é fato bastante evidente dada a extensa 
faixa territorial do país que reúne falantes de um português diversificado. A língua se modifica no 
tempo e no espaço, condicionada a diversos fatores internos e externos de ordem sociocultural, 
diacrônica, regional, estilística, entre outras, que contribuem para o surgimento das variações 
linguísticas. Entre os tipos de variação, aquela associada ao uso de diferentes meios, modalida-
des ou veículos de comunicação vem sendo abordada pelos autores Ilari e Basso (2006) com a 
denominação de variação diamésica, a qual estuda tanto as diferenças entre a língua falada e a 
língua escrita, propondo a ideia de que existe uma “gramática do falado” e uma “gramática do 
escrito”, quanto à variação no gênero discursivo. Considerando que cada texto possui vocabu-
lário, gramática e suporte textual próprios, a linguagem de cada um é marcada pela natureza 
do veículo adotado em sua transmissão, ponderando, sobretudo, em sua produção a finalidade 
desse gênero no processo de interação verbal. Pretende-se nesta pesquisa observar este tipo de 
variação com o intuito de analisar textos escritos de alunos do ensino fundamental a fim de 
observar se a linguagem – como o vocabulário, a gramática e o conteúdo – está adequada ao 
veículo de comunicação ao qual está atrelado, ou seja, ao gênero proposto. Para tanto, o corpus 
compõem-se de produções textuais de alunos do 5º ano do ensino fundamental do ensino público 
da cidade de Cambé pertencentes ao gênero textual relato de experiências vividas.
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Os diversos usos do item linguístico onde do latim ao 
Português: uma análise à luz da linguística histórica

TADEU LUCIANO SIQUEIRA ANDRADE (UNEB)

Considerando a linguística histórica como o campo da linguística que investiga, analisa 
e interpreta as mudanças que uma determinada língua passa no seu percurso histórico, a partir 
dos usos pelos seus falantes em um determinado espaço temporal e geográfico, este trabalho 
visa a uma descrição, análise e investigação das mudanças morfológicas, fonéticas, sintáticas, 
semânticas, lexicais e discursivas por que passou o item linguístico ONDE, tendo como ponto de 
partida o latim, chegando até o português atual. Neste lastro temporal, analisaremos as funções 
que o ONDE assumiu no latim – vulgar e clássico e observaremos se tais funções sobreviveram 
ou se apresentaram mudanças na passagem para o português. O português, como qualquer outra 
língua natural, se faz pelas mudanças, e tem como determinantes o seu uso, conforme defendeu 
Coseriu (1979) respaldando-se em Bally, justificamos nossa análise em que conciliamos a sin-
cronia e a diacronia, observando as mudanças do ONDE nas diversas sincronias do português 
dentro da diacronia, porque a história de uma língua determina a sua sistematicidade. Assim, a 
língua muda justamente porque não está feita, mas sim fazendo continuamente pelos usuários. 
Este trabalho se fundamenta nos pressupostos teórico-metodológicos da linguística histórica 
adotados por Mattos e Silva (2007), Castilho (2000), Paul (1966) Labov (1966), Faraco (2000), 
Taralo (1995) e outros. Para a análise do comportamento do ONDE nas diferentes sincronias 
do português, recorremos a diversos textos como A Crestomatia Arcaica, as Cantigas de Santa 
Maria, os Diálogos de São Gregório, a Demanda do Santo Graal e outros de diferentes épocas. 
Concluída a descrição do comportamento do ONDE na história do português, faremos também 
uma sinopse comentada das funções desse item linguístico no português do Brasil, analisando 
os resultados de pesquisas acerca do ONDE no falar de algumas regiões do Brasil, a saber: 
Andrade (Paraíba), Bezerra (Natal) Portela (Salvador) Coelho (Belo Horizonte). Acreditamos 
que os resultados dessa pesquisa propiciarão uma análise pancrônica do ONDE no português 
e consequentemente oportunizará um reexame acerca do ONDE nos manuais gramaticais e no 
ensino da língua portuguesa.
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Balanço das contribuições da Sociolinguística e da 
Dialetologia para a construção de um instrumental de 

ensino de língua materna

TAÍS BOPP DA SILVA (UFPEL)

No Brasil, os estudos sobre linguagem no contexto social seguem diversas tendências e 
vêm se consolidando desde o século XIX. Seja pela perspectiva dialetológica (Amaral, 1920; 
Nascentes, 1923), pelo viés geolinguístico (Cardoso, 2010), ou através dos inúmeros estudos 
filiados à sociolinguística quantitativa (a partir do modelo de Labov, 1966), a descrição do 
português brasileiro mostra-se hoje um fértil campo de pesquisas, com muitos fenômenos já 
documentados. Do mesmo modo, a sociolinguística interacional e a etnografia da fala vêm 
levantando e discutindo problemas no que tange ao uso da língua. 

Quanto ao ensino de língua materna, é de conhecimento dos linguistas que, em grande 
parte das instituições escolares, a imagem do português que se tenta perpetuar é aquela de língua 
unificada e subordinada aos padrões do português europeu. Contudo, essa realidade vem aos 
poucos se modificando. O avanço da ciência linguística, por um lado, e relativa democratização 
do acesso ao ensino, por outro, redimensionaram a visão sobre língua e, por conseguinte, sobre 
seu ensino. Essa nova visão passa por uma revisão da noção de erro linguístico, que tem como 
reflexo a desmitificação da “língua literária”42. Todas essas mudanças desembocam numa crise 
no ensino da língua materna, como veremos.

Na década de 1960, a população urbana chega a 45% da população total do país. A migração 
de populações rurais para as cidades levou a uma diversificação social e cultural na escola. A 
partir disso, passam a conviver lado a lado crianças oriundas de culturas e classes sociais dife-
rentes, detentoras de diferentes falares, que espelham principalmente sua condição econômica 
e sua origem geográfica. O abismo cultural que separava as crianças de origem rural das outras 
crianças e, principalmente, dos seus professores, formados para doutrinar seus alunos no uso de 
um bom português, acabava por desestimular essas crianças, levando-as a abandonar a escola. 
A falta de uma política linguística para acolher essa população culturalmente marcada é algo 
presente na realidade escolar ainda nos dias de hoje.

42  Por “língua literária” queremos designar o registro, escrito ou oral, utilizado na veiculação de informação, na transmissão 
de conhecimento e na produção e divulgação cultural.
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Nesse ponto, é relevante a questão sobre qual o papel da pesquisa linguística no desen-
volvimento de políticas educacionais. O papel social da ciência é matéria há muito discutida e, 
dada a nossa limitação de espaço, não nos deteremos aqui sobre esse assunto. É fato inegável, 
no entanto, que existe uma lacuna entre ensino e pesquisa, uma vez que o conhecimento produ-
zido pelos pesquisadores brasileiros tem ficado restrito ao ambiente acadêmico, sendo poucas 
as propostas que visam fazer uma ponte entre o científico e o pedagógico. 

Obviamente, a linguística, ao conceber a língua como organismo que se auto-regula – isto é, 
que independe de uma regulação externa, normativa –, acaba por relativizar os chamados “erros” 
linguísticos. Sendo o erro uma noção de grandes implicações no plano pedagógico, a linguística 
passa a estabelecer alguns pontos de intersecção com a pedagogia. Estudos de sociolinguística, 
por sua vez, apontam para a heterogeneidade linguística, mostrando que a língua pode variar 
no eixo diatópico (que diz respeito à localização geográfica em que está inserido o falante) e 
no eixo diastrático (de acordo com aspectos sociais como escolaridade, idade e gênero do fa-
lante e estilo de fala). Ademais, pesquisas em variação e descrição do português brasileiro têm 
avançado bastante na construção de uma gramática daquilo que de fato ocorre no português do 
Brasil, o que respalda um programa de ensino baseado em nossa realidade. Enfim, os achados 
da linguística, de algum modo, confluem com os objetivos da pedagogia do ensino de língua.

Nesse aspecto, alguns sociolinguistas têm reunido esforços em dois sentidos: (a) no da 
discussão sobre como aproveitar, no campo do ensino e aprendizagem de língua materna, toda 
a pesquisa teórica até agora empreendida na sociolinguística; (b) no do direcionamento de suas 
próprias pesquisas, pensando em sua aplicabilidade ao ensino desde a sua concepção. Essa nova 
tendência, chamada de sociolinguística educacional (Bortoni-Ricardo, 2004, 2005; Amaral e 
Borges, 2006, entre outros), constitui uma linha de estudos que busca construir uma ponte entre 
teoria a aplicação. A sociolinguística educacional concebe a sala de aula como um microcosmo 
da sociedade, com toda a sua diversidade, buscando meios de explicar a variação não como 
caos e revisando a tão danosa noção de erro. 

O esforço de reunir trabalhos com esse objetivo comum se justifica plenamente. Muitas 
questões vêm sendo repensadas por meio desses trabalhos e temos pela frente ainda muitas 
tarefas, pois várias questões permanecem em aberto no que toca ao ensino da língua.

 Ao que parece, estamos vivenciando uma crise no ensino de português. Se há alguns 
anos atrás imperava um ensino rígido de gramática, com fins normativos, mais do que comuni-
cativos, pode-se dizer que, hoje, vivenciamos um pouco do oposto. Muitos professores deixam 
entrever, por meio de seus discursos, supostamente inclusivos, a idéia de que “não é preciso 
ensinar português na escola porque o aluno já sabe português”. Paralelamente, esses mesmos 
professores – ou o quase professor, o aluno de letras quando em estágio curricular –sentem-se 
desamparados e inseguros para preparar um projeto de ensino fundamentado na ideia de que 
“não é necessário ensinar português”. Vive-se, pois, uma crise no ensino de língua materna.

Evidentemente, essa crise tem raiz em fatores diversos. Um dos mais notáveis, e que fica 
evidenciado por meio do discurso desses professores, é o equívoco no manejo de noções como 
“ensinar”, “português” e “gramática”. Sabemos que “ensinar”, no que diz respeito ao ensino 
formal da língua materna, carrega o sentido de aprimoramento, de ampliação do repertório 
linguístico. “Português”, por sua vez, são vários: é aquele que falamos em casa, o outro que 
usamos para lidar com problemas fora da esfera da vida doméstica, ou aquele com que nos 
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deparamos na leitura do jornal ou da revista. Já a “gramática” pode ser um compêndio de regras 
que normatizam o “bom português”, pode ser um instrumento para auxiliar a nossa comunicação, 
de acordo com nossos propósitos, mas é, sobretudo, o conhecimento internalizado, intuitivo, 
que todo falante possui acerca da sua língua.

Ante esse quadro, fica evidenciado que, ainda que a ciência linguística tenha trazido avanços 
e que, apesar de a sociolinguística ter demonstrado estar se articulando para desenvolver uma 
linha de estudos coesa em relação à aplicabilidade de seus achados, falta ainda muita discus-
são – discussão inclusive para chegar a um consenso sobre “o que é ensinar português”. Outro 
tópico importante está relacionado ao papel e ao peso das diferentes abordagens sociolinguísticas 
dentro da perspectiva pedagógica. O que queremos dizer é que de nada adianta um professor ter 
amplo conhecimento de etnografia da fala e não ter acesso a pesquisas sobre a variação do com-
ponente morfossintático da língua, por exemplo. Com isso queremos apontar para a necessidade 
de elaboração de programas de ensino de sociolinguística, nos cursos de letras, que apresentem 
mais amplamente as contribuições da sociolinguística. Pensamos que existem aspectos que são 
igualmente importantes e que não podem ser negligenciados num programa de sociolinguística 
para futuros professores. Esses aspectos dizem respeito a: (a) variação no sistema gramatical, 
(b) interação professor aluno e a interação entre pares, (c) variação na dimensão espacial e (d) 
variação no interior de uma comunidade linguística. O professor não pode se contentar apenas 
em saber que as línguas variam e em que dimensões elas variam. É necessário que ele conheça 
a língua que vai ensinar a seus alunos e, como sabemos, a informação contida na gramática 
normativa é apenas parte do que se sabe sobre o português. É preciso saber, por exemplo, como 
funciona o sistema de concordância em sua língua, nas mais diversas variedades de fala. É 
fundamental, enfim, ter conhecimento do uso da língua.

Nosso trabalho busca contribuir para o ensino de língua materna a partir da sociolinguís-
tica, numa época em que a gramática normativa vem perdendo sua credibilidade no cenário 
de ensino e, ao mesmo tempo, inovações na pedagogia da língua ainda não são interpretadas 
segundo um consenso ou mesmo não desfrutam de boa receptividade. 

As perguntas lançadas neste trabalho e com as quais seguimos trabalhando são: (1) Qual o 
papel das pesquisas sociolinguísticas para o aprimoramento do ensino de português? (2) Como 
fazer a ponte entre os achados dessas pesquisas e o ensino da língua? (3) Como equacionar a 
dinâmica variação/ensino da norma nas salas de aulas brasileiras? (4) De posse de um repertório 
teórico, o que o professor de língua materna deve apresentar e o que não deve apresentar aos 
seus alunos? Com essas questões, lançamos um convite à reflexão, esperando contribuir para 
o ensino de língua portuguesa. 

REFERÊNCIAS:

AMARAL, A. “O dialeto caipira: gramática e vocabulário”. São Paulo: Hucitec, 1982, 4. ed. [1ª edição: 
1920].

AMARAL, L. I. C. do & BORGES, P. R. S. Sociolinguística educacional: confluência e defluência. 
Pelotas: “Caderno de Letras”, n. 12, 2006.

BORTONI-RICARDO, S. M. “Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula”. São 
Paulo: Parábola, 2004. 



Caderno de Resumos -  Taís Bopp da Silva842

______. “Nós cheguemu na escola, e agora? Sociolinguística e educação”. São Paulo: Parábola, 2005.

CARDOSO, S. A. M. “Geolinguística. Tradição e modernidade”. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.

LABOV, W. “The social stratification of English in New York city”. Washington, D.C., Center for Ap-
plied Linguistics, 1966.

NASCENTES, A. “O linguajar carioca”. Rio de Janeiro: Organização Simões, 1953, 2. ed. [1ª edição: 
1923].



843

Qualidade vocálica e Coarticulação: análise acústica de 
vogais altas com obstruintes realizadas por falantes de 

Vitória da Conquista/Ba

TAISE MOITINHO SILVA SANTOS (UESB) 
VERA PACHECO (UESB)

A qualidade vocálica é um tema recorrente entre estudiosos da Língua Portuguesa desde o 
século XVI. COSERIU (1991) diz que Fernão de Oliveira foi pioneiro nas considerações sobre 
o assunto. Assim, esse gramático tem grande importância nos estudos de Fonética, pois abriu 
caminho para a introdução dessa disciplina nas Gramáticas vernaculares. Segundo Mateus (1990), 
um dos objetivos da Fonética é determinar quais são as propriedades presentes na fala, que, 
de acordo com Câmara Jr. (2001), se constitui de um continuum sonoro. Assim, os segmentos 
(vogais e consoantes), em estando próximos, podem interferir um na realização do outro. Esse 
fenômeno é denominado Coarticulação, que se refere ao fato de um segmento não ser realizado 
identicamente em todos os ambientes, sofrendo, aparentemente, algum tipo de variação, tomando 
algumas características do segmento vizinho. Esse trabalho investigou a qualidade das vogais [i] 
e [u] na posição pretônica, realizadas por falantes conquistenses, observando, principalmente, 
o processo de coarticulação obstruintes e vogais altas, por meio do confronto das estruturas 
V.’CV e CV.’CV, tendo como parâmetro de análise os três primeiros formantes (F1, F2 e F3). 

Para tanto, foi montado um corpus com palavras dissílabas, com as estruturas V.‘CV e 
CV.‘CV, contendo obstruintes e as vogais altas [i] e [u] nas posições tônica e pretônica. As pala-
vras foram inseridas na frase veículo “digo __ baixinho”, objetivando padronizar o contexto de 
produção das mesmas. As frases foram impressas e apresentadas a três informantes, dois do sexo 
masculino e um do sexo feminino, com faixa etária entre 18 e 25 anos, estudantes, naturais de 
Vitória da Conquista/Ba e residentes na mesma cidade. Foi solicitado a eles que pronunciassem 
quatro vezes cada frase em tom de voz e velocidade de fala normais. As falas foram gravadas 
em cabine acústica do Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fonética e Fonologia (LAPEFF) 
e arquivadas como Wav, por meio do programa Audacity. Os arquivos sonoros foram abertos 
no programa Praat, no qual foram obtidos os valores de F1, F2 e F3, extraídos em três pontos 
da vogal. Esses valores foram obtidos via Fomant Listing, ferramenta do programa Praat que 
fornece valores dos formantes. Os dados das mensurações foram tabulados em uma planilha 
do Excel para a obtenção das médias. Após essa coleta, realizamos o teste estatístico Kruskal-
-Wallis do programa BioEstat, que nos possibilitou verificar se os dados apresentavam valores 
significativos (p < 0,05). 
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Os valores das médias de F1, F2 e F3, obtidas no Excel, da primeira porção da vogal [i], 
quando não iniciada por consoantes, tendem a ser mais altos do que quando a vogal é vizinha 
de obstruintes, sendo que os valores de p. foram quase sempre estatisticamente significativos 
(p < 0,05). Já as outras duas porções não têm essa particularidade. Quanto à vogal [u], os valo-
res de F1, F2 e F3 de sua primeira porção são, em sua maioria, assim como os de [i], maiores 
quando não sucedem consoantes. O ponto estacionário dessa vogal apresentou valores variados, 
independente de haver ou não consoante interferindo. Para a porção última de [u], os valores 
dos formantes foram mais altos na estrutura V.’CV do que em CV.’CV para a maior parte dos 
informantes. Os dados indicam, em sua totalidade, que as diferenças significativas em estatística 
concentram-se na porção inicial dessas vogais, evidenciando a interferência das obstruintes no 
seu padrão formântico.

Percebemos, a partir da maioria dos resultados encontrados nos dados, que as vogais 
altas, em Vitória da Conquista, tendem a se ter alterado seu padrão formântico, quando sucedem 
consoantes e que isso é mais visível na primeira porção da vogal. Assim, nota-se que o processo 
de Coarticulação obstruintes vogais altas analisadas se dá pelo fechamento da vogal, causado 
pela obstruinte.
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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, tem-
poral, 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 com-
puseram 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.
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Revivendo a língua antiga pelo teatro de Macau – Doci 
papiaçam de Macau1

TAMIRIS CAMPARI DE SOUZA LUZ (PRCCEX/USP)

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

1 Pesquisa vinculada ao Projeto “Língua e Cultura de Macau: amostragem, descrição e organização de dossiê sobre a varie-
dade asiática”, de Lima-Hernandes (2010-2015).
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Ainda aos olhos da inquisição: Níveis de alfabetização 
na Bahia em finais do século XVI

TÂNIA LOBO (UFBA) 
KLEBSON OLIVEIRA (UFBA)

A justiça inquisitorial foi exercida por dois modos: o estável – vinculado às sedes dos tri-
bunais – e o ambulante – derivado das visitações dos inquisidores a pontos diversos do território 
sob sua jurisdição. Diferentemente do que se verificou na América espanhola, com a instalação 
de tribunais no México e em Lima em 1569-1570 e também em Cartagena de Índias em 1610, 
na América Portuguesa, vingou o modo ambulante, tendo o Santo Ofício empreendido quatro 
visitas ao Brasil: no século XVI, à Bahia (nos anos de 1591 e 1592) e a Pernambuco (de 1593 
a 1595); no século XVII, novamente à Bahia (em 1618); no século XVIII, ao Maranhão (em 
1731), e, finalmente, também no século XVIII, ao Grão-Pará (de 1763 a 1769). Da primeira 
visitação resultaram, 9 livros, sendo 4 Livros de Denunciações, 3 Livros de Confissões e 2 
Livros de Ratificações, todos depositados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa. 
Analisando o conjunto de depoimentos prestados e assinados perante o Santo Ofício, constantes 
de todos os livros referentes à Bahia, este estudo (parte integrante de um projeto mais amplo, 
que investiga a história da alfabetização e as práticas de leitura e escrita na sociedade colonial 
brasileira com base no conjunto documental das quatro visitações feitas ao Brasil) recua à Bahia 
de final do século XVI, com dois objetivos centrais: 1) O de aplicar criticamente o chamado 
“método de cômputo de assinaturas”, indicador que, apesar de macroscópico, tem permitido 
instigantes aproximações sobre aspectos censitários da alfabetização em sociedades do Antigo 
Regime; 2) O de aferir os resultados obtidos aos extraídos por Renato Venâncio (2001) para o 
Brasil; por Francisco Ribeiro da Silva (1986), Justino Pereira de Magalhães (1994), Henrique 
Rodrigues (1995) e Rita Marquilhas (2000) para Portugal e ainda por Marie-Christine Rodríguez 
& Bartolomé Bennassar (1978), para a Espanha, atendendo, assim, ao requisito estabelecido por 
Rita Marquilhas de privilegiar o viés comparativo da análise e, portanto, “respeitar os estudos 
feitos para realidades social, geográfica e cronologicamente vizinhas da que se pretende estudar.” 
Considerando que uma parte do corpus a ser analisado se extraiu do Primeiro Livro das Con-
fissões, precederá a apresentação dos resultados uma breve reflexão crítica sobre o conjunto de 
edições do referido livro até então localizadas. Tal reflexão visa, sobretudo, a apontar problemas 
de ordem filológica que, afetando as edições, afetam, em igual medida, análises que porven-
tura se façam a partir das edições disponíveis e que não levem em conta o manuscrito original. 
Justifica-se, assim, a necessidade de uma edição filologicamente sustentada, que também será 
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levada a cabo pelos autores deste texto e por seus respectivos orientandos, não só do Primeiro 
Livro das Confissões, mas também de todo o conjunto documental produzido pelo Santo Ofício 
nas suas quatro visitações ao Brasil.

Caderno de Resumos – Tânia Lobo; Klebson Oliveira (UFBA)



849

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 con-
textos 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 favo-
recedor 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).
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Distribuição do uso de clíticos em artigos jornalísticos 
dos séculos XIX e XX: mudança ou estabilidade?

TATIANE MACEDO COSTA (UNICAMP)

No curso dos estudos linguísticos, sob uma perspectiva diacrônica, os estudos sobre os 
sistemas flexionais e pronominais do português brasileiro tem merecido destaque, pois estes níveis 
da gramática apresentam diferenças significativas quando comparados à variedade europeia do 
português, principalmente no que concerne aos chamamos parâmetros do sujeito e objeto nulos 
e em relação ao uso dos clíticos. Estudos sincrônicos e diacrônicos sobre o português brasileiro 
(cf. Duarte (1986), Galves (1987/1989 [2001]), Corrêa (1991), Cyrino (1997), Magalhães (2006), 
entre outros) com base em diferentes fontes de dados, tais como peças teatrais, obras de litera-
tura, transcrições de gravações de novelas, textos escolares e dados de aquisição da linguagem, 
mostram que houve uma diminuição do uso de clíticos nesta variedade. Desse modo, a partir 
da perspectiva gerativista diacrônica, o presente trabalho visa investigar a distribuição do uso 
de clíticos em artigos jornalísticos, com vistas a verificar se, em relação a este tipo de fonte 
histórica, tal mudança é constatada ou se os artigos jornalísticos apresentam certa estabilidade 
quanto ao uso destes elementos na variedade brasileira do português. 

Para tanto, os dados que compõem o corpus desta pesquisa são constituídos de artigos 
jornalísticos retirados de periódicos que circularam no estado da Bahia em meados e fins do 
século XIX e meados do século XX. Nestes, estão sendo analisadas as ocorrências dos clíticos 
acusativos (o, a, os, as), dos clíticos dativos (lhe, mim), e dos clíticos que podem ser utilizados 
tanto de forma acusativa, quanto dativa (me, te, nos, vos), além do clítico se, em ocorrências 
reflexivas e recíprocas, ou seja, ocorrências do clítico SE argumental. 

A partir desta pesquisa, espera-se que os resultados contribuam para uma descrição do 
sistema pronominal do português brasileiro baseados em diferentes fontes históricas de pes-
quisa, pois é de fundamental importância que haja estudos baseados em textos que representem 
tanto uma modalidade mais culta, como uma modalidade mais vernácula da língua, de forma a 
promover uma análise mais completa do fenômeno em estudo.
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Tal, o fac totum

TELMA REGINA GARRIDO DE ARAÚJO (UEFS)

TAL, é um item lexical de difícil classificação, visto que abarca inúmeros significados 
como: este, esse, aquele, semelhante, análogo, dentre outros, é registrado na gramática latina 
TALIS,E como adjetivo de segunda classe biforme que por apócope regular da forma neutra 
TALE, originou-se TAL na língua portuguesa, foi também usado com A protético ATAL, até os 
tempos clássicos, recategoriza-se em substantivo, adjetivo, advérbio, forma locução conjuntiva 
quando em correlação com QUAL além de apresentar-se dentro da categoria dos pronomes como 
demonstrativo: definido e indefinido, podendo ser ainda um marcador discursivo. Levantamos 
a hipótese de que, o item lexical acima citado, na história do português, vem expandindo seu 
campo semântico e discursivo com desempenho e uso cada vez mais diversos. É bastante variável 
o uso desse item lexical na língua portuguesa. TAL é bastante empregado em textos falados, 
como também em textos escritos, e em linguagem tanto culta quanto

popular. O tema, no entanto, não está suficientemente explorado, pelo que consideramos 
importante a descrição dos usos de TAL, analisando a expansão do seu campo semântico e 
discursivo para melhor entendimento do seu uso dentro do texto na

história do português. Este estudo, como muitos outros em linguística histórica, utiliza-se 
de corpora. A utilização de corpora pelos linguistas tem sido bastante frequente, haja vista sua 
importância como suporte para a investigação linguística, podendo oferecer quantidade signi-
ficativa de dados autênticos para análise como afirma Bacelar do Nascimento(2004:1). “O uso 
de corpora permite a realização de descrições linguísticas de base empírica e promove, com 
isso, a discussão de questões teóricas solidamente fundamentadas.” Este trabalho de pesquisa 
é parte de uma pesquisa maior. Iniciaremos, no entanto, a descrição do uso de TAL, no Portu-
guês brasileiro, utilizando como corpus “O Sertão em dados” século XIX, posteriormente serão 
analisados outros séculos, para conclusão desse estudo.
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A variação dos róticos em posição de coda final no 
português de Angola

THAMIRIS SANTANA COELHO 
 (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, BOLSISTA PIBIC/CNPQ)

 Eliana Pitombo Teixeira (Universidade Estadual de Feira de Santana) 
 Neste estudo, verifica-se a realização da consoante /R/ em posição de coda silábica final 

no português popular de Luanda com dados de um corpus de fala espontânea, cotejando os 
dados dessa variedade com os de estudos realizados para o português brasileiro (CALLOU et 
al., 1997; CALLOU, 2003, 2008). Pretende-se levantar fatores linguísticos e extralinguísticos 
envolvidos na realização desse fenômeno variável observando as proximidades e diferenças 
entre o português de Angola e o português do Brasil. O corpus é constituído por dados de 10 
falantes nativos de línguas nacionais e do português, de baixa ou nula escolaridade, cinco de cada 
gênero, analisados sob a perspectiva da Sociolinguística Quantitativa Laboviana (MOLLICA 
& BRAGA, 2003), que entende a língua como fato sociocultural, incorporando a descrição de 
fenômenos variáveis como parte da descrição da língua, cuja heterogeneidade não é arbitrá-
ria, mas sistemática, inerente ao sistema e determinada linguística e/ou extralinguisticamente 
de forma predizível, ou seja, assume-se a postura de que a variação não é aleatória, mas sim 
governada por restrições linguísticas e não linguísticas, portanto, a Sociolinguística Quantitativa 
constitui uma ferramenta que pode ser usada para o estudo de qualquer fenômeno variável nos 
diversos níveis e manifestações linguísticas. A motivação para esse estudo reside no fato de 
que, tanto em Angola como no Brasil, a nativização da língua portuguesa ocorreu sob a influ-
ência de línguas africanas, notadamente, as do grupo banto como o quibumdo, o umbundo e o 
quicongo (PESSOA DE CASTRO, 2005), línguas cuja configuração silábica CV (consoante-
-vogal) (MINGAS, 2000), não permite a ocorrência de sílabas terminadas em consoante. Em 
vista do fato de a presença da cultura portuguesa ainda ser marcante naquele país, visto que 
a sua independência ocorreu há menos de quarenta anos, e lá ainda se encontram falantes do 
português como segunda língua, essa pesquisa poderá oferecer evidência sobre a influência das 
línguas africanas na formação do português brasileiro.
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A gestão de vozes no artigo de opinião

THIAGO JORGE FERREIRA SANTOS (FFLCH-USP)

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

Contrastivo na Diacronia e na Diatopia Brasileira

THIAGO LAURENTINO DE OLIVEIRA (UFRJ)

Este trabalho dará prosseguimento a análises anteriores relacionadas às formas alternan-
tes de dativo na segunda pessoa do singular. Diversos estudos têm demonstrado que o quadro 
pronominal do português brasileiro (doravante PB) sofreu um rearranjo a partir da entrada da 
forma gramaticalizada você em variação com a antiga forma tu. A implementação de você se 
deu de maneira irregular, revelando-se o sujeito como a posição na sentença mais favorável ao 
emprego da forma inovadora. Em contrapartida, as posições de complemento, como o dativo, 
se mostram resistentes, fortemente atreladas ao clítico te (relacionado ao pronome reto tu). 

Alicerçado no suporte teórico-metodológico da sociolinguística variacionista laboviana 
(Weinreich et al, 1968, Labov, 1994), o presente estudo almeja mapear todas as estratégias de 
2ª pessoa empregadas na posição de complemento dativo na escrita de brasileiros de diferentes 
regiões que viveram entre fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A partir 
desse mapeamento, será feita uma análise contrastiva entre os resultados obtidos a fim de des-
crever diatópica e diacronicamente, não só a configuração pronominal, mas também apontar 
quais os condicionadores linguísticos e extralinguísticos para os usos observados.

Para tanto, serão utilizadas cartas pessoais oitocentistas e novecentistas produzidas nos 
estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná, que compõem parte do corpus do 
PHPB. O destaque da amostra a ser analisada é para o conjunto de correspondências pessoais 
trocadas entre o ilustre médico e sanitarista Oswaldo Cruz, seus familiares e amigos íntimos. O 
acervo foi recentemente obtido junto ao centro de memória da FioCruz, sendo transcrito, editado 
e fac-similado. A hipótese defendida é que o pronome você se inseriu no quadro pronominal 
do PB na virada dos séculos em questão e, salvo algumas particularidades regionais, apresenta 
situação parecida com a analisada preliminarmente em cartas do RJ: emprego favorecido pela 
posição de sujeito versus resistência na posição de dativo, com a persistência de te. Resultados 
preliminares de estudos precursores a este revelam convergências e divergências entre as lo-
calidades consideradas, como um prenúncio dos sistemas tratamentais existentes em cada uma 
delas. Segundo os mesmos resultados (LOPES & CAVALCANTE, 2011), o clítico te é, de fato, 
a estratégia preferida como dativo independentemente do sistema em vigor na posição de sujeito 
(tu, você ou você/tu). Nas cartas de áreas em que a variação tu/você predominava, os índices 
de dativo nulo se mostraram produtivos.
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Os crioulos do Golfo da Guiné: um estudo de caso de 
reconstrução sintáctica

TJERK HAGEMEIJER (UNIVERSIDADE DE LISBOA) 

Como a vasta maioria dos autores, assumimos que as quatro línguas crioulas do Golfo da 
Guiné (CGG) de base lexical portuguesa, faladas nas ilhas de S. Tomé, Príncipe e Ano Bom, 
descendem de um tronco comum, uma proto-língua (o proto-crioulo do Golfo da Guiné – PCGG) 
que começou a surgir na ilha de S. Tomé a partir de finais do século XV, fruto do contacto entre o 
português e um conjunto de línguas africanas continentais da região do delta do Níger e do Congo/
Angola. Os CGG contemporâneos não são mutuamente inteligíveis, o que se deve sobretudo a 
diferenças lexicais e fonológicas, mas partilham um grande número de traços e apresentam uma 
tipologia mais próxima das línguas do delta do Níger, que constituem o estrato africano mais 
antigo e decisivo na formação do PCGG. Nesta comunicação, propomo-nos fornecer um con-
tributo para a reconstrução da sintaxe do PCGG recorrendo a uma comparação detalhada de um 
conjunto de estruturas sintácticas, tais como a ordem de palavras (SN e SV), a negação frásica e 
a serialização verbal. Embora a reconstrução sintáctica no quadro do Método Comparativo tem 
sido alvo de críticas, os CGG oferecem a vantagem de constituir uma família linguística jovem. 
Assim, a relação genética é já inequivocamente estabelecida através do léxico e da (morfo-)
fonologia, onde se conta com um elevado número de cognatos e de correspondências. Neste 
quadro, a sintaxe pode ser aplicada como um instrumento adicional no estabelecimento de iso-
glossas que permitam avaliar a ramificação do PCGG no tempo e no espaço. Cabe-nos aqui, em 
especial, detectar e isolar padrões de inovação e arcaismos sintácticos, bem como interpretar 
a direccionalidade da mudança sintáctica, como por exemplo o ciclo de Jespersen no domínio 
da negação frásica. Prevê-se que os resultados obtidos com esta abordagem contribuam para a 
validação ou a formulação d
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Batidas Latinas – Uma abordagem musical às diferenças 
rítmicas entre línguas românicas

 ULI REICH (FU- BERLIM)

As diferenças rítmicas entre as línguas românicas são evidentes e muito bem descritas 
(Auer 1993, Abaurre & Galves 1998, Astésano 1999, Frota & Vigário 1999, Frota & Vigário 
2001, Reich 2002, 2004, Dufter 2003, Dufter & Reich 2003, Sândalo & Abaurre 2007, entre 
outros). Muitas dessas diferenças podem-se explicar em termos de diferenças sistemáticas no 
aproveitamento de meios prosódicos como proeminência e tempo para funções gramaticais: O 
francês otimiza sistematicamente a frase fonológica para a expressão da estrutura informacional, 
deixando a palavra fonológica sem expressão, enquanto que em Espanhol e o Português, acentos 
atuam também nos sistemas lexical e morfológico. Mas esse tipo de explicação não se pode 
aplicar às línguas ibero-românicas: O Espanhol, o Português Brasileiro e o Português Europeu 
compartilham as funções sistemáticas expressas pela prosódia, mas diferem nitidamente no 
ritmo. A minha contribuição visa dar conta dessas diferenças em termos da teoria musical (Reich 
& Rohrmeier, no prelo): A redução e apagamento de vogais não acentuadas pode se descrever 
como seleção do nível métrico realizado na fala, uma opção que se aproveita na música para 
a variação rítmica em estilos pessoais. Lerdahl & Jackendoff (1983) descrevem essa técnica 
musical como time-span reduction. Nessa perspectiva, a mesma oração linguística pode-se 
falar à maneira espanhola, brasileira ou portuguesa, assim como a mesma peça musical varia 
consideravelmente dependendo do ritmo que o artista prefere para realizá-la.
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Ciência e jornalismo: um jogo de  
vozes imiscíveis naconstituição do  

gênero discursivo divulgação científica

URBANO CAVALCANTE FILHO (IFBA) 
VÂNIA LÚCIA MENEZES TORGA (UESC)

Este trabalho constitui parte das reflexões obtidas com a investigação desenvolvida no 
Mestrado em Letras: Linguagens e Representações na Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), em Ilhéus/Ba. Nosso propósito é analisar a natureza, a constituição e o funcionamento 
discursivo do gênero Divulgação Científica. Nessa empreitada, objetivamos perceber como se 
dá o processo de hibridização na constituição desse gênero, a partir dos postulados bakhtinianos, 
tendo em vista que esse discurso resulta da fusão de outros dois domínios discursivos – o cien-
tífico e jornalístico. Aportamo-nos nas reflexões propostas por Coracini (2001), Ferreira (2008) 
e Chauí (1990) para problematizarmos questões concernentes ao funcionamento do discurso da 
ciência, como as concepções que encaram tal discurso como imparcial, autoritário e competente. 
Na caracterização da enunciação jornalística, buscamos, nas reflexões de Fausto Neto (1991), 
elementos que nos permitem compreender o acontecimento discursivo desse domínio para, em 
seguida, pensar como se manifesta a coexistência, interação, luta e discussão interminável e 
insolúvel entre essas duas vozes (ciência e jornalismo) que constituem o discurso da Divulgação 
Científica. Para o entendimento da luta entre essas vozes, destacamos o papel desempenhado pelo 
divulgador, analisando o movimento discursivo dialético por ele protagonizado, como aquele que 
estabelece, no jogo interativo da linguagem, a mediação do outro (discurso da ciência) ao universo 
do outro (público não especialista). Respaldamo-nos, nessa discussão, nas proposições apresen-
tadas por Campos (2006), ao tratar da enunciação ternária que constitui tal projeto discursivo. 
Na análise do funcionamento discursivo da DC, lançamos mão de algumas categorias de análise 
propostas por Leibruder (2003), além de observar o fenômeno da heterogeneidade discursiva 
constante desse projeto discursivo, com base nos estudos de Authier-Revuz (1982, 1990, 1998) 
para observar que, nessa prática discursiva, não há uma mera forma de reformulação discursiva, 
como defendem muitos estudiosos, mas, essencialmente, a formulação de um novo discurso, em 
concordância com a tese de Zamboni (1997). Concluímos, portanto, que o trabalho do divulgador, 
ao contrário de ser simplesmente adaptação daquilo que foi formulado pelo discurso científico, 
é, antes de tudo, um verdadeiro trabalho discursivo, resultante de um gesto de interpretação, 
operado na ordem do deslocamento (CAVALCANTE FILHO, 2011), na constituição de uma 
nova discursividade. Elegemos como corpus dessa investigação, textos produzidos e assinados 
pelo Prof. Dr. José Luiz Fiorin e publicados na revista Língua Portuguesa, da Editora Segmento.
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Um estudo voltado à correlação e ao uso das constru-
ções correlativas aditivas “não só... mas também” em 

notícias de jornal eletrônico

VALÉRIA ADRIANA MACEIS (PG-UEM/BOLSISTA CAPES)

O presente artigo visou à análise do processo de articulação de orações denominado corre-
lação e à investigação das construções correlativas aditivas na estrutura “não só... mas também” 
encontradas em notícias disponíveis no acervo online do jornal Folha de S. Paulo. Buscou-se, 
em um primeiro momento, avaliar a abordagem que a tradição gramatical tem dispensado aos 
mecanismos de estruturação sintática: coordenação, subordinação e, principalmente, no que tange 
à correlação, de um modo geral. E, em um segundo momento, tomando-se por base estudos 
recentes e funcionais acerca da correlação, em especial, a respeito das correlativas aditivas, e 
também tendo em vista algumas considerações referentes ao corpus selecionado, objetivou-se 
investigar o uso das construções correlativas aditivas “não só... mas também” em textos de 
Língua Escrita, mais especificamente, em notícias de jornal eletrônico. Para tanto, com relação 
à fundamentação teórica, primeiramente, fez-se uso de gramáticas tradicionais, a fim de expor 
como estas têm apresentado as construções correlativas. E, em seguida, utilizaram-se também 
pesquisas de cunho funcionalista, também voltadas à correlação e/ou a cada tipo de construção 
correlativa já estudado, em especial, o par correlativo aditivo “não só... mas também”. Além 
disso, algumas considerações acerca do corpus selecionado também serviram como base teórica 
do trabalho. A metodologia escolhida para a análise distribuiu as construções em um quadro, 
o qual apresentou as orações encontradas e ainda: a interdependência do par correlativo, a não 
aceitação de inversões de ordem e a questão da ênfase, referentes também a estas orações em 
estudo. E com a análise que se seguiu a isto, conferiu-se que, diferentemente do que ditam as 
gramáticas tradicionais, as correlativas enquadram-se sim como um processo de articulação de 
orações, não devendo, portanto, serem desprezadas pelos estudiosos atuais. Tais construções 
correlativas apresentam sempre conjunções que vêm aos pares, cada elemento do par em uma 
oração (o uso de um, força a menção do outro na oração seguinte). Viu-se também que o período 
composto por correlação é mais comum em textos escritos e as orações não podem ter sua ordem 
invertida, isto é, não apresentam tanta mobilidade posicional, típica das subordinadas adverbiais. 
Verificou-se ainda que a estrutura destas orações correlativas pode funcionar, inclusive, como 
operador argumentativo, principalmente no que concerne às correlativas aditivas do par “não 
só... mas também.”, devido a seu valor enfático em cotejo com “e”.
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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 aforma 
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.
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Aspectos lexicais do novo Atlas 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 (Agui-
lera, 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 selecio-
nados 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 pers-
pectiva da Sociolinguística variacionista.

Caderno de Resumos – Aspectos lexicais do novo Atalias Linguístico de Londrina: um estudo sobre a variação e a mudança...



861Caderno de Resumos – Contribuições da Geolinguística para a escritura da história do português brasileiro

Contribuições da Geolinguística para a escritura da 
história do português brasileiro

 VANDERCI DE ANDRADE AGUILERA ( UEL)

A Geolinguística no Brasil alcançou um nível de desenvolvimento inédito nos últimos 
20 anos. Se até o ano de 1990, contava com apenas quatro atlas publicados (Atlas Prévio dos 
Falares Baianos, Esboço de um Atlas de Minas Gerais, Atlas Linguístico da Paraíba e Atlas 
Linguístico de Sergipe), hoje o quadro é totalmente diverso. Desde a última década do século XX 
até os dias atuais, foram publicados cinco atlas estaduais, um atlas regional e foram concluídos, 
embora inéditos, dois atlas estaduais. Como atlas em andamento, em estágios diversificados, 
contabilizam-se cinco atlas estaduais. O maior avanço, sem dúvida, reside na elaboração do Atlas 
Linguístico do Brasil – ALiB-, projeto reconhecido em lei há cerca de 60 anos (1952), sonhado 
e delineado por Silva Neto (1957) e Nascentes (1958; 1961) e colocado em execução por uma 
equipe de dialetólogos de uma dezena de universidades em 1996. Os dados orais coletados 
desde o APFB (1963) até o ALiB (em fase de publicação) representam uma fonte linguística 
inesgotável para estudos sobre a formação do Português Brasileiro. São dados fonéticos, lexi-
cais, morfossintáticos, discursivos, entre tantos outros, que dão pistas da presença dos diversos 
grupos humanos que formaram a nação brasileira e a língua portuguesa aqui aclimatada. Sobre o 
tema, vários estudiosos vêm buscando fazer a associação do movimento do homem pelo espaço 
físico e a disseminação de traços fonéticos, léxicos, morfossintáticos e prosódicos, tais como 
os trabalhos sobre a presença de galicismos no Atlas Prévio dos Falares Baianos, de Cardoso 
(1994, 1998); o estudo de Pisciotta (1998) em dados do APFB, sobre a alternância de formas 
eruditas e populares que documentam fatos históricos do período da conquista do interior, da 
atividade pastoril, das bandeiras e da exploração de minas em território baiano; os artigos de 
Aguilera (2005, 2006a, 2006b,2007) em que, visitando os diversos atlas estaduais, associa 
áreas de isoléxicas aos dados da História social, dos séculos XVII ao XIX, como a chegada dos 
primeiros paulistas vicentistas ao solo paranaense; a contribuição indígena, o trajeto dos ban-
deirantes pelos caminhos de Minas Gerais, Bahia e Mato Grosso; o ciclo do ouro; o tropeirismo 
e a criação de gado; a atração pelas terras roxas do norte paranaense, as imigrações europeia e 
asiática, entre outros. Nesta comunicação nosso objetivo é demonstrar a importante contribuição 
que a Geolinguística pode oferecer para auxiliar na descrição do Português Brasileiro, seja na 
recuperação e preservação de variantes lexicais em desuso, ou pouco frequentes, seja apontando 
as novas formas que se inserem no falar cotidiano.
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Gramaticalização , gramática e ensino do português

VÂNIA CRISTINA CASSEB GALVÃO (UFG)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais idealizam o ensino de língua portuguesa a partir 
de situações do uso efetivo da língua. Por isso, tanto no ensino fundamental quanto no ensino 
médio, os agentes de ensino e aprendizagem precisam vivenciar processos que explicitem a 
heterogeneidade lingüística, entre os quais, aqueles que mostram a refuncionalização de velhas 
formas, o aproveitamento de expressões lingüísticas já implementadas no sistema lexical das 
línguas para novas funções, na gramática ou no discurso, processos estudados pela Teoria da Gra-
maticalização. A compreensão dos processos naturais de mudança e de renovação da gramática 
da língua é fundamental como atividade didática, pois favorece ao aluno uma visão ampliada 
das movimentações lingüísticas, uma compreensão não reducionista, limitada aos estudos dos 
neologismos, por exemplo. Tal incursão oferece a oportunidade de se conhecer a língua como 
enunciação, como sugere Castilho (1998, p. 12) em “A língua falada no ensino do português”. 
Aliás, Castilho, nessa obra tão singular, mais especificamente, no capítulo 3, item 4, traz uma 
proposta inaugural a respeito da importância de se examinar no âmbito da educação básica as 
transformações da hierarquia lexical, ao admitir que as palavras estão continuamente sujeitas 
a processos de gramaticalização (p. 128). A partir do pressuposto de que as funções e as cate-
gorias das expressões lingüísticas são contextualmente estabelecidas, proponho uma sequência 
didática voltada para o nível médio de ensino, enfocando princípios inerentes à gramaticalização 
e fenômenos de gramaticalização visíveis em determinados gêneros discursivos. A análise dos 
estágios polissêmicos das formas em gramaticalização e dos efeitos de sentido que elas ajudam a 
produzir nos textos favorece o desenvolvimento de habilidades discursivas que põem em relevo 
a efervescência da língua portuguesa e de sua gramática.
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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 demons-
trar 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. 
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Semanticização e Gramaticalização  
de expressões espaciais

 VERENA KEWITZ (DLCV-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, desta-
cam-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 locu-
ções) 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 obje-
tivo 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 semanticiza-
ção, 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.
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Elementos Neoclássicos e Sino-Japoneses:  
Inter-relações

VITOR AUGUSTO NÓBREGA (FFLCH-USP)

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

VÍVIAN ANTONINO (UFBA)

 A língua portuguesa possui um sistema de regras de concordância considerado redun-
dante, fato que facilita a ocorrência da flutuação da aplicação destas regras. Nesta pesquisa, 
investiga-se a variação na concordância nominal, de número e de gênero, em estruturas de 
predicativos do sujeito e voz passiva. Sabe-se que, no Brasil, durante período da colonização, 
houve um massivo contato entre línguas africanas, indígenas e a língua portuguesa, a língua 
do colonizador, que gozava de prestígio social. Tal situação poderia “conduzir à formação de 
uma língua historicamente nova, denominada língua pidgin ou crioula, ou à simples formação 
de uma nova variedade histórica da língua que predomina na situação de contato” (Lucchesi, 
2000, p. 99). Assim, defende-se a hipótese de que, ainda que não tivesse sofrido uma criouli-
zação, o PB foi bastante alterado devido a um processo de transmissão lingüística irregular e, 
como de costume nestas situações, houve uma redução da morfologia flexional da língua alvo. 
A realidade lingüística hoje observada no Brasil se apresenta de forma bipolar, com uma norma 
culta e semi-culta, típica dos segmentos urbanos escolarizados de um lado, e, de outro, uma 
norma vernácula, composta pelos padrões coletivos da maioria da população brasileira, que se 
apresenta com um nível muito baixo de escolarização. Aqui, busca-se comprovar a hipótese 
de que o falante popular da variedade urbana do português do Brasil está em um ponto, no 
continuum de formas linguísticas, consideravelmente distante do onde se encontra um falante 
popular de uma variedade rural isolada. Para isto, faz-se uma análise da fala popular urbana de 
cinco bairros periféricos de Salvador, em comparação com resultados de trabalhos anteriores 
sobre a fala popular do interior do Estado da Bahia, em comunidade marcadas e não-marcadas 
etnicamente. Nesta análise, faz-se uso da Teoria da Variação e, na composição do corpus, foram 
selecionados, baseados em critérios sociais e geográficos, os bairros populares Itapuã e Caja-
zeiras, o primeiro de ocupação antiga, e o segundo, recente. Em cada bairro foram feitas 12 
entrevistas, e os informantes foram divididos em três faixas etárias (25 a 35 anos; 45 a 55 anos 
e mais de 65 anos), por sexo e deveriam ter nascido no bairro, quando se tratava de um bairro 
antigo, ou estar lá há pelo menos 15 anos, quando se tratava de bairros novos.
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Projeto ALiB: uma visãopluridimensional

 VIVIANE 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 dimen-
sões 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 esco-
laridade – 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 estatís-
tica 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 linguís-
tica 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.
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Cronologia e tipologia da evolução fonética do 
Português Brasileiro

VOLKER NOLL (MÜNSTER, ALEMANHA)

As características fonéticas do português brasileiro resultam, de uma parte, da evolução 
da língua nos últimos 500 anos, mas também da diferenciação progressiva do português euro-
peu, de outra parte. A palestra acompanha o processo diferenciador das duas variedades, que é 
notável desde o primeiro século da colonização. Compreende também uma sinopse cronológica 
da evolução fonética do português brasileiro. Ademais, tenta uma classificação das mudanças 
ocorridas. 

É obvio que, nos dois primeiros séculos da colonização, o português brasileiro é caracteri-
zado pela conservação de traços que começaram a evoluir na metrópole, o que é o caso típico de 
áreas periféricas frente a qualquer centro. Naquela altura, isso concerne sobretudo ao vocalismo.

Quanto à evolução fonética no século XVII e na primeira parte do século XVIII, a docu-
mentação, até hoje, não revela quase nada, embora as fontes disponíveis vão se ampliando 
pelas pesquisas contínuas feitas nos arquivos, sobretudo nos últimos dez anos. A pesar disso, 
não temos certeza quando apareceram pela primeira vez a vocalização do /l/ em final de sílaba, 
a palatalização das dentais antes de /i/ (tipo tio, cidade ou o r-caipira.

Evidencia-se das características que o vocalismo brasileiro, em comparação com o europeu, 
se apresenta com traços essencialmente conservadores, enquanto o consonantismo está perme-
ado de inovações. No português europeu, é o vocalismo do século XIX que trouxe mudanças 
diferenciadoras significativas.

Em relação à fonologia, observa-se, no português brasileiro, uma tendência manifesta 
para equilibrar o sistema que se percebe na regularização da estrutura silábica. É bem óbvia a 
preferência que se dá às vogais em posição final.
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Um novo panorama das línguas gerais no Brasil

 WAGNER ARGOLO (UFBA)

 Neste trabalho, tratamos da formação das línguas gerais de São Paulo e do Sul da 
Bahia, dentro do contexto sem interrupção de transmissão linguística entre gerações. Desde 
1532, com a colonização de São Vicente, teve início um processo de miscigenação, gerando 
um grande contingente mameluco na região, adquirindo o tupinambá das mães como L1. Daí 
esse contexto ter recebido a denominação acima. Com o andamento da colonização, os mame-
lucos adquiriram o português como L2, resultando em mudanças estruturais notupinambá L1. 
Constatando que a língua geral de São Paulo se caracterizou, a partir do século XVII, como 
uma língua de mamelucos, Rodrigues afirma que na costa entre o Rio de Janeiro e o Piauí, 
principalmente na Bahia e Pernambuco, não houve a formação de uma língua geral, devido à 
não apresentação do mesmo tipo intenso de miscigenação, consequência do maior afluxo de 
portugueses para a administração colonial; de africanos para as plantações de cana; e da mor-
tandade de tupinambás. Porém, em 2006, Lobo, Mattos e Silva e Machado Filho expuseram um 
documento de 1794, no qual há a menção explícita a uma língua geral falada em Olivença, na 
Capitania de Ilhéus, ou seja, na costa central. Analisaram, então, dois recenseamentos da época, 
encontrados no APEB, nos quais observaram que, no local, havia um número muito pequeno de 
habitantes, não ultrapassando 80 (contando portugueses e tupinambás), freando o crescimento 
de uma população mameluca. Desse modo, se assim aconteceu, como explicar ter-se formado 
uma língua geral em Olivença? Propõem, então, que o conceito de língua geral de Rodrigues 
seja ampliado, considerando o seu surgimento em locais onde não se formou uma população 
desse tipo, possibilitando, assim, a explicação da ocorrência mencionada. Por outro lado, em 
nossa pesquisa, encontramos documentos relativos ao Sul da Bahia, no final do setecentos e 
início do oitocentos, cujos dados contrariam os recenseamentos apresentados, atestando um 
contingente significativo de brancos e tupinambás em toda a Capitanias de Ilhéus, resultando 
num total de mais de 16.000 indivíduos. Ademais, localizamos registros que atestam a língua 
geral em outras povoações, a saber: São Fidélis, Serinhaém, Barcelos, Rio de Contas (atual 
Itacaré), Almada, outra ocorrência em Olivença e, por fim, uma ocorrência inédita na Capita-
nia de Porto Seguro, ou seja, noPrado, ampliando a nova área de língua geral de apenas uma 
localidade, para sete, todas na costa central. Assim, a interpretação que apresentamos para esse 
quadro difere da de Lobo et al, considerando que o problema não estaria no fato de Rodrigues 
condicionar a estruturação de uma língua geral à formação prévia de uma população mameluca, 
mas, sim, na sua inferência de que, em toda a costa central, não houve um contingente signi-
ficativo de tupinambás para que, em miscigenação com portugueses, gerasse uma população 
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mestiça, resultando em um contexto semelhante ao de São Vicente. Contudo, concluímos que 
foi justamente esta última situação que se deu. A importância dessas considerações estaria no 
fato de modificar a visão tradicional de que só se formaram línguas gerais no Sudeste e Norte do 
Brasil, incluindo todo o Sul da Bahia nesse contexto, pois se falou língua geral desde o extremo 
norte da Capitania de Ilhéus, ao extremo sul da Capitania de Porto Seguro. Por fim, guiados 
por Bessa Freire, quando falou sobre o nheengatu, consideramos que a língua geral do Sul da 
Bahia foi extinta por causa da ascensão da lavoura cacaueira nessa região, para onde houve um 
intenso afluxo de sertanejos, fugidos da seca no interior nordestino. Desse modo, teve início a 
luta pela posse da terra, resultando no genocídio dos falantes da língua geral do Sul da Bahia 
e no seu consequente desaparecimento.
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Análise de Discurso Crítica: considerações conceituais 
norteadoras para uma pesquisa crítica

 WALLACE MATOS DA SILVA (PPGLC-UFBA) 
 SIMONE BUENO BORGES DA SILVA (UFBA)

O presente artigo constitui em um recorte da pesquisa de mestrado, em andamento no 
PPGLC do Instituto de Letras/UFBA, cujo tema é “o discurso da formação profissionalizante 
da EJA: PROEJA”. Esse trabalho tem como objetivo possibilitar a reflexão acerca dos conceitos 
teóricos da Análise de Discurso Crítica (ADC) proposto pelo lingüista NORMAN FAIRCLOUGH 
(2001), expoente maior da ADC. Diante de um cenário em que há carência de discussões teóricas 
em ADC, devido ao seu caráter transdisciplinar e multidisciplinar, principalmente, com relação 
aos conceitos teóricos norteadores da ADC, conforme aponta RESENDE e RAMALHO (2009; 
2009), desenvolver um estudo aprofundando alguns conceitos propostos por FAIRCLOUGH 
(2001), é contribuir para as discussões acadêmicas, é possibilitar a comunidade científica e 
educacional outra alternativa para análise de discurso numa perspectiva que extrapola a mate-
rialidade discursiva (o texto). Nesse novo enquadre analítico, há um movimento do discurso 
para as práticas sociais, questionando-se a centralidade do discurso como prática dominante de 
análise, pois o discurso passa a ser visto como um momento das práticas sociais. FAIRCLOUGH 
(2001) propõe uma nova perspectiva de análise partindo da tridimensionalidade discursiva: 
texto, práticas discursivas e prática social. Dessa forma, através dos estudos interdisciplinares, 
a concepção de linguagem passa a ser concebida como prática social. Esta pesquisa tem como 
objeto de estudo o Documento base do PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – 
instituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Além do expoente FAIRCLOUGH 
(2001), pesquisadores como DIJK (2010), MAGALHÃES (2001, 2010), MAGALHÃES (2001, 
2009), RESENDE (2009), WODAK (2004) entre outros citados nas referências contribuirão 
nos aprofundamentos do aporte teórico em ADC. As discussões propostas nesse artigo não se 
esgotam, mas sinalizam possibilidades de mudanças das práticas socioculturais; quiçar, ressigni-
ficando práticas, pois, nesse contexto, a base epistemológica é a concepção de não neutralidade 
da linguagem e o entendimento dela como instrumento de interação e mudança sociocultural. 
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A utilização de critérios linguísticos e extralinguísticos 
na periodização da história da Língua Portuguesa

WILKER LUIZ DE MELO BARBOSA (UFAL)

 Toda tentativa de periodização da história de um objeto de estudo é um esforço para 
dividir ou classificar um contínuo temporal em blocos nomeados. Tal esforço é uma abstra-
ção, mas permite identificar blocos no tempo que têm características relativamente estáveis, 
tornando-o assim inteligível e permitindo perceber a mudança de fases do objeto estudado. 
Toda periodização é arbitrária porque depende de critérios considerados relevantes, e também 
porque os marcos utilizados na divisão representam um ponto no tempo, apesar de as mudanças 
linguísticas não surgirem de um dia para o outro, convivendo durante algum tempo com outras 
tendências concorrentes. Como o estudo da história de uma língua é o estudo da mudança de 
suas estruturas, uma periodização desta história procuraria retratar suas características marcantes 
e relativamente estáveis. Mas, como outras disciplinas, há várias propostas para a sua periodi-
zação e nem sempre elas são tão concordantes. Este trabalho objetiva apresentar o problema da 
periodização da história da Língua Portuguesa, discutindo critérios e pressupostos assumidos 
por diversos autores em suas propostas de periodização. Através de pesquisa bibliográfica, 
são comparadas propostas de periodização da história da Língua Portuguesa, assim como os 
pressupostos subjacentes a elas, dos relevantes trabalhos escritos sobre o problema. Este tra-
balho também avalia os trabalhos que discutem os problemas gerais e específicos das diversas 
propostas de periodização. Este trabalho tem como principais fontes utilizadas Michaëlis de 
Vasconcelos [s.d.], Leite de Vasconcelos (1959), Messner (2002), Cardeira (2005) e Mattos e 
Silva (2006). A bibliografia utilizada é composta de fontes que apresentam periodizações para 
a história da Língua Portuguesa e quediscutem os problemas teóricos da periodização histórica 
de línguas. A mais clássica periodização da história do Português é a de Leite de Vasconcelos 
(1959), comumente rediscutida em trabalhos seguintes, sendo uma proposta pioneira. Este autor 
apresenta duas grandes fases: o português arcaico dura do séc. IX aos meados do séc. XVI; e o 
português moderno, do séc. XVI ao séc. XX. Ele admite haver subdivisões nestes dois blocos, 
mas não as define. Michaëlis de Vasconcelis [s.d.] refina a proposta anterior, ao propor uma 
divisão bifásica da fase arcaica: período trovadoresco até 1350 e o período da prosa histórica 
segue até 1500 ou mais, com as obras dos humanistas e gramáticos. Apesar da evidente relação 
entre mudança da língua e as mudanças político-sociais das pessoas que a usam, nas propostas 
de Lindley Cintra e Pilar Cuesta dão mais relevo, em suas periodizações, às grandes mudanças 
linguísticas. Clarinda Maia (1986) introduz um novo critério em periodizações: o processo de 
diferenciação entre o Galego e o Português. Através das informações obtidas a partir das várias 
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propostas de periodização da história do português e das críticas realizadas por autores que dis-
cutiram o tema, é possível constatar que as diversas propostas de fases da língua baseiam-se, na 
maioria das vezes, em fatos extralinguísticos, assim como diferem também nos fatos escolhidos 
e na nomenclatura utilizada. Uma questão que se coloca é, apesar de fatos da história externa de 
uma língua tenham reflexos em sua estrutura interna, em que medida as fases propostas refletem 
realmente a períodos em que certas estruturas linguísticas permaneceram relativamente está-
veis, configurando, de fato, fases. Finalmente, um problema que se coloca é, por se perceber a 
mudança como um fenômeno que se sucede à variação, que a mudança de uma fase da língua 
não deveria representar um ponto no contínuo temporal, mas sim uma fase de transição, em 
que formas competiriam até o desaparecimento de uma delas, conceito ignorado em propostas 
mais antigas de periodização da história da Língua Portuguesa.
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Carlos Magno cangaceiro: múltiplos enredos, múltiplos 
léxicos, múltiplas vertentes

 WILLIAN LIMA DE SOUSA (UFPB)

Este trabalho busca compreender como ocorre o processo de desterritorialização, neste 
caso, das narrativas que envolvem a personagem de Carlos Magno, da Europa para o Brasil, e 
a sua transposição lingüístico-cultural para a voz e escritura que habita o imaginário/memória 
popular do poeta nordestino. Entende-se que essa trama pertence a uma tradição discursiva 
em alguns países europeus, e que alcançou um grande destaque no nordeste brasileiro. O que 
é conhecido desse ícone da história francesa, ou seja, seus dados biográficos comprovam a 
existência do Carlos Magno histórico. Outro ponto importante e a presença desse personagem 
em La Chanson de Roland (A Canção de Roland), que é um poema épico concebido no século 
XI em francês arcaico. Fixada entre os populares em Portugal, as narrativas envolvendo Carlos 
Magno iniciam seu processo de desterritorialização rumo ao Brasil por volta de 1769 e 1826 
(ABREU, 1999). No Brasil, principalmente nordeste, essa narrativa se estrutura primeiramente 
no suporte oral, os cantadores. Após este primeiro momento em que se têm a presença do herói 
carolíngio no suporte oral, estas narrativas voltam para o suporte escrito, folhetos no século 
XX, nas páginas de Leandro Gomes de Barros em A batalha de Oliveiros com Ferrabrás e A 
prisão de Oliveiros e seus Companheiros. Ao adentrar as paginas dos cordéis em 1913, a voz 
fixada na escritura de Leandro Gomes nas obras supracitadas alcançaram um grande sucesso. 
Essa pesquisa pretende contribuir criticamente para o debate sobre a movência das narrativas 
visando entender como esses textos oriundos da tradição européia se comportam em uma nova 
realidade histórico – lingüístico – cultural, e como nesse novo espaço, o processo de ressig-
nificação ocorre, aproximando signos de cultural distintas como no caso de Carlos Magno e 
os cangaceiros. Outro ponto significativo desse trabalho é compreender as múltiplas variantes 
dessa narrativa carolíngia, e as mudanças textuais e lexicais no decorrer da história e de acordo 
com o locus em essa trama é recriada. Palavras-chave: Narrativas, desterritorialização, cordel, 
movência, memória.

Caderno de Resumos – Carlos Magno cangaceiro: múltiplos enredos, múltiplos léxicos, múltiplas vertentes



877

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 conti-
nuidade histórica evidente. Percursos históricos divergentes já desde a Idade Média, mas, sobre-
tudo, 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 gene-
ticamente 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 desem-
penha 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 
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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.

Caderno de Resumos – Xoán Carlos Lagares
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Marcadores evidenciais  
em português do Brasil e galego

XULIO SOUSA (INSTITUTO DA LINGUA GALEGA –  
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Há mais de duas décadas que se reconhece a existência de uma categoria gramatical deno-
minada evidencialidade constituída por um grupo de formas lingüísticas que são utilizadas para 
expressar a fonte ou origem da informação relatada pelo falante. 

Evidentiality is a grammatical category that has source of information as its primary meaning 
–whether the narrator actually saw what is being described, or made inferences about it 
based on some evidence, or was told about it, etc. (Aikhenvald, 2006)

O sistema evidencial mais simples permite distinguir entre a informação que o falante 
obtém de maneira direta (ele mesmo ouve ou vê qualquer coisa; existe uma evidência direta) e 
aquela que obtém de forma indireta ou inferida (informação em segunda ou terceira mão; neste 
caso a evidência é indireta).

É sabido que nem todas as línguas realizam sempre estas distinções, nem todas marcam 
obrigatoriamente este tipo de conteúdos (nas línguas românicas a evidencialidade não é uma 
categoria de expressão obrigatória). Para além disso, são muito poucas as línguas que têm sistemas 
fechados e exclusivos para a expressão desta categoria. Contudo, todas as línguas podem fazer 
referência a este tipo de conteúdos evidenciais por meio de diferentes procedimentos (lexicais, 
morfológicos, sintáticos, etc.) e estes podem estar gramaticalizados ou não e podem ou não ser 
exclusivos para a expressão da evidencialidade. 

L’assassin se sera introduit par la fenêtre (Squartini 2001), francês.
Parece que ela tentou lutar e não conseguiu (Gonçalves 2003) , português.
Comúnmente se sostiene que el control del déficit fiscal y de la tasa de inflación bastarían 
para asegurar que los equilibrios macroeconómicos se han logrado. (González 2011) , 
espanhol.
Un Antonov 24 della compagnia di bandiera Air Mali si e schiantato al suolo al momento 
del decollo sulla pista di Timbuctu. I morti, sembra, sono 50; un solo passeggero sarebbe 
sopravvisuto. (Giacalone/Topadze 2007), italiano.
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Reportedly, it’s raining (Peterson & Sauerland 2010), inglês.
Ho fa, probablement, perquè li agrada (González 2005), catalão.
Anita kommt angeblich zur Party (Whitt 2011), alemão.
Etorri omen da (Etxepare 2009), basco.

Entre o conjunto de estratégias de marcação da evidencialidade encontram-se em algu-
mas línguas românicas certas partículas derivadas de verbos de fala e um complementador que 
apresentam características especiais (verba dicendi + complementador), tanto pela forma, como 
pela distribuição nos enunciados e pelos distintos significados que foram adquirindo: dicica 
(siciliano), nachi /nanca (sardo), Dizque / Diz que (espanhol da Colômbia, Equador, México, R. 
Dominicana), cică (romeno), disque (galego) e diz que / dizque (português do Brasil). As partí-
culas utilizadas em galego e PB têm origem no uso como verbo principal da forma de terceira 
pessoa de singular do presente do indicativo do verbo dicir/dizer seguida do complementador 
que. Este sintagma usa-se habitualmente para introduzir um discurso indireto com valor citativo 
e o verbo aparece ligado a um sujeito que figura no enunciado ou que é identificável no texto 
ou a partir do contexto:

Uso não evidencial. 
(...) o deputado federal José Santana de Vasconcelos (PFL) prega uma grande aliança em 
torno do governador. Ele diz que o bom relacionamento entre o PFL, o PSDB e o PTB 
mineiros deve ser estendido ao plano federal. (EM-LJ) (Casseb-Galvão, 2004).

Uso evidencial. 
Pois é, no Cassino da Urca, olha que chique. Parece até que ela é uma jovem muito simpática, 
culta, prendada...E rica, é claro. Diz que a família dela tem muito dinheiro. (LR) (Casseb-
Galvão, 2004).

Os estudiosos que trataram da análise desta forma no PB reconhecem que a partir deste 
uso original (1) se podem também identificar usos em que as características do sintagma são as 
de uma forma gramaticalizada que já não tem valor citativo, enquanto em (2) já não é possível 
identificar um sujeito para o verbo e ocorreu uma mudança de significado: o falante indica que 
a informação foi obtida de maneira indireta, não mostrando total certeza sobre o seu conteúdo 
(há um valor de modalidade epistêmica acrescentado). A observação do comportamento deste 
elemento permite reconhecer alguns dos traços próprios de uma forma gramaticalizada ou em 
via de gramaticalização: a) erosão fonética; b) desemantização, perda ou troca de significado 
(concreto/lexical>abstrato/gramatical); c) reanálise morfológica e sintática (perda da autono-
mia dos constituintes e câmbio da função); d) aquisição de novos valores ligados à modalidade 
epistêmica subjetiva (baixo-fraco comprometimento do falante com o que diz).

Aikhenvald investigou as línguas amazônicas da área do Uaupés e notou que no portu-
guês falado nesta zona é freqüente o uso de estratégias léxicas para a expressão de conteúdos 
evidenciais que nas línguas indígenas faladas nessa área se formalizam gramaticalmente (eu 
vi, eu tenho prova, eu escutei, eu senti, parece, etc.). O uso reiterado destes elementos causa 
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nos falantes de português standard a impressão de um jeito de falar muito servil e precavido. 
Aikhenvald supõe que o emprego destas formas (entre elas diz que) no português falado nesta 
zona se deve ao contacto com as línguas indígenas. Esta mesma idéia foi proposta também para 
explicar a utilização de dizque em algumas variedades de espanhol da área andina e de México 
(Olbertz 2005, Travis 2006). 

(1) Hasta un año, hasta... hasta un año y medio dizque trabajan así por día (BQ 9a, 7).
(2) Entonces él dizque avanza a ver que éste era el señor que me trajo con sombreros (BE 

12a, 2) (Olbertz 2005)
(3) Dizque asuma un poco de niebla (BQ 15a, 2) (Olbertz 2005)
(4) Con eso andamos dizque maravillados cuando ¡chíngale! nos robamos la caja de las 

esencias y echamos a correr (Martín del Campo) (Olbertz 2005)

Esta não é a única interpretação possível acerca das origens do uso de diz que no PB. Num 
estudo realizado no ano 2001 pela professora Casseb-Galvão sobre um corpus de textos escritos 
dos séculos XIX e XX nota-se que esta forma aparece utilizada com função de evidencial e de 
modalizador da informação já em textos do século XIX e que se torna mais comum nos textos 
do século XX. Além disso, estes textos não correspondem só a áreas em que se falam línguas 
indígenas com sistemas próprios de expressão da evidencialidade. 

“O reconhecimento do diz que como integrante da categoria evidencial significa um 
enriquecimento no paradigma das qualificações proposicionais no PB. Os novos usos 
indiciam que o sistema evidencial gramatical no PB está em desenvolvimento, a partir de 
um processo de gramaticalização. E, ainda, caso o processo de gramaticalização prossiga, 
essa expressão é uma forte candidata a marcador evidencial gramatical prototípico.” 
(Casseb-Galvão, 2004)

Neste mesmo estudo chega-se à conclusão de que o processo de gramaticalização de diz 
que teve origem no próprio PB, encontrando-se ainda em desenvolvimento. A partir do valor 
inicial como verbo matriz introdutor de discurso direto, está-se a chegar a usos de operador 
evidencial com valores ligados à expressão da modalidade epistêmica. 

(5) – O turco só quando chegou perto do homem reparou na sua grandeza e se espantou:
 – Homem, como o senhor é grande! (...)
 – Diz-que Deus fez eu no mesmo dia que fez o Brasil e nesse dia tinha levantado com 

mania de exagero, com o perdão da palavra.
 Tenho para mais de dezena de arrobas de peso e quase que braça e meia de comprimento. 

(LR) (Casseb-Galvão 2004)
(6) E: Inda conhece pobre? Que beleza… Diz que tem dois meninos procurando o pai ali 

na esquina…(GA-LD) (Casseb-Galvão 2004)

No momento de procurar os antecedentes deste uso, é de salientar a escassez de estudos 
relativos ao português europeu, tanto para a época moderna como para a língua dos textos 
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medievais. No caso do espanhol, a situação é muito distinta. Ainda que nas variedades atuais 
faladas na península subsistam poucos restos de utilização deste elemento marcador de eviden-
cialidade (Kany 1944, Olbertz 2005, Travis 2006), os estudos notam que nos textos medievais 
e até ao século XIX atestam exemplos de uso desta forma que se podem relacionar com os que 
se registram hoje nas variedades faladas no continente americano (López Izquierdo 2006).

Em galego atual identifica-se uma partícula disque que corresponde na origem, e em parte 
nos valores, com diz que que aparece no PB. Embora não possamos contar ainda com estudos 
que analisem em pormenor as origens, evolução, uso e valores desta forma, ela aparece reco-
nhecida nas gramáticas e dicionários como forma autônoma (advérbio de modo ou advérbio 
modalizador), com uma ortografia que denuncia a sua completa gramaticalização (7-11).

(7) O rapaz saía moitas veces da casa sen avisar e unha vez disque fora ás mozas...(TILG) 
(8) Veña acá e perdóenos… Disque vostede adiviña quen vai morrer (TILG)
(9) Resoan moito nas covas dos mouros, que disque a serra está inzada delas (TILG)
(10) A cousa é que disque alí, onde agora se xunta os vellos, houbera unha torre (TILG)
(11) Estaba xa case na cima do monte e entón disque que deu volta e disque pegou un 

golpe tan grande. (TILG)

A partícula disque do galego sofreu um processo de gramaticalização similar àquele que 
é referido para o cognato brasileiro. A partir de uma predicação principal constituída por verbo 
de fala e complementador chega-se a um operador que se utiliza como estratégia para marcar 
evidencialidade e que acabou ganhando valores vinculados à modalidade epistêmica, daí a sua 
classificação como advérbio de dúvida ou advérbio modalizador nas gramáticas galegas. No caso 
do galego, este processo de gramaticalização pode ser estudado a partir dos textos medievais, 
já que neles encontramos rastros evidentes que ajudam a compreender a evolução da partícula. 

Em galego atual, disque continua vivo na língua oral, na escrita e nos distintos registros, 
apesar de não ser a única forma de marcar evidencialidade. Nos usos atuais apresenta carac-
terísticas de forma totalmente gramaticalizada do ponto de vista fonético, morfológico (forma 
simples indivisível e invariável) e sintático (não admite negação, é compatível com outros 
complementadores e o verbo perdeu as propriedades de verbo matriz). 

Ainda que da comparação dos usos de disque galego com os do português do Brasil atuais 
resultem algumas diferenças relacionadas fundamentalmente com os valores, com o escopo 
e com a distribuição no enunciado, torna-se evidente que o desenvolvimento do processo de 
gramaticalização nos dois idiomas mostra coincidências que justificam o estudo contrastivo 
das duas línguas. Perante o conjunto de fatos destacados, é possível propor duas hipóteses de 
trabalho para analisar a origem e evolução desta partícula evidencial nas duas línguas:

O processo de gramaticalização teve origem independente em galego e PB, ainda que a 
sua evolução tenha sido paralela e num sentido similar.

As partículas dizque do PB e disque do galego têm origem numa forma existente em 
galego e português antigos, que se debilitou no PE, pero que se conservou e desenvolveu em 
PB e em galego. 
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Medição de letramento no interior da Bahia 
oitocentista

 ZENAIDE DE OLIVEIRA NOVAIS CARNEIRO (UEFS, CNPQ E FAPESB)

Em Carneiro (2011), foi feito um estudo de medição de níveis de alfabetização com base 
na metodologia de Marquilhas (2000), a partir da capacidade de assinar de populações de três 
localidades do sertão baiano oitocentista: Bom Conselho (atual Cícero Dantas, entre 1857/1860); 
Tucano (1865-1869) e Itapicuru (1875-1878), localizadas na região Nordeste, durante o período 
que corresponde ao ordenamento jurídico da Lei de Terras de 1850, em que foi produzida vasta 
documentação sobre registros de terras feitos por párocos, os chamados “Registros de terras 
eclesiásticas” e em livros de notas, feitos por escrivães, documentos inéditos localizados no 
Arquivo Público da Bahia, referente ao governo Provincial/Série Agricultura, ainda não estu-
dados sob essa perspectiva, nos quais constam registros de assinaturas e especificação daqueles 
sem capacidade para assinar. Neste trabalho, pretendemos dar continuidade a análise da região 
Nordeste com dados sobre Santa Tereza do Pombal (1858-1859), Serrinha (1857-1860), Santa 
Ana do Tucano (1858-1862-1888), Jeremoabo (1854-1880) e Itapicuru (1884-1899) e estabe-
lecer um contraponto com a região Oeste, no mesmo tipo de documentação, especificamente 
nas seguintes localidades: Santana do Sacramento do Angical (1857-1859), São Francisco das 
Chagas da Barra do Rio Grande (1858-1862), Santana do Campo Largo (1857-1859), São José 
da Carinhanha (1859-1860), São Miguel de Cotegipe (1857-1858) e Santa Rita do Rio Preto 
(1857-1899). 
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Estudos dos “erros” na escrita das crianças: uma 
abordagem sociolinguística na sala de aula

ZULEICA DE SOUZA BARROS (SEMED-MA/FAMA)

 Ao considerar os princípios teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, 
postulada por Labov (1972), que entende a língua como um fenômeno social intrinsecamente 
heterogêneo, este trabalho, recorte de um estudo mais amplo, tem por objetivo analisar as dificul-
dades das crianças no que concerne ao processo de aquisição da escrita. Para o desenvolvimento 
da temática, foram selecionados textos escritos por estudantes de São Luís, capital do Maranhão, 
que estivessem nos ciclos iniciais do ensino. Por meio da análise dos textos escritos seleciona-
dos, esta pesquisa, de cunho qualitativo, investiga os problemas na escrita infantil, enfocando 
a interferência da oralidade e o desconhecimento das convenções arbitrárias da ortografia, que 
classifica os “erros” em quatro categorias, a partir do modelo sugerido por Bortoni-Ricardo 
(2005): 1) erros decorrentes do desconhecimento da natureza arbitrária do sistema de convenções 
da escrita; e 2) erros decorrentes da transposição dos hábitos de fala para a escrita. Estes últi-
mos, subdivididos em: i) erros decorrentes da interferência de regras fonológicas categóricas no 
dialeto estudado; ii) erros decorrentes da interferência de regras fonológicas variáveis graduais; 
e iii) erros decorrentes da interferência de regras fonológicas descontínuas.
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