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SESSÕES DE COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 
 

RESUMOS 
 

Estudo linguístico em um diário da primeira metade do século XX 
 

  Adriana Batista Lins Benevides (UFBA) 
 
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 de    mulheres desde os primórdios 
do Português a coetaneidade, 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 o diário íntimo 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 ela    recessão, 
aumento da dívida externa do país e pelo   desfavorecimento da classe trabalhadora. A 
partir da análise da    escritura dessa mulher, pretende-se colaborar para  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 que se apresentam no documento    sobre 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 
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    de cunho 
deflagradamente do português popular. As etimologizações gráficas encontradas 
demonstram fundamento    histórico. Os fenômenos garimpados no texto revelaram a 
 prática acentuada de hipersegmentações e um índice reduzido  de hipossegmentações. 
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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 etimologicamente pertence o elemento 
pesquisado e discorremos brevemente sobre a história do Estado    do Paraná, que 
podem auxiliar na compreensão do corpus e das    possíveis mudanças de sentido que o 
elemento teria apresentado    no período estudado.   Atualmente, tem-se realizado 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 localização 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. 
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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 português 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 escolarização    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   gramática 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 esquecimentos 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 confrontamos 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 trabalho 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 deslocamento 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. 

 
 

[u1] Comentário: Falta a Instituição. 
Conferir! 
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Os efeitos de sentido da palavra “baiano” na obra “Capítulos da história colonial” 
de Capistrano de Abreu 

 
  Alan Lobo de Souza (UNICAMP/ FAPESP) 

 
Neste trabalho, proponho uma análise semântico-enunciativa da   palavra baiano na obra 
“Capítulos da História Colonial”, de   Capistrano de Abreu.  Para tanto, mobilizo os 
conceitos de    designação (GUIMARÃES, 2005),  reescrituração (GUIMARÃES,   
 2002) e acontecimento – este analisado na relação do que    propõe Pêcheux (2008 
[1983]) e Guimarães (2002; 2005), na  medida em que tal aporte teórico compreende as 
bases descritivas   do funcionamento semântico-enunciativo aqui direcionado à analise 
da palavra baiano na referida obra. Pretendo, assim,    trabalhar com a perspectiva em 
que se articulam língua,    história e o sujeito – o que permite relacionar à análise a   
 noção de condições de produção oriunda da escola francesa    de Análise do discurso. A 
partir do estudo semântico da    designação da palavra baiano, proponho uma breve 
reflexão   sobre o funcionamento semântico-enunciativo e a sua relação com os 
estereótipos, de modo a traçar um paralelo com um das    questões relevantes na história 
do Brasil: a diferenciação e    marginalização de populações que residem sobre uma 
mesma    “pátria”. A questão é analisar o modo como a palavra    baiano produz sentidos 
no texto, descrever como se dá a    produção de sentidos nos enunciados que integram o 
texto, a    obra de Capistrano, e, por conseguinte, analisar o processo    discursivo que 
condicionam a articulação desses enunciados.    Porém, antes de articular a análise, 
proponho uma    investigação das condições de produção do discurso que    tratarei 
neste trabalho. Pretendo, com isso, estabelecer a    relação entre história e discurso; 
postura essa sobre qual se   articula o conceito de condições de produção para a escola   
 francesa de Análise do Discurso (cf. PÊCHEUX, 2009 [1975]).    Assim, pretendo 
descrever brevemente o “fio discursivo” sobre qual se articularão os efeitos de sentido 
nos enunciados, na   medida em que “o liame que liga as ‘significações’ de um    texto 
às condições sócio-históricas deste texto não é de   forma alguma secundário, mas 
constitutivo das próprias    significações” (HAROCHE et al., 2007 [1971], p. 22).  
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Demonstrativos na história da língua italiana: dados do séc. XVI 
 

Alan Reis Mansoldo Junior (UFMG) 
 
 
 Os demonstrativos são uma categoria bastante complexa na  história das línguas 
românicas: de uma mesma matriz latina  (hic / iste / ille) (CAMBRAIA;BIANCHET 
2008) derivaram-se    sistemas diversos, culminando em padrões modernos das várias 
línguas desta família que oscilam desde forma única, como pode    ser observado em 
francês (ce livre ci/ce livre là), a sistemas    biformes - caso da língua italiana (questo 
libro / quel libro) e    tendência do português brasileiro (este/esse livro / aquele 
livro) – e triformes, como em espanhol (este libro / ese libro    / aquel libro), apenas para 
citar alguns exemplos. Assim, para    melhor compreendermos não só a gênese, mas o 
percurso que    culmina neste quadro atual é necessário analisarmos com a 
devida atenção o funcionamento do referido sistema ao longo do    tempo, nas diversas 
línguas do universo românico. Para tanto,    no presente trabalho propõe-se a análise 
quantitativa e    qualitativa dos demonstrativos na peça teatral A Madrágora 
(1518) do fiorentino Nicolau Maquiavel (1469-1527). Para tal    análise optou-se por 
uma obra teatral pelo fato de esse gênero    literário apresentar, com maior frequência e 
fidelidade em    comparação aos demais, formas não apenas em uso endofórico 
com também em uso exofórico (dêitico). No que se refere ao    autor, optou-se  por um 
autor toscano, já que é na variedade    dessa região que costuma aparecer o sistema mais 
complexo do    italiano (sistema ternário composto de questo/cotesto/quello). 
Quanto ao período, foi necessário começar com a primeira    metade do século XVI, 
pois é por volta dessa época que    refloscere o gênero teatral na Europa, após sua época 
áurea    nas civilizações tanto grega quanto romana, começando, assim,    também a se 
evidenciar o aparecimento de textos no referido    gênero literário em línguas oriundas 
do latim. Por fim, na    coleta de dados, foram transcritas todas as ocorrências de 
demonstrativos, os quais foram em seguida classificados segundo    diferentes critérios, 
a saber: inventário, gênero, número,    posição no SN e valor referencial. 
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Estruturas marcadas de foco no licenciamento de sujeito pós-verbal em sentenças 
transitivas com efeitos-v2 no português clássico 

 
 Alba Verôna Brito Gibrail (UNICAMP) 

 
Estruturas marcadas de Foco no licenciamento de sujeito    pós-verbal em sentenças 
transitivas com efeitos-V2 no   português clássico.  As pesquisas desenvolvidas junto ao 
Corpus Tycho Brahe mostram   que o português clássico licencia a inversão sujeito-
verbo em    sentenças declarativas finitas V1/V2/V3, com verbos transitivos    e/ou 
intransitivos/inacusativos (GALVES & PAIXÃO DE SOUSA 2005,    PAIXÃO DE 
SOUSA 2004, GIBRAIL 2010, entre outras):    (1) Governava estes Reinos a Raínha 
Dona Caterina, por seu neto    el-Rei Dom Sebastião, que era minino. (L de Sousa, 
1556).  (2) A gloria do desenho e perfil ou traço concederão os antigos    a Parrhasio,   
 (F. de Holanda, 1517)   (3) 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 germânica, conforme os dados (2) 
e (3)   registram, e/ou o sujeito pode ser realizado em posição mais 
baixa na estrutura da frase, sendo precedido por outro    constituinte, como é indicado 
no exemplo (1). Nos dados   levantados de textos de autores portugueses nascidos entre 
os   séc. 16-17, 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 (ZUBUZARRETA 1994,    BELLETTI 1999). De acordo com a proposta 
oferecida nas pesquisas referidas acima,    o licenciamento da ordem VS no português 
clássico é promovida   com o deslocamento do verbo finito para um núcleo funcional 
mais   alto, projetado acima do sistema de flexão. Na argumentação de   Paixão de 
Sousa (2004:183), 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. 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    preposicionais fronteados em 
contextos V2 com verbos transitivos. Dentro da hipótese que levanto naquele trabalho, 
o português    clássico apresenta propriedades de língua V2 no licenciamento    dessas 
construções, com o deslocamento do verbo finito para o    núcleo Fin em Comp, como 
nas línguas germânicas (ROBERT,   2004). Nessas produções, o sujeito posposto ao 
verbo pode    preceder o objeto direto, projetando a ordem XPVSO:    (4) Com arte 
repara huma mulher as ruinas, que lhe causou a    idade, (M. da Costa, 1601)    (5) Com 
um leve vento dissipa o Rei dos Reis máquinas humanas.    (A. de Barros, 1675)    E/ou 
o sujeito pode ser realizado em posição mais baixa, sendo    precedido pelo objeto 
direto, configurando a ordem XPVOS:    (6) Em outras Repúblicas pagavam certo 
direito os homens livres,    que os casados recebiam. (M. de Melo, 1608, Cartas)    (7) 
De Pernambuco trouxe ordens do Padre Provincial o Padre    Ricardo Careu, (A. Vieira, 
1608; Cartas). Nas abordagens de Belletti (ibidem:16), as restrições das    condições de 
minimalidade e/ou de checagem do Caso acusativo    justificam a não formação, no 
italiano moderno, de sentenças    com o sujeito em posição pós-verbal em contextos 
com verbos    transitivos nas ordens VOS/VSO. No português clássico, o uso de   
 sentenças de ordem XPVSO revela que o sujeito e o objeto    respeitam, nessas 
posições, as condições de minimalidade e de    checagem de Caso nominativo/acusativo. 
A questão ainda pendente   é justificar o licenciamento das ocorrências XPVOS, com o   
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 objeto em posição mais alta que o sujeito no sistema de IP.    Dentro da proposta que 
apresento nesta comunicação, assumo que    o português clássico licencia estruturas de 
Foco de ordem    marcada, com o sintagma focalizado ocupando um núcleo Foc 
projetado no sistema de IP acima da posição do sujeito.  
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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 metodológica 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 encetamento e   
 manutenção do tópico discursivo, assinalando ainda que a    escolha de tais enunciados 
obedece a estratégias lingüísticas,    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 citações    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    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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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 
discursos 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 
linguagem 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 
discriminação, 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 compreendido 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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Quando a história fala: uma análise pragmática histórica de  formas e estratégias 
de persuasão em primeiras páginas de jornal 

 
 Alexandre Huady Torres Guimarães (Mackenzie) 

Ronaldo de Oliveira Batista (Mackenzie)  
 
 
O trabalho a ser apresentado fundamenta-se teoricamente na área    da Pragmática 
Histórica (Historical Pragmatics), campo que   (recentemente estabelecido na década de 
1990), organizado em    torno de uma interseção entre a Linguística Histórica e a   
 Pragmática, ainda precisa mostrar-se com mais ênfase no    cenário acadêmico 
brasileiro. Dessa forma, o  trabalho    pretende, entre seus objetivos, expor formas de 
análise    diacrônica pragmaticamente construídas, ou seja, apresentar um    estudo que 
procura descrever, analisar e interpretar aspectos    pragmáticos no decorrer das 
transformações típicas do    processo histórico que configura uma língua, sua estrutura, 
suas características e formas no processo de interação verbal.    Assim, a análise 
proposta ancora-se em perspectiva diacrônica,    ao procurar observar, como objetivo 
principal, alterações e    permanências em processos comunicativos em língua 
portuguesa,    tomando como objeto manchetes e/ou textos de primeira página 
publicados no jornal Folha de S.Paulo, em um recorte preliminar    de vinte anos (uma 
página para cada ano, escolhida tendo em    vista a utilização com destaque de 
estratégias argumentativas    em torno da persuasão), tendo como horizonte uma 
observação    que permita identificar a construção de estratégias    pragmáticas (atos de 
fala, relevância, linguagem figurada,    implicatura, entre outras), ao longo do tempo, em 
busca de   efeitos para chamar a atenção do leitor para fatos da    organização social e 
política de cada época. Tendo em vista    tópicos da Pragmática Histórica, seus dados e 
formas de    análise, a presente proposta de comunicação insere-se na subárea 
reconhecida como pragmática diacrônica, que coloca em    destaque a interrelação entre 
forma e função, uma vez que    procura observar, no material selecionado, diferentes   
 realizações de estratégias persuasivas concretizadas em estruturas linguísticas nas 
primeiras páginas do jornal. A    seleção do objeto de análise relaciona-se com 
tendências da    Pragmática Histórica que colocam em evidência meios de   
 comunicação, sua linguagem e formas de atuação em cenários determinantes para a 
formação e a aplicação de determinadas    estratégias de convencimento do leitor em 
meio a processos de    constituição dos sentidos. A visão pragmática sustentada em   
 uma análise diacrônica coloca, de imediato, o problema dos   dados e a verificação de 
hipóteses, por razões óbvias,    quando se retoma a definição central de Pragmática 
como estudo    da linguagem em uso. No entanto, tomar como material de análise   
 textos escritos (ou mesmo aqueles realizados em linguagem não  verbal) pode nos levar 
a uma apreensão dos modos de utilização    da língua em contextos definidos, em 
determinadas épocas,    possibilitando, assim, uma reconstrução diacrônica de   
 estratégias pragmáticas de utilização da língua   circunscritas a períodos históricos e 
sociais específicos. 
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Algumas considerações críticas sobre o livro Le français ne vient pas  

du latin!, de Yves Cortez 
 

Alexandre Melo de Oliveira (UFAL) 
 
 
A presente comunicação oral tem como objetivo tecer algumas   considerações críticas 
sobre o livro polêmico de Yves Cortez,   Le français ne vient pas du latin! (“o francês 
não vem do   latim!”), publicado em 2007, na França. Seu Autor defende uma   tese que 
vai de encontro ao estabelecido pelos meios acadêmicos:    o latim não seria a língua-
mãe das línguas românicas    (português, espanhol, francês, italiano, rético, romeno,   
 sardo, catalão etc.). A língua-mãe seria uma língua antiga do  ramo itálico do indo-
europeu e irmã do latim, língua essa    denominada por Cortez “italiano antigo”, para 
mostrar a    continuidade dessa língua com o italiano moderno, a exemplo do    grego 
antigo e grego moderno. Por causa desse parentesco próximo (seriam línguas irmãs o 
latim e o “italiano antigo”),    poucos estudiosos suspeitaram que pudesse ser outra 
língua. Para    corroborar sua tese, Cortez apresenta sete provas, a saber: 1ª:    o latim 
era uma língua morta desde o 1º século depois de    Cristo; 2ª: o vocabulário de base das 
línguas românicas não    é latino; 3ª: a gramática das línguas românicas não    “herdou” 
nada do latim; 4ª: as línguas evoluem muito    lentamente; 5ª: a etimologia oficial do 
francês é fantasiosa;    6ª: as línguas românicas são quase idênticas; 7ª: o    francês 
antigo é um francês “italianizado”. Essas provas vêm acompanhadas de exemplos e 
argumentos que tentam dar    respaldo à hipótese corteziana. O Autor também reforça 
seus    argumentos por meio de figuras, tabelas etc. com que tenta    defender sua tese. 
Nossa apresentação consiste numa crítica   não exaustiva das sete provas cortezianas e 
de alguns pontos do    livro em causa, apontando o que é plausível, inquestionável e    o 
que é improvável ou inaceitável à luz dos autores que    arrolamos a seguir. Os 
estudiosos em Filologia Românica, Latim Vulgar e Etimologia, em cujos trabalhos nos 
baseamos são: Maurer    Jr. (1959), Bassetto (2005 e 2010), Silva Neto (1977), Herman 
   (2010), Elia (1988), Cunha (2010) e Viaro (2006 e 2010). Por fim,    nossa intenção é 
provocar uma discussão sobre a questão e    atiçar a curiosidade dos pesquisadores para 
a problemática do    latim vulgar e da origem das línguas românicas . 
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Brasiliense, brasiliano, brasileiro: a inscrição do ofício 
 

   Alexandre Sebastião Ferrari Soares (UNIOESTE/Fundação 
   Araucária/GTDIS) 

   Vanise Gomes Medeiros (UFF/FAPERJ/LAS) 
 
 
Quem nasce no Brasil é brasileiro; quem nasce em Brasília é    candango. Evidências 
contemporâneas. Como, para um analista do    discurso, nomear é um gesto com 
espessura histórica, surgem as    perguntas: que história(s) se inscrevem nesses 
gentílicos? Que    redes de sentido fazem parte dessas nomeações? Como se deu o 
processo de legitimação de um nome como gentílico do Brasil e    de Brasília? O 
interesse por estes gentílicos especificamente    decorre das polêmicas que se 
instauraram na nomeação do    gentílico de Brasília. Em pesquisas anteriores 
observamos que a    construção Brasília trabalhava uma memória fundacional de 
Brasil e recuperava uma proposta de Brasil em se fazendo    república. Na imprensa do 
período JK, para além das querelas    acerca da nova capital, outras se faziam presentes, 
como a    nomeação de quem iria nascer em Brasília. Antigas designações retornaram, e 
dentre elas, antigas denominações    para o gentílico de Brasil. Uma consulta é feita pelo 
governo    à Academia Brasileira de Letras, que nomeou uma comissão para    designar 
um nome. Antigos sufixos retornam; outros nomes se    apresentam. Nosso objetivo 
nesta comunicação é analisar os gentílicos de Brasil e de Brasília, tendo como suporte 
teórico    a análise de discurso pecheutiana. Como percurso para a     análise, 
recuperamos as posições enunciativas que se inscrevem    e sustentam tais nomeações. 
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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 
latinizada 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 enriquecem 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-USP) 

 

 
Este trabalho é um recorte do projeto que investiga as formas e expressões  de assombro 
e de estranheza na língua falada do Brasil. Por serem estratégias comunicativas 
empregadas fartamente no cotidiano por todas as camadas sociais, esperava-se que fosse 
amplamente estudada. Ao contrário, revelou-se um  tópico pouco prestigioso para 
estudos gramaticais, mesmo na perspectiva normativa. As expressões referidas prestam-
se à codificação sintática de intenções pragmáticas, mas são normatizadas na classe das 
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. Nesta fase, focalizam-se os resultados atinentes à descrição da estranheza. 
Distinguir entre assombro e estranheza não é uma tarefa fácil nem em dicionários nem 
em gramáticas. Os dados em correlação com a intuição de falante nativo foram o porto 
seguro para essa tarefa. Os resultados foram cotejados com pesquisas prévias sobre o 
tema.  Decidiu-se pela composição de corpus 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 comunictivas, e (v) variedade de tipos sociais em interação, o que 
permitiria representar a realidade urbana paulistana em sua dinâmica. 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 gramáticas, que congrega o tema na classe de 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 empregada nas situações interativas. Uma das relevantes observações 
seria atinente ao peso da forma de expressão. Mas, mais do que isso, reconhece-se a 
necessidade de se deslocarem as interjeições de classe morfológica para uma classe 
pragmática. Apesar de pouco estudados, 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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O sistema flexional verbal do português brasileiro à luz da morfologia distribuída 
 

Aline Garcia Rodero Takahira (USP) 
 
   
 Este trabalho propõe apresentar uma análise do sistema    flexional verbal do português 
brasileiro (PB) através de uma   teoria que é uma versão da Morfologia Distribuída 
apresentado   por Embick (2010).    A Morfologia Distribuída, ou MD (Halle & 
Marantz, 1993; Harley &    Noyer, 1999), é uma teoria não-lexicalista da arquitetura da   
 gramática na qual não há um componente lexical, pois este perde seu caráter gerativo e 
é “distribuído” pelos outros    componentes da gramática. Possibilita análises de traços  
 formais através de seus mecanismos de inserção de vocabulário    e subespecificação, 
para investigar os traços que estão    disponíveis na derivação e a descrição dos itens de 
   vocabulários disponíveis para serem inseridos nos nós    terminais.    Embick (2010) 
busca explicar como o sistema responsável por derivar e representar as propriedades 
morfossintáticas de    expressões complexas está relacionado com o sistema que 
computa    a forma fonológica dessas expressões. Ele discute que as    computações 
fonológicas se aplicam depois que as estruturas sintáticas já sofreram Spell-Out 
ciclicamente e já foram    processadas morfologicamente. Para tanto, esse autor 
apresenta um    modelo localista, ou seja, um modelo no qual há operações    durante a 
derivação de PF que são definidas em razão de relações de localidade. Ele desenvolve 
uma teoria de localidade    alomórfica que é centrada na interação dos domínios de   
 localidade linear e cíclicos.   Começamos nossa pesquisa pelas análises mostradas em 
Câmara Jr    (1970, 1971) que considera que o mecanismo linguístico de    flexão verbal 
no PB abrange pessoa, número, tempo, modo e    aspecto, e são marcados através de 
morfemas flexionais ou    desinências. Em estudávamos, por exemplo, o autor assume 
um    morfema cumulativo -va-, que traz informação de tempo    (imperfeito), modo 
(indicativo) e o aspecto (durativo), e –mos, a desinência cumulativa de pessoa e número. 
Os morfemas    verbais de pessoa e número são exigidos pela natureza da frase,    ou 
seja, concordam com o sujeito (concordância linguística ou    textual), já os morfemas 
de tempo, modo e aspecto são exigidos    pela situação (concordância ideológica).   
 Consideramos exemplos como aquele apresentado em (1):    (1) a. Eu chego sempre às 
17h00.    b. Eu chego amanhã. c. Eu chegarei sempre às 17h00.    d. Eu chegarei 
amanhã.    Esses exemplos mostram um caso de sincretismo com a forma    “chego” no 
presente do indicativo trazendo uma leitura de    habitual, como em (1a), e outra de 
futuro, como em (1b). Essa    leitura de futuro com o presente do indicativo não é 
prevista    pela Gramática Normativa, mas é consagrada pelo uso. Uma    análise dos 
traços morfossintáticos envolvidos nos tempos verbais, no caso, no presente do 
indicativo e no futuro, deve    explicar porque o presente do indicativo traz também 
leitura de    futuro.    Nosso trabalho deve iniciar com uma investigação dos traços   
 presentes nos tempos mais simples no PB, presente, passado e    futuro, perfectivo e 
imperfectivo, sendo expandida posteriormente   para outros tempos verbais e 
construções com auxiliares    marcando o tempo da sentença. Assim, poderemos 
delinear os itens    de vocabulários disponíveis para serem inseridos nos nós    terminais 
no sistema flexional verbal do PB observando possíveis alomorfes que figuram entre 
esses morfemas.    A análise proposta deve ser mais vantajosa do que aquela  
 apresentada em Câmara Jr. (1970, 1971), pois ela permite   explicar casos como aquele 
exposto em (1) e os diversos alomorfes    que figuram no sistema flexional verbal do 
PB. 
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Do latim ao português: origens das fricativas palatais à luz da teoria fonológica 
 

   Aline Neuschrank (PPGLetras/UCPel) 
   Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (PPGLetras/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 consonantal 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 especificamente 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. 
 
 
 



 18

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 
preenchimento 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 resultados    apresentados serão parciais. 
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A síncope das proparoxítonas no atlas linguístico do Brasil 
 

Aluiza Alves de Araújo (UFFS) 
 
    
Esta investigação trata da síncope ou supressão da vogal    postônica não-final das 
proparoxítonas da língua, sob o    prisma da sociolingüística variacionista, nos dados do 
Atlas    Lingüístico do Brasil (ALiB). Este processo teve origem no    latim vulgar e 
permanece vivo no português brasileiro, como   registram vários estudos que dão conta 
do falar regional,    conforme Amaral (2002) e (Aragão, 1999). Com o objetivo de 
descrever o comportamento do fenômeno em tela, serão    controlados os seguintes 
fatores sociais do ALiB: gênero, faixa    etária, escolaridade e localidade. A amostra é 
constituída por    duzentos informantes, sendo oito para cada localidade, e cada um 
apresenta as seguintes características: faixa etária: I - 18 a    30 anos e II- 45 a 60 anos; 
sexo: masculino e feminino;    escolaridade: até a 8ª série do fundamental e ensino 
superior;    origem: nascidos na localidade, de pais também nascidos na    localidade. Os 
informantes são oriundos das seguintes capitais:    Manaus, Belém, Macapá, Boa Vista, 
Porto Velho e Rio Branco,    Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Teresina, 
São    Luís, Natal e Fortaleza, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia, Belo    Horizonte, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, Curitiba,    Florianópolis e Porto Alegre. Foram 
selecionados, para análise,    oito itens lexicais (Questão 10 – lâmpada; Questão 11 – 
elétrico; Questão 15 – fósforo; Questão 17 – pólvora;    Questão 32 – abóbora; Questão 
39 – árvore; Questão 60    – sábado; Questão 66 – número; Questão 118 – fígado;   
 Questão 127 – vômito; Questão 157 – hóspede) do    Questionário Fonético-Fonológico 
(QFF) do ALiB. Serão    consideradas respostas válidas tanto a primeira quanto as 
demais    dadas pelos informantes. A análise estatística dos dados será 
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, p. 105).  Acredita-se 
que a variável escolaridade seja a que exerça maior influência    sobre a queda das 
proparoxítonas e que a regra ocorre em todas    as regiões do Brasil. 
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Ensino de língua portuguesa como segunda língua para  alunos surdos: a 
implantação do laboratório de línguas da Escola Estadual 11 de Agosto 

 
Alzenira Aquino de Oliveira (UFS) 

 
A educação de alunos surdos tem sido questionada por muitos    educadores. Tem-se 
percebido que mesmo passando anos inseridos   nas escolas, muitos não conseguem ter 
um aproveitamento similar    aos alunos ouvintes com o mesmo grau de escolaridade. 
Estudos    recentes se voltam para uma metodologia bilíngüe segundo a qual a Língua 
de Sinais (LS) é a língua materna dos surdos,    enquanto que a Língua Portuguesa (LP) 
é a sua segunda língua.    Diante desse contexto e refletindo sobre a realidade em que se 
   encontravam os discentes surdos, as professoras da sala de recursos da Escola 
Estadual 11 de Agosto constataram que era    necessário mudar a metodologia de Ensino 
da Língua Portuguesa    para esses educandos. Desta forma, implantaram em abril de 
2009 o    laboratório de línguas na citada Escola, com o objetivo de    contribuir com o 
processo de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa escrita com metodologia de 
ensino de segunda língua    dos alunos surdos matriculados no ensino fundamental da 
Escola,   oferecendo o aprendizado da Língua Brasileira de Sinais com    metodologia 
de ensino de primeira língua. No laboratório, as turmas para atendimento foram 
formadas levando em consideração    a faixa etária e o domínio de cada aluno em 
Língua Brasileira   de Sinais e em Língua Portuguesa. O espaço continua funcionando   
 diariamente no ano de 2011, onde atualmente atende uma professora    Licenciada em 
Letras Português e uma Pedagoga. Há planejamentos semanais e a avaliação dos 
resultados é realizada    bimestralmente com a participação da equipe pedagógica da   
 Escola. Como resultado inicial, os alunos surdos que não eram    alfabetizados em 
Língua Portuguesa apresentaram no final do ano de implantação do laboratório, um 
conhecimento satisfatório    quanto à alfabetização em língua portuguesa na modalidade 
   escrita. Até o momento, no terceiro ano de funcionamento do    laboratório, pode-se 
constatar um melhor desenvolvimento da leitura, no que concerne à compreensão e à 
interpretação de    texto e também melhor desempenho na escrita dos alunos surdos,   
 bem como já aparecem resultados positivos nos índices de    aprovação e evasão 
escolar. 
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Os processos de sândi vocálico externo no português arcaico 
 

 Ana Carolina Freitas Gentil Almeida Cangemi (UNESP/Ar) 
 
 
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 
metonimicamente 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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Estudo filológico acerca de documentos manuscritos no convento   de Nossa 

Senhora da Conceição da Lapa  (Salvador, Bahia, Brasil    séculos XVIII e XIX) 
 
Ana Claudia de Ataide Almeida Mota (USP) 

 
 O presente trabalho apresenta a edição semidiplomática de   documentos  eclesiásticos, 
manuscritos entre meados do século XVIII e fim   do XIX, provenientes do Convento 
de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, localizado em Salvador – Bahia.   Este estudo 
visa fornecer fonte fidedigna para futuros estudos    filológicos, históricos,  culturais, 
religiosos e linguísticos do período. O corpus é    constituído de 63 (sessenta e três) 
fólios avulsos, totalizando um conjunto de 46 (quarenta e seis) documentos. 
Para complementar a edição, apresenta-se a contextualização histórica dos documentos, 
 detalhando a vida monacal das religiosas que possuem a guarda a documentação. 
Também aborda-se o estudo dos aspectos codicológicos, 
diplomáticos e paleográficos. Elaboraram-se os verbetes de cada documento, 
adaptando-os segundo  o estudo    apresentado pelo Projeto Resgate. As fichas com a 
descrição   codicológica dos  documentos estudados organizam e apresentam os 
principais    elementos sobre a materialidade do corpus. O estudo paleográfico apresenta 
um    quadro contrastivo entre a escrita dos cinco punhos mais variáveis no corpus. Esse 
corpus  é relevante para o estudo da história do período, da instituição e    representativo 
do estado de língua da época. 
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A produtividade da construção verbo+locativo na   formação de marcadores 
discursivos: gramaticalização e gramática de construções 

 
   Ana Cláudia Machado Teixeira (UFF) 

 
 
Este trabalho explora alguns aspectos da relação entre    construções linguísticas e 
gramaticalização, partindo do    princípio de que a linguagem é fundamentalmente um 
sistema    simbólico de pares de forma e significado (Traugott, 2008).    Promovemos 
uma análise de microconstruções, tais como: chega    (a)í, diga (a)í, diga lá, (es)t(á) aí, 
olha (a)í, para lá,    peg(a) aí, segur(a) aí, segura lá, vá lá, e vam(os) lá    entre outras, 
como realizações do esquema construcional V + LOC    na formação de marcadores 
discursivos na norma do português    brasileiro. Diante da alta produtividade desse 
fenômeno,    investigamos a trajetória de mudança linguística e do processo de 
gramaticalização que permitem rotinização e    convencionalização em 
microconstruções (Traugott, 2008).    Parte-se da hipótese de que os dois vocábulos são 
dependentes    e tornam-se uma construção, uma unidade de sentido e forma, nos termos 
de Croft (2001), classificadas como microconstrução, de    acordo com Traugott (2008). 
Embasados no funcionalismo    linguístico, nos termos de Bybee (2003, 2010, 2011), 
Givón    (2001), Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003), Heine e    Kuteva 
(2007), Traugott (2003, 2008), Traugott e Dasher (2005), entre outros, objetiva-se 
examinar: i) as funções que as    microconstruções podem assumir de acordo com a 
situação    comunicativa, ii) seus contextos preferenciais de uso e iii) a    influência da 
estrutura sintático-semântica, pragmática e discursiva em sua gramaticalização. 
Observa-se atuação    relevante no nível pragmático, na negociação ou modalização   
 dos sentidos veiculados, mais frouxo do ponto de vista sintático    e em cláusulas 
destituídas do frame  original. Tal atuação leva em conta pressões metonímicas 
advindas dos contextos    interacionais em que também atuam estratégias de 
subjetivação    e de intersubjetivação, no âmbito das inferências sugeridas    (Traugott e 
Dasher, 2005), agindo como força coercitiva para que    se constituam ao mesmo tempo 
em que se gramaticalizam. Em vá  lá, por exemplo, o verbo passa ao domínio de 
deslocamento na    expressividade e o locativo a um lugar na opinião, como em: "Um   
 boa questão: que elas continuem públicas, vá lá… Mas por    que precisam ser gratuitas 
mesmo para quem pode pagar?".  A    análise das ocorrências do corpus foca sequências 
   tipológicas, nas quais se percebe a atuação de pressões    metonímicas em nível stricto. 
Tais sequências estão inseridas    em artigos de opinião, blogs, entre outros gêneros, em 
que    atuam pressões metonímicas em nível lato. Em ambos os níveis,    essas pressões 
contribuiriam para a gramaticalização das    construções, na medida em que padrões de 
uso são rotinizados  em contextos específicos, compondo, assim, um esquema mental   
 acessível aos falantes. 
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Manuscritos da margem direita do rio São Francisco: prática de escrita privada no 
fim do século XIX 

 
   Ana Cristina Santos Farias (UFBA) 

   
Conforme Chartier (1991), as sociedades ocidentais têm na Idade    Moderna um marco 
no acesso à cultura escrita, cuja   disseminação se desenvolveu 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 recuperar a 
história a partir. 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 escrita cotidiana, 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 produzidos no âmbito privado, nos quais se 
relatam fatos históricos do final do século XIX. Busca-se   explicar como, numa época 
em que os índices de alfabetização   da população eram tão baixos, numa cidade de 
economia rural do   fim do século XIX, se desenvolveu uma prática de escrita 
 privada própria de sujeitos letrados. 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. 
 
 



 26

A marcação de pluralidade no SN na fala e na escrita de adolescentes de São José 
do Rio Preto 

 
Ana Helena Rufo Fiamengui (UNESP) 

 
A sílaba átona em final de palavra é a posição mais    sujeita à perda de segmentos 
consonantais no Português do    Brasil, afetando tanto palavras monomorfêmicas quanto 
bimorfêmicas. No caso das últimas, essa perda ocasiona a    não-concordância entre 
todos os elementos do sintagma nominal,    contrariando, assim, as normas prescritas 
pela gramática. Ainda    que fatores fonéticos de natureza articulatória contribuam para 
a perda de marcas explícitas de pluralidade, a queda dessas    marcas está certamente 
sujeita a outros fatores internos ao    sistema e também externos (fatores sociais e 
situacionais). A    esse respeito, já foi documentado (SCHERRE, 1988; SCHERRE e 
NARO, 1993, 1998), principalmente em relação à oralidade, que    a marcação de 
pluralidade no sintagma nominal representa uma    regra variável em diversos dialetos 
do território nacional. A  partir disso, este estudo submeteu dados de marcação variável    
de plural no sintagma nominal a um tratamento variacionista, de    base quantitativa. Os 
dados de análise foram obtidos a partir de subamostras de dois corpus, um 
representativo de língua escrita    e um representativo de língua falada, compostos por 
informantes    de idades e níveis de escolaridade equivalentes, coletados na    região de 
São José do Rio Preto. O trabalho buscou examinar se    as modalidades escrita e falada 
apontam para comportamentos    diversos em relação à marcação de pluralidade e se os    
fatores linguísticos e sociais que as condicionam são distintos para cada uma delas. A 
análise geral dos resultados mostrou que    os fatores extralinguísticos “modalidade”, 
“gênero” e    “idade” foram selecionados para as duas perspectivas –    atomística e não-
atomística e para ambas as modalidades –fala e escrita. Já o fator linguístico “posição 
linear e    classe gramatical” foi relevante, na perspectiva atomística,    para ambas as 
modalidades. A escrita também selecionou “escolaridade” e “formalidade dos 
substantivos e    adjetivos”, enquanto a fala selecionou “número de sílabas    do item 
lexical singular” e “marcas precedentes ao elemento    analisado”. Na perspectiva não-
atomística, a variável    “pluralidade do contexto” foi selecionada para as duas    
modalidades; “coesão sintagmática” e “escolaridade”    foram selecionadas apenas para 
a escrita e “formalidade do    SN”, apenas para a fala. 
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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, vocabulário 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, sobretudo, 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, servindo, sobretudo, de auxílio    aos falantes da língua, pois preenche, assim, 
a lacuna em    relação à inexistência 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 ensino 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 língua. 
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 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-
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tomense e pelo português, já que    a mídia e a escolarização (fenômenos pós-
independência)    dão ao português um prestígio que não pode ser rivalizado. 
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Uma análise comparada: tópico no PB e no PE 
 

   Ana Luiza Araújo Lopes (UNICAMP) 
 
 
Este trabalho insere-se no âmbito dos estudos formalistas, de   base minimalista e 
cartográfica, e tem como característica   investigar a sintaxe do tópico no Português. 
Além disso,    pretende-se estudar as relações de concordância verbal com o tópico, 
comparando o fenômeno no Português Brasileiro    (doravante PB) e no Português 
Europeu (doravante PE). Trabalho    com a hipótese que há diferenças na sintaxe de 
tópico no PB e    PE, especialmente no que tange aos sujeitos, em que a primeira    está 
perdendo a característica de línguas de sujeito nulo,    enquanto a segunda é uma típica 
língua de sujeito nulo, e isto    está intrinsecamente ligado a natureza do tópico. Em 
anos    recentes, os estudos sintáticos de base gerativista têm focado    na periferia 
esquerda da oração, os elementos que a compõe, e    sua relação com certos fenômenos 
linguísticos. Em especial o   tópico no PB e PE tem nos últimos anos sendo debatido 
por   vários autores ( Pontes 1987, Duarte 1986, Galves 1998, Gibrail    2007, entre 
outros). Dentre os muitos fenômenos, que inclui   constituintes topicalizados, o 
desencadeamento de concordância    verbal com o tópico tem sido recorrente nos anos 
recentes do    minimalismo, e vários trabalhos lidaram com assunto, destaco,    entre 
muitos, os trabalhos  sobre línguas banto (Henderson 2006,    Duarte 2011), PB e PE 
(Martins e Nunes 2009).Como pontuei    anteriormente o objetivo deste trabalho é 
analisar a sintaxe do    tópico no PE e PB, e ainda analisar o fenômeno de concordância 
   com tópicos. Analisar o fenômeno dentro do quadro gerativista e dos desdobramentos 
recentes da cartografia e do minimalismo, pode    ser muito interessante e trazer 
respostas para questionamentos    antigos. Dentre os muitos fenômenos, que inclui 
constituintes    topicalizados, o desencadeamento de concordância  verbal com o   
 tópico tem sido recorrente nos anos recentes do minimalismo, e    vários trabalhos 
lidaram com assunto, destaco, entre muitos, os trabalhos  sobre línguas banto 
(Henderson 2006, Duarte 2011), PB    e PE (Martins e Nunes 2009). Analisar o 
fenômeno dentro do   quadro gerativista e dos desdobramentos recentes da cartografia e 
 do minimalismo, pode ser muito interessante e trazer respostas    para questionamentos 
antigos. Há muito a sintaxe de tópicos no  português é tema de interesse seja de 
pesquisadores    funcionalistas (Ilari 1986, Pontes 1987) como gerativistas    (Duarte 
1987, Galves 1983, 1998, Britto, 1997), mas muito mudou    no cenário teórico dos 
últimos anos, e é possível uma nova perspectivas sobre o funcionamento da fase CP 
nessas línguas,    como ocorre a valoração de traços, e  por consequência,  a   
 concordância com o tópico. 
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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 linguagem 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 linguística   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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Léxico rural no conto "A enxada" de Bernardo Élis 
 

Ana Paula Corrêa Pimenta dos Santos (UFG) 
Maria Helena de Paula (UFG) 

 
Há muito tempo que a educação oficial - em outros termos,    regulamentada pelos 
órgãos do Estado - privilegia a língua   culta em detrimento da língua popular. Tal 
postura contribui de    certa forma, para que muitos costumes, tradições e saberes 
consuetudinários sejam, invariavelmente, ignorados como formas    autênticas e válidas 
de manifestações linguísticas. Nessa    perspectiva, propõe- se uma discussão acerca do 
léxico rural    presente na obra "Seleta" de Bernardo Élis, precisamente o conto    "A 
Enxada", com o propósito de desmistificar a concepção    errônea e preconceituosa do 
dialeto rural, uma vez que se    configura como um valioso patrimônio da nossa cultura 
regional.    Observa-se que a língua é uma estrutura maleável, que    apresenta inúmeras 
variações, muitos elementos gramaticais, fonéticos e léxicos que são comuns às 
variedades de uma    língua. Nela as variações 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 variações linguísticas, devido ao seu papel de 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 vocabulário, nos 
mais diferentes    registros linguísticos. Assim, pretende-se refletir sobre a    importância 
do léxico na cultura de um povo (nesse caso, o    léxico rural em Goiás), visto que é 
através deste que a    língua mostra as suas maiores particularidades, as   
 especificidades de um determinado local. Conhecer o léxico de    uma determinada 
região implica conhecer a cultura, os costumes e as crenças daquele povo. Isso significa 
dizer que os itens    lexicais representativos do dialeto rural no conto "A Enxada"   
 revelam a intenção do autor em tornar a nossa literatura, a    nossa língua, a nossa 
cultura, em manifestações genuinamente goianas. Espera-se assim, contribuir para 
elucidação de muitas    questões ainda pouco exploradas pelo ensino de línguas, bem   
 como para discussão de aspectos linguísticos que estão na base    da nossa cultura 
goiana.  
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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 sintagmas    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.   
 Sendo 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 reconhecem (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 restringir, 
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 ditransitivas,  independentemente do tipo de verbo, 
há a projeção de um núcleo aplicativo introdutor 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.  
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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 depois 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  realizações 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 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 
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contraste ou a coincidência com o que se acha  codificado nas gramáticas mais 
relevantes dos séculos em análise. 
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Gramaticalización, lexicalización y pragmatización de   compuestos léxicos 
nominales en el español bonaerense del siglo XVIII 

 
 Analia Nieto González (Universidad Nacional de La Pampa  Argentina) 

 
En esta oportunidad, tal como el título lo indica, es nuestra    intención rastrear los 
mencionados procesos en los compuestos    léxicos nominales de verbo+sustantivo (V + 
N) del español    bonaerense registrados en el Siglo XVIII. La delimitación del objeto de 
estudio requiere de un análisis diacrónico y cualitativo. Tal como lo hemos demostrado 
en  trabajos previos la falta de homogeneidad en cuanto a la   posibilidad de establecer 
los diferentes tipos de compuestos y  determinar sus características data desde los 
primeros tratados   sobre morfología del español, tanto sincrónicos como   diacrónicos, 
y continúa actualmente. También, en trabajos  anteriores demostramos que la 
composición no ha recibido el  mismo trato que la derivación dentro de los estudios 
bibliográficos y que la investigación sobre este tema relacionado con los procesos de 
gramaticalización,  lexicalización y pragmatización en el ámbito de la variedad de 
español bonaerense, aún no ha sido analizada. En cuanto a la  variedad del español 
seleccionada para este estudio, Fontanella  de Weinberg explica que “comprende la 
ciudad de Buenos Aires y  la provincia del mismo nombre, así como la mayor parte del 
territorio de la provincia de La Pampa” (2000: 37) y presenta  características 
particulares que la distinguen de otras regiones  de la República Argentina tanto en el 
aspecto fonológico y  gramatical como en el  léxico (Fontanella, 1981). Por lo tanto, a 
partir del objetivo general de nuestro plan de  Tesis Doctoral pretendemos contribuir a 
establecer los diferentes  tipos de compuestos nominales en el español bonaerense y 
determinar sus características a partir de un estudio  diacrónico de su evolución en tres 
siglos. En esta oportunidad,  nos ocuparemos de aquellos registrados en el siglo XVIII. 
 Dado  que la investigación requiere la búsqueda y el registro de   documentos de la 
época en diferentes soportes y archivos tomamos  para nuestro análisis artículos 
periodísticos, expedientes   judiciales, memorias personales, publicidades y afiches. 
En el procesamiento y elaboración de los datos consideramos el   tipo de relación 
existente entre los hablantes, sus  características sociales y distintas variables 
extralingüísticas. Si bien es cierto que, tal como lo plantea    Labov (1982), las fuentes 
con las que se cuenta pueden presentar  un carácter fragmentario, también es cierto que 
la disciplina   en la que se enmarca este estudio ofrece la oportunidad de    obtener 
conclusiones más acertadas para poder comprobar los   estudios realizados en sincronía. 
También, siguiendo a Rigatuso   (1992) he tenido en cuenta la variación diafásica, “ya 
que el   estilo es uno de los posibles factores determinantes en la  elección” (1992:12) 
del hablante. De esta manera, no  atribuimos erróneamente a factores socioculturales 
elementos  propios de estilos de habla diferentes. 
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Cantando os nós das brasilidades: espaço e memória na  documentação  
vernacular no e do Brasil 

 
   Anderson Salvaterra Magalhães (UFSM/FAPERGS) 

 
Neste trabalho, o objetivo é problematizar a constituição do    senso de vernáculo no e 
do Brasil a partir da descrição e   análise de relações dialógicas estabelecidas entre os 
poemas    Canção do exílio, de Gonçalves Dias, e Canto de regresso à   pátria, de 
Oswald de Andrade. De um ponto de vista de linguagem    que não dissocia acabamento 
estético de comprometimento ético    (BAKHTIN, 2002; 2003; 2010), os poemas são 
tratados como    fenômenos que, ao mesmo tempo, atualizam e são atualizados por 
discursos sustentados por valores culturalmente alinhavados. A   trama enunciativa de 
cada poema e a urdidura de memórias que    cada um encerra constroem sentidos 
flagrantes do que é validado    como brasilidade. Desse lugar teórico, os poemas não são 
tratados do ponto de vista de sua relevância   artístico-literária, mas de sua pertinência 
como instâncias    de documentação do processo de construção vernacular no 
espaço Brasil e da coletividade Brasil. Para cumprir a tarefa de   estudo ora proposta, a 
categoria enunciativa de espaço (FIORIN,  2005) e a noção discursiva de memória 
(BAKHTIN, 2002; 2003;   AMORIM, 2009; MAGALHÃES, 2011) são mobilizadas 
para descrição   e análise linguístico-enunciativa da materialidade verbal dos    poemas; 
a noção de relações dialógicas (BAKHTIN, 2003; 2006)    configura categoria de 
interpretação dos valores que conferem   dinamismo ao fenômeno de documentação 
vernacular. Assim, este   trabalho aponta para como a Canção do exílio pode constituir 
uma leitura do vernáculo; o Canto de retorno à pátria, uma  releitura, e as relações 
dialógicas estabelecidas a partir da  convergência semântica entre ambos podem 
evidenciar uma  dinâmica discursiva que delineia a complexa noção de  vernáculo em 
duas dimensões: topográfica – no Brasil – e  genitiva – do Brasil. Um e outro aspecto 
demonstram diferentes  relações de identidade e alteridade, que não são tomadas de 
modo estanque; antes, consolidam um nicho de negociação de sentidos. Por isso, a 
palavra “nós”, neste trabalho,  refere-se tanto às possibilidades de identidade coletiva e 
de  alteridade quanto ao entrelaçamento de discursos, sentidos e valores que, a um só 
tempo, constituem o caráter inerentemente  plural do senso de brasilidade. A despeito 
do escopo restrito da  discussão, a análise empreendida permite afirmar que a vida 
discursiva capturada pelas palavras conta não só a história da língua, mas também a do 
povo que as palavras e a língua  constroem. 
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Ordem de SPreps temporais iniciados pela preposição -em em textos jornalísticos 
 

                                                     Bruna das Graças Soares (CAPES/UFRJ)  
    

Este trabalho apresenta resultados do estudo realizado, na minha dissertação, sobre a 
ordenação das construções com valor adverbiais temporais, compostas pela preposição 
em (e contrações) + nome calêndrico (em 1990, neste sábado, naquele mês), em textos 
jornalísticos do português escrito contemporâneo. Baseamo-nos na teoria funcionalista 
norte-americana, segundo a qual as diferentes manifestações da estrutura linguística 
estão a serviço de funções diferentes no discurso. Os objetivos principais foram: 
verificar se houve mudança na ordenação de construções adverbiais e verificar fatores 
que possam motivar as diferentes posições existentes para tais locuções na oração. Para 
isso, foram coletadas e analisadas quantitativa e qualitativamenteas locuções adverbiais 
temporais em textos jornalísticos da revista ISTOÉ, publicados desde de janeiro a 
dezembro de 2009. Utilizamos os textos da editoria “Comportamento”, constituído por 
reportagens sobre o dia a dia do homem, a saber: religião, saúde, sexo, música, esportes.  
Obtivemos os resultados estatísticos através de um programa computacional (SPSS) 
utilizado para verificarmos a frequência de uso de cada fator bem como o cruzamento 
das categorias estudadas. Verificou-se as ordens de uso mais frequentes em relação ao 
verbo: margem esquerda; margem direita; posição pré-verbal não-inicial; pós-verbal 
não-final bem como outros fatores estruturais e discursivos para saber se influenciariam 
nas diferentes posições das construções adverbiais. Dentre os fatores estão: a estrutura 
oracional: estrutura verbo-sujeito (VS); sujeito-verbo (SV) e verbo (V); o tamanho das 
locuções (pequenas, médias e grandes); o complemento verbal (se é presente ou 
ausente); a animacidade do sujeito (animado ou não); a agentividade do sujeito 
(agentivo ou não) e a continuidade tópica (se o sujeito é tópico ou não), com base em 
Lambrecht (1994). Analisou-se ainda a função discursiva, com base em Brasil (2005) e 
Paiva (2008), exercida pela locução, que pode desempenhar papel de retomada 
anafórica de um referente já introduzido no discurso; a introdução de subtópico do 
discurso; o contraste com outra referência; especificação de coordenadas temporais etc. 
As hipóteses com relação aos fatores: (a) deve haver uma posição prototípica para as 
construções adverbiais temporais na oração; elas devem ocupar as posições marginais, 
especialmente a direita; (b) essas construções tendem a ocupar a margem esquerda 
quando a estrutura da oração é VS. Quando a estrutura é SV e V, elas tendem a ocorrer 
nas posições pós-verbais; (c) as construções adverbiais temporais grandes apresentam 
maior frequência nas margens das orações para não interromper a ligação entre sujeito, 
verbo e complemento; (d) os adverbiais não devem ocorrer entre o verbo e seu 
complemento para não quebrar a coesão entre esses elementos;(e) as construções 
tendem aparecer em posição diferente da margem esquerda, quando o sujeito tem as 
características de um sujeito prototípico: é tópico, agentivo e animado; (f) as 
construções adverbiais com função discursiva anafórica, contrastiva ou de introdução de 
subtópico ocorrem com maior frequência nas posições à esquerda, enquanto que as 
locuções com valor de coordenadas temporais (que se referem somente ao tempo do 
evento) privilegiam as posições à direita. 
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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 precedido 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,  
 considerando 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, discutimos 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 
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, tecemos nossas considerações finais. 
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O que quer e o que pode uma devassa? Níveis de alfabetismo na Bahia  
em fins de setecentos 

 
   André Luiz Alves Moreno (UFBA) 

   Klebson Oliveira (UFBA) 
    

 
Retenha-se em uma das vias sugeridas por Antônio Houaiss, no ensaio clássico O 
português no Brasil de 1985, para que se  chegue a explicações sobre o passado da 
língua portuguesa em  terras brasileiras: “4) a penetração da língua escrita no 
Brasil, das origens aos nossos dias, não numa leitura  ‘estética’, que se vem tentando 
algo em vão, nem  histórico-externa, nem sociológica, nem demográfica, nem 
demopsicológica, nem antropológica, nem política, mas essencialmente lingüística – 
que, depois, será um componente  relevante das ‘histórias’ parciais acima aludidas, 
cuja conjunção nos possa dar uma história – analítica e  sintética – de que já nesta altura 
tanto necessitamos” (p. 127-128). Afirma-se, com alguma certeza, que, nessa direção, 
quase nada se produziu no Brasil; justiça seja feita, só se sabe de um incipiente trabalho 
do historiador Renato Pinto  Venêncio, de 2001, intitulado Migração e alfabetização em 
Mariana colonial. Justifica este trabalho, portanto, o fito de esboçar um enredo sobre a 
penetração da língua escrita no  Brasil, mas contada, como só pode ser neste momento, 
a partir de um microcontexto. A empreitada impõe uma interrogação crucial:  qual o 
tipo de fonte seria a mais adequada? Se a Rita Marquilhas, para depreender A faculdade 
das letras em Portugal do século  XVII, foram úteis os arquivos da Inquisição, porque 
estaparam  processos seriados, localizados e datados, para o Brasil as  devassas – 
processos que encerram as provas de um ato  criminoso; sindicância; inquérito – 
seguem o mesmo caminho. E  sabe por quê? Se o delito/crime cometido precisa ser 
investigado, personagens suspeitos ou que gravitam na esfera do suspeito são 
convocados a depor. E é aqui que o depoente delineia o seu lugar sociológico, com o 
adendo de que, no final,  traz a importante informação: sabe ou não assinar. Na cidade 
 de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, um terreiro de candomblé foi invadido no ano de 
1785 pela polícia, uma vez que a prática  litúrgica de origem africana era considerada 
crime aos olhos das  autoridades locais. Resultou do ato a abertura de uma devassa e  lá 
no manuscrito está reunido um universo ‘colorido’: é 
que brancos, negros e mestiços tiveram  que contar, respondendo  aos olhos dos 
inquisidores, a sua versão dos fatos. Está  definida, portanto, a fonte: uma devassa 
contra um terreiro de  Calundu. Já bastante difundido na Europa, o método do cômputo 
de assinaturas será o norte deste trabalho, que já traz  subjacente a idéia de que a 
capacidade de firmar a assinatura é  sim um indicador de alfabetismo num contexto 
sócio-histórico, no caso em questão o Recôncavo da Bahia em fins do século 
XVIII, tão carente das letras. Mas qual o perfil sociológico  dos assinantes/não 
assinantes? Isso, só o cruzamento das  variáveis seguintes, com o aporte de um 
programa estatístico,  dirá: a) naturalidade, se brasileiro ou não; b) estatuto civil, 
se livre, escravo ou liberto; c) cor, se branco, preto, pardo ou  cabra; d) profissão, se 
qualificada ou não. Retomando os termos de Houaiss, chega-se ao fim com uma história 
parcial  descortinada e com a esperança de que outras também o sejam,   até porque “um 
galo sozinho não tece uma manhã”.  
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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 grupos 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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As africadas baianas em Sergipe e Alagoas a partir dos dados do Projeto Alib 
 

Andrea Mafra Oliveira dos SANTOS (UFBA/ CAPES) 
 
 
O presente estudo objetiva analisar as africadas baianas em   ocorrências como dodjo 
(=doido), muntcho (=muito), etc, na fala  sergipana e alagoana. Verificam-se quais são 
as interferências  geolinguísticas, extralinguísticas e linguísticas relevantes  para esta 
palatalização, apoiando-se, do ponto de vista  teórico, na Dialectologia, e na 
Sociolinguística Variacionista  Laboviana. Quanto à metodologia, foram selecionados 
36  inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil, sendo 16 nas  capitais sergipana e 
alagoana e 04 em cada uma de duas cidades do  interior de Sergipe e Alagoas: Estância, 
Propriá, União dos  Palmares, Arapiraca e Santana do Ipanema.Os informantes, 
conforme  metodologia do Projeto ALiB, estão distribuídos em duas faixas  etárias, a 
primeira de 18 a 30 anos e a segunda de 50 a 65 anos,  divididos igualmente entre os 
dois sexos. Foram analisados  fatores sociolinguísticos — escolaridade, gênero e faixa 
etária — e fatores linguístico-discursivo (tipo de discurso)  e geolinguístico (diatopia). 
O ALiB é um projeto de cunho  nacional e tem por objetivo a realização de um atlas 
linguístico geral do Brasil. Pretende descrever a realidade  lingüística do Brasil no que 
se refere à língua portuguesa,  considerando as variações diatópicas, diastráticas, 
diagenéricas e diageracionais nos diversos níveis da fala:  fônico, semântico-lexical e 
morfossintático. Os dados foram  submetidos ao pacote de Programas GOLDVARB. Os 
resultados apontam  para a aplicação do fenômeno em todas as cidades estudadas, 
sendo os maiores pesos relativos nas cidades de União dos  Palmares e Maceió, ambas 
no Estado de Alagoas. Em relação à  faixa etária, os informantes da segunda faixa, 
considerados  conjuntamente, fazem maior uso da forma palatalizada, o que pode 
apontar para um desaparecimento dessas africadas. Quanto ao  cruzamento entre 
variação diatópica e escolaridade, pode ser  observado que, em Maceió, os informantes 
de nível fundamental e  os de nível universitário não apresentam diferenças de 
comportamento, mostrando assim que o caráter estrático não é  aí relevante. Por outro 
lado, em Aracaju, os informantes de  nível fundamental apresentaram mais variantes 
palatalizadas.         
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A virada pragmática: uma análise das contribuições da teoria benvenisteana 
através de gêneros 

 
Andréa Moraes (UFPE/ CNPq) 

 
 
Durante bastante tempo os estudos sobre a linguagem   estiveram atrelados a outras 
ciências. Teorias e métodos   diversos foram propostos, a fim de compreender as regras 
que  governam o funcionamento da linguagem. A Linguística apenas se    firmou como 
ciência no século XIX, com o estruturalismo de    Saussure. Entretanto, o estudo da 
língua a partir do isolamento    dos usos, ou seja, centrado na estrutura, parecia não dar 
conta    de certos fenômenos que ocorriam na interação social e cujo    entendimento 
estava, portanto, além da estrutura linguística. A    guinada pragmática surge como uma 
reação aos estudos    desenvolvidos até então, centralizados na língua isolada do 
contexto social, e propõe um método de investigação que  relacione a estrutura 
linguística com os contextos, ou seja, a   língua em uso. Os estudos subsequentes à 
virada pragmática   impulsionaram o diálogo da Linguística com diversas áreas de 
conhecimento, resultando em áreas como a neurolinguística, a   sociolinguística, dentre 
outras. As teorias enunciativas possuem   papel de destaque no que diz respeito à virada 
pragmática, por   possibilitarem a reflexão acerca de muitos conceitos da teoria 
saussureana, reformulando, entre outras coisas, numa nova   concepção de linguagem: a 
língua como interação social. A   partir deste breve panorama, este trabalho possui como 
objetivo   geral discorrer sobre a guinada pragmática e seus impactos no 
campo da Linguística, bem como suas principais contribuições  teóricas, com destaque 
para a teoria da enunciação  desenvolvida por Émile Benveniste. Os objetivos 
específicos que   norteiam este trabalho são: (i) pontuar as principais   contribuições de 
nomes representativos para as teorias  enunciativas; (ii) discorrer sobre as contribuições 
do campo da  enunciação com base na teoria benvenisteana; e (iii)   fundamentar, 
através da análise de gêneros diversos, os   conceitos expostos. Para compor o 
embasamento teórico deste   trabalho, recorreu-se às contribuições de Benveniste (1988; 
1989); Fiorin (2010a; 2010b); Flores e Teixeira (2008) e Flores e   Barbisan (2011). De 
uma forma geral, pode-se dizer que as teorias   enunciativas marcaram os estudos da 
pragmática ao romper com o   sistema saussureano, desencadeando uma nova forma de 
pensar sobre   a língua. A inclusão de um sujeito da enunciação, situado no 
 tempo e no espaço, marca não apenas a presença do próprio    sujeito, mas a 
importância da presença do outro para a   constituição dos enunciados. 
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Funcionamento dos demonstrativos nas fases arcaica e clássica do 
   português 

 
   Alex Batista Lins (UFBA/PROHPOR/GELING/IFBA) 

 
Apresentam-se os resultados nucleares da tese de Doutoramento em    Letras, defendida 
no segundo semestre de 2011 junto ao Programa   de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Universidade    Federal da Bahia, e que teve por eixo a investigação 
histórico-funcional dos pronomes demonstrativos no português    arcaico e clássico. 
Aborda-se aqui, para tanto, o percurso   histórico, os usos e as funções desses 
respectivos pronomes no    estágio arcaico da língua portuguesa e no clássico, sob um 
enfoque funcionalista, tomando por corpus: o Flos Sanctorum e os    Diálogos de São 
Gregório, ambos do século XIV, editados por    Machado Filho (2003, 2009) e as Cartas 
da Bahia, de padre    Antônio Vieira, século XVII. A ênfase, portanto, assenta-se na 
tentativa de identificar e discutir os aspectos constitutivos e    funcionais dos 
demonstrativos nesses estádios do português,    levando em conta o gênero textual – a 
documentação é    composta por textos de caráter religioso, teológico, no caso dos 
textos do período arcaico da língua portuguesa, e de    caráter epistolar, no que tange às 
missivas do padre Antônio    Vieira – e o contexto no qual esses documentos 
encontram-se    inseridos. A análise dos dados fundamenta-se nos processos 
de referenciação/foricidade textual e nas disposições teóricas    de Dik (1997), Castilho 
(1993; 2006; 2007), Neves (2006, 2007),    Marcuschi (2003) e Apothéloz e Chanet 
(2003). Sem perder de    vista o caráter retórico-teológico do elenco textual de que se 
compõe o corpus, enquanto suporte para melhor caracterização    dos dados, foram 
utilizadas ainda as disposições da retórica,    em Aristóteles, a partir das reflexões de 
Perelman e    Olbrechts-Tyteca (2000), com focalização nas práticas 
retoricistas do discurso religioso e epistolar. Na esfera    metodológica, os dados 
levantados, foram, numa primeira    análise, submetidos a um tratamento estatístico, a 
fim de    levantar suas propriedades mais recorrentes, com vista a aferir    os índices 
quantitativos e qualitativos dos demonstrativos, com    consequente sinalização de suas 
ocorrências no corpus.    Promoveu-se também a classificação desses itens, a partir do 
posicionamento e da função que ocupam e exercem nos enunciados    dos textos sob 
análise. Os resultados sinalizaram para o fato de    que no português arcaico, os 
demonstrativos encontravam-se    devidamente gramaticalizados, desempenhando não 
apenas as    funções conhecidas e apregoadas pela gramática normativa, mas    também 
o papel de elementos fóricos. As análises ainda    serviram para refletir melhor sobre a 
posição defendida por    Teyssier (1981) quanto à firmação do sistema tricotômico dos 
demonstrativos no português, algo significativo para a    compreensão da própria 
constituição e funcionamento desses    elementos na língua portuguesa. 
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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 brasileiro,    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 
ocorrências 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 brasileira    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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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, 
engendra-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, relacionado 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, interligadas 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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A dinamicidade linguística do referencial 'mesmo' em língua portuguesa 
 

Anna Karolina Miranda Oliveira (USP) 
 
 
 Este trabalho assume sua origem funcionalista e sai em   busca de um campo de debate 
e diálogo que rompa algumas   fronteiras para explicar o uso e mudança linguística em 
outra   esfera, a da cognição. A gramaticalização aqui é assumida 
como um processo de mudança que pode ser apreendido em sincronia   ou em diacronia. 
Quando, contudo, notamos haver a   recategorização da construção sob estudo, 
certamente em   sincronia não se pode ter a convicção de que a rota ou continnum 
estabelecido seja fato, daí ter que recorrer à   referendação diacrônica. Aqui fiz mais do 
que referendar. Não   recorri à diacronia à caça de exemplos que provem o que eu   disse 
em sincronia, mas recorri a um corpus estruturado diacrônico de onde recolhi os dados 
identificados da palavra    mesmo, objeto de estudo proposto para este trabalho, em 
função   pronominal e, então, verifiquei a movimentação de sua   referenciação. O 
objetivo deste trabalho é, portanto, analisar o comportamento funcional da forma 
mesmo usada como base para   variadas construções em língua portuguesa e 
compreender as   motivações cognitivas para esses usos. Especificamente,   interessa-me 
saber a partir de que momento na história da língua (com base em amostras do século 
XVIII ao XXI) os graus   de referencialidade vão se tornando difusos. O viés assumido  
 não depende mais só de descrição baseada em categorias   linguísticas, mas exigirá que 
me aproprie de conceitos   cognitivos e de ferramentas suficientes para compreender e  
 explanar os usos mais gramaticais dessa forma, abstratos e   pautados em intenções. 
Lanço mão da relação entre teorias de comunicação humana (TOMASELLO, 2008), 
intersubjetividade   (SCHUTZ, 1967), gramaticalização (HEINE et alli, 1991; 
HOPPER,   1991; BYBEE, 2003), gramática de construções (GOLDBERG, 2003;  
 BYBEE, 2003; NOEL, 2007) e teoria dos espaços mentais   (FAUCONNIER, 1994) 
para abrir a discussão que ajudará a compreender a importância da intencionalidade 
presente no   processo de mudança linguística e como o valor referencial de   uma forma 
como mesmo pode alterar-se em paralelo, intrinsecamente   relacionada aos processos 
cognitivos envolvidos. 
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Discurso e contrariedades na fala e na (des)igualdade  no Brasil 
 

Antonia da Silva Santos (UFBA) 
 
 
A língua e as linguagens constroem e reconstroem manifestação   e textos de diversas 
naturezas que repercutem a identificação e    a mudança de hábitos preconceituosos. 
Como é sabido, há muito    preconceito no que se refere às variedades linguísticas 
decorrentes das diferenças que são impregnadas na mente e nos   sentimentos das 
pessoas, capazes de fazerem parte do seu modo de    ser e de viver. No contexto das 
relações de poder e de    dominação, perceem-se fatores distintivos e segregadores que 
foram transformados em maneiras de hierarquização dos    indivíduos, bem como ao seu 
grupo e povo. Neste sentido,  pretende-se apresentar, neste trabalho, um quadro 
comparativo  entre formas de textos escritos e de fala, numa diversidade de 
eventos comunicativos no Brasil do século XIX. 
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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 
desenvolveram 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 discursiva 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 destaque o seu lexema mais relevante, a coita) é um dos   mais importantes e 
mais caracterizadores de dita tradição   poética. 
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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    indeterminação 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 Portuguesa; 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 trabalho 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 
(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.  
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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 Modernismo 
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    aprofundados 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”. 
 
 



 54

Uma proposta de estudo e edição sinóptica de [Fernan Díaz é aqui, como vistes,], 
de Airas Pérez Vuitoron 

 
Arivaldo Sacramento de Souza (UFBA) 

 
 
Em geral, as edições propostas para o espesso corpus das cantigas satíricas galego-
portuguesas são de natureza compósita, isto é, edições críticas que colecionam 
e colacionam, basicamente, o testemunho do Cancioneiro da Vatican (CV) e o da 
Biblioteca Nacional (CBN). Assim, no afã de reconstituir o “original perdido”, os 
filólogos estabelecem, teleologicamente, um texto arquetípico pelo 
método (neo)lachmanniano. Diferente disso, a nossa proposta consiste na leitura crítica 
e na elaboração de uma edição sinóptica a partir da qual possamos compreender o texto 
da Cantiga (CV 1479) e o da Cantiga (CBN 1090) como produtos linguístico, culturais e 
históricos diferentes, muito embora com relações que se aproximam a ponto de 
podermos chamar de testemunhos de uma cantiga. Para isso, utilizaremos a transcrição 
conservadora de ambas os textos para justapô-las e efetuar uma leitura crítico-filológica 
aos moldes auerbachianos. Com esperamos proceder a uma leitura que se faz no devir 
textual e que ultrapassa a metáfora do “texto fixo”, imutável. 
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Variação lexical e sintática na produção escrita  formal do português em  
Moçambique 

 
 

Artinésio Widnesse Saguate (UNESP) 
 
O ponto de partida desta pesquisa é a situação    sócio-histórica-linguística de 
Moçambique. Geograficamente,    Moçambique é um país da África. No âmbito 
sócio-linguístico, o País é multicultural e é habitado por    diferentes grupos etno-
linguísticos, na sua maioria, de origem    banta. Em função da colonização portuguesa, o 
País adotou o    português de norma europeia como língua oficial. Por ser a 
língua oficial, o português é um dos fatores que maior   influência exerce em muitas 
práticas sociais, culturais,   institucionais, políticas, econômicas do País. O 
conhecimento    oral e, principalmente, escrito dessa língua constitui uma das 
condições importantes para a vida de cada um dos moçambicanos,    como, por 
exemplo, no acesso à informação, na obtenção do    emprego. Por isso, desde que o País 
se tornou independente, na    década de 1970, o português foi tomado como língua de 
ensino   para todos os níveis de escolaridade. Além de ser ensinado 
 desde os primeiros anos de escolaridade, há, também, cursos    vocacionados à 
formação de profissionais ligados ao    português. Na Universidade Eduardo Mondlane 
(a maior    instituição pública de ensino superior em Moçambique), por 
 exemplo, estão em funcionamento cursos de “ensino de    português”, “tradução e 
interpretação    (português/inglês e português/francês)”. Uma vez que o 
português em Moçambique é, basicamente, adquirido em contextos    de ensino formal, 
particularmente a sua escrita, parece lógico    que, quanto elevado for o grau de 
escolaridade, elevado é o    domínio da variedade normativa. Desse modo, se essa linha 
de    pensamento for verdadeira, isto significa que os estudantes dos 
cursos acima mencionados praticam (ou deveriam praticar) o    português normatizado. 
Além de seu grau de escolaridade,    acrescenta-se a eles o tipo de cursos frequentados. 
Tendo em    conta as características desses cursos (ensino de português, 
tradução e interpretação), parece inevitável que esses    estudantes estejam em frequente 
contato com a norma escrita do    português. Contudo, dados disponíveis em um corpus 
escrito,    cujos informantes são estudantes dos cursos acima mencionados, 
mostram a ocorrência de casos que não pertencem à norma do    português. Gonçalves 
(2010) analisa o corpus acima mencionado e    identifica “erros” lexicais, léxico-
sintáticos, sintáticos    e morfo-sintáticos. A situação da variação do português em 
Moçambique põe num dilema o ensino no País, já que as    instituições dessa área, em 
todos os níveis, têm mostrado a    necessidade prática de ensinar a língua oficial 
mediante a    norma europeia, apesar de os resultados revelarem que tal norma 
raramente é posta em prática, tanto na fala quanto na escrita.    Desse modo, a questão 
que se coloca neste trabalho é a    seguinte: quais são as motivações linguísticas e 
extralinguísticas da variação do português escrito praticado    por esses estudantes? 
Perante esta questão, torna-se premente    analisar os dados do corpus acima 
mencionado, tendo como base os    “erros” identificados por Gonçalves (2010). 
Entretanto,    tentaremos responder à questão restringindo a nossa análise a 
ocorrências lexicais e sintáticas. Tendo em conta que o nosso    estudo trata de questões 
de variação linguística, envolvidas    com aspectos sócio-históricos (e, até, políticas) do 
País,    nossa abordagem irá limitar-se a aspectos teóricos ligados à 
Sociolinguística (relação entre língua e sociedade, contato    entre línguas, política 
linguística, norma versus erro).  
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(Inter)subjetificação: mecanismo autónomo de mudança semântica? 
 

 Augusto Soares da Silva   (Universidade Católica Portuguesa - Braga) 
 

Subjetificação e intersubjetificação desempenham um papel    central na abordagem 
cognitivo-funcional da mudança semântica e    da gramaticalização (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 desenvolva do 
relativamente    objetivo para o subjetivo do que o contrário. Estas hipóteses 
são defendidas pelas duas figuras mais representativas dos    estudos sobre subjetividade 
e subjetificação: Traugott (1989,    1995, 2003) e Langacker (1990, 1999, 2006). Há, 
porém, algumas    diferenças entre as suas conceções. Enquanto Traugott define a 
subjetificação como um processo diacrónico e pragmático pelo 
qual “os significados tendem a tornar-se cada vez mais situados    no estado de crença 
ou atitude do falante relativamente ao    conteúdo da proposição”, Langacker focaliza o 
processo de    conceptualização envolvido e entende subjetividade e subjetificação como 
referindo-se primeiramente ao modo como    determinado elemento de conceptualização 
é perspetivado.    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 das tipologias cognitivas da 
mudança    semasiológica de Blank (1997) e Geeraerts (1997). Traugott &    Dasher 
(2002: 31) consideram que a subjetificação e  intersubjetificação derivam do mecanismo 
da inferenciação    metonímica. Langacker entende a subjetificação como uma   
 operação de perspetivação conceptual e diacronicamente vê    nela o resultado de um 
processo de atenuação de um elemento objetivamente construído. Uma outra diferença é 
que para    Traugott a subjetificação é um fenómeno de enriquecimento    pragmático, ao 
passo que para Langacker é um fenómeno de    atenuação ou perda de significado. Cabe 
então também perguntar se a subjetificação é um fenómeno de reforço    pragmático ou 
de atenuação semântica e se a    convencionalização de inferências e a atenuação 
semântica são processos autónomos de mudança semântica.    Argumentaremos que a 
subjetificação implica um processo gradual    de atenuação semântica e que 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 similaridade literal. Como processo de   
 expressão da perspetiva ou atitude do falante e como processo de convencionalização 
de inferências pragmáticas, a    subjetificação relaciona-se mais frequentemente 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. 
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Interface Filologia e Toponímia: estudo toponímico de um documento oitocentista 

do sertão baiano 
 
 

   Bárbara Bezerra de Santana (UEFS / UNEB) 
    

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 este 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. 
Observamos que há    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 informações 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 se 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. Este documento possui 301   fólios e traz, entre outros 
acontecimentos, as divisas    geográficas bem como o registro de instalação da então 
 “Vila Imperial de Tucano”. 
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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 consulta 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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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 restringindo 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 
diferentes. 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 compreender 
o fenômeno. Partimos de um corpus constituído por meio de  palavras    extraídas do 
dicionário eletrônico 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 (BASILIO, 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 contextuais, 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    mostrou 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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Numa irmandade de cor, os nomes da nossa história 
 

Camila Ferreira de Mello  (UFBA) 
Elisângela dos Passos Mendes  (UFBA) 

 
 
A análise deste estudo está centrada na descrição de prenomes    e sobrenomes do 
sistema antroponímico brasileiro. O corpus   utilizado para a elaboração deste estudo 
foram os antropônimos    dos sócios do livro de matrícula da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos (SPD), uma irmandade católica negra, fundada por    africanos no início do 
século XIX na cidade de Salvador, e    constituída, posteriormente, por negros 
brasileiros livres e     libertos. Os documentos remanescentes dessa irmandade tem sido 
objeto de inúmeros estudos, não somente por fornecer indícios    acerca do universo 
social dos negros no espaço urbano    soteropolitano, como também por constituírem-se 
como fontes de     estudo do universo escrito desses indivíduos. Dentre os estudos 
centrados nos documentos da SPD, o nosso ganha espaço por trazer    à tona aspectos de 
um campo de estudo ainda pouco explorado no    Brasil: a antroponímia. Uma das 
questões norteadoras desta    análise é a de por que as línguas africanas, mesmo sendo 
um    dos pilares mais representativos na constituição do português    brasileiro, não 
deixaram legados na perspectiva da    antroponímia? Com o objetivo de promover uma 
descrição acerca    dos prenomes e sobrenomes do livro de matrícula da SPD, 
selecionamos, de um universo de 560, 297 registros de matrícula,    de forma que 
pudéssemos contemplar as décadas finais do século    XIX e a as iniciais do século XX. 
De posse desses registros,    elaboramos uma chave de codificação e procedemos à 
análise    quantitativa dos dados, com o pacote de programas VARBRUL. Os resultados 
obtidos para os antropônimos do livro de matrícula    da SPD demonstraram, dentre 
outros aspectos: i. uma    predominância significativa de prenomes duplos, com 66%, 
sobre    os prenomes simples, com 34%;   ii.  o caráter conservador dos    prenomes mais 
recorrentes no livro da SPD; iii.a etimologia    conservadora dos prenomes simples e 
duplos, com predominância do étimo latino (14,3%) e latino+hebraico (12,9%), 
respectivamente;  iv. o caráter conservador dos sobrenomes mais recorrentes na    SPD; 
v. a predominância do sobrenome simples, com 68%, sobre o    duplo, com 32%; vi. a 
predominância do étimo religioso para os  sobrenomes simples. 
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A alternância dativa no Português popular do interior  do Estado da Bahia 
 

Camila Ferreira de Mello (UFBA) 
 
 Este trabalho analisa, sob o enfoque teórico metodológico da  Sociolinguística 
Variacionista, a realização da alternância  dativa no português popular do interior do 
Estado da Bahia. Vinculado a Universidade Federal da Bahia, Programa de 
Pós-graduação em Língua e Cultura, Instituto de Letras e ao Projeto Vertentes do 
Português Popular do Interior do Estado da Bahia, coordenado pelo Professor Doutor 
Dante Lucchesi. O trabalho tem como corpus amostras de fala vernácula de 
municípios do interior do Estado da Bahia – Poções e Santo Antônio de Jesus -  e busca 
identificar possíveis evidencias do contato linguístico na formação do português 
brasileiro (PB), na configuração do fenômeno em questão. O PB tem como estrutura 
principal da dupla complementação a ordem verbo-objeto direto-objeto indireto regido 
pela preposição a ou para (V SNOD SPOI), denominada construção de 
dativo preposicionado (CDP) e exemplificada em: Eles dava o tratô pra gente. Porém, 
assim como em alguns crioulos e no inglês, existe no português rural afro-brasileiro 
uma construção em que o objeto indireto fica imediatamente anteposto ao objeto 
direto, sem a preposição (V SNOI SNOD), denominada construção de objeto duplo 
(COD) e exemplificada em: Deu o Japonês vinte mil. Ao analisar essa variação no 
português popular do interior do Estado da Bahia nos municípios de Poções e Santo 
Antônio de Jesus e em estudos anteriores no Português Afro-brasileiro, este estudo 
buscou evidências empíricas relevantes para a importância do contato entre línguas na 
formação da realidade linguística brasileira. O corpus é composto por 48 
entrevistas com moradores de baixa ou nenhuma escolaridade dos municípios de Poções 
e Santo Antônio de Jesus, sendo doze entrevistas na zona rural e doze entrevistas da 
 sede de cada um dos municípios. Em levantamento exaustivo dos dados no co 
 analisado, foram coletadas 494 ocorrências, 87% foram de CDP,  e 13% foram de 
COD.   Os resultados da análise quantitativa dos dados revelaram os fatores linguísticos 
que condicionam o fenômeno em foco, sendo possível perceber também um processo de 
mudança em curso no sentido do desaparecimento da COD no português popular do 
interior do Estado da Bahia, em função do processo de nivelamento linguístico a partir 
da influência dos grandes centros urbanos sobre o interior do país. 
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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 administradas 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 deveriam 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 Programa    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 possuir 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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O que nos revelam os dados do projeto Nurc da cidade de Salvador 
   sobre o uso e a variação de nós e a gente? 

 
 Carina Sampaio (UFBA) 

 
A literatura sobre o português falado no Brasil vem demonstrando   a mudança que vem 
ocorrendo no paradigma pronominal, se   comparado ao paradigma do português 
europeu. Sobre esse aspecto,   podem ser destacadas Duarte (1996) e Lopes (1998) cujos 
trabalhos   abordam a gramaticalização do fenômeno linguístico a gente.   Nesse 
sentido, assumindo uma posição diferente da tradição   gramatical, Duarte estuda a 
trajetória do preenchimento do   sujeito no Português do Brasil e sua simplificação, 
inserindo   o pronome de terceira pessoa a gente no paradigma funcional e 
salientando sua presença na fala dos jovens e sua   popularização cada vez maior na fala 
de pessoas com faixa   etária mais alta. Tendo em vista essas discussões, este 
trabalho visa realizar um estudo variacionista no português   brasileiro, dos pronomes de 
primeira pessoa, nós e a gente, em   posição de sujeito, identificando tanto os fatores 
sociais,   quanto os ambientes linguísticos que os condicionam na fala dos 
informantes do Projeto Norma Linguística Urbana Culta   NURC/Salvador do tipo DID 
- Diálogos entre Informante e   Documentador, com o objetivo de descrever os padrões 
reais de   uso na comunicação oral, adotados por indivíduos portadores de 
nível superior da cidade de Salvador, dos anos setenta   confrontado com dados dos 
anos noventa. Assim, pretende-se   analisar a variação de nós e a gente na posição de 
sujeito,   com base no aparato teórico-metodológico da Sociolinguística 
Laboviana seguindo a afirmativa de que toda língua é passível  de mudanças. Dessa 
forma, foram analisados dados de informantes  dos dois gêneros da faixa 1 (25 a 35 
anos) e de faixa 3 (mais de  55 anos) com o intuito de verificar como os falantes da 
norma  culta urbana se comportam em relação à utilização do a gente 
em lugar de nós e identificar os fatores linguísticos e sociais   que tendem a favorecer o 
uso da variante a gente em posição de   sujeito. 
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O sintagma acusativo na diacronia do português: um estudo sobre  a estabilização 
da ordem com base no corpus histórico anotado tycho brahe 

 
Carlos Alberto Gomes dos Santos (PG/UESB) 

 
A presente comunicação visa apresentar resultados parciais e reflexões realizadas no 
âmbito do projeto de mestrado O Sintagma Acusativo na Diacronia do Português: Um 
Estudo sobre a Estabilização da Ordem, em fase de desenvolvimento na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), cujo objetivo é mapear as ocorrências de NPs 
acusativos em diferentes ambientes sintáticos em textos de diferentes gêneros e 
de diferentes épocas (século XII ao XIX), com o intuito de delinear as mudanças 
gramaticais ocorridas. O trabalho que objetivamos apresentar neste evento, além de 
trazer uma breve revisão bibliográfica em torno do assunto da estabilização da ordem 
em Português bem como as propostas e desafios da investigação no quadro teórico da 
gramática gerativa, traz os primeiros resultados do levantamento, de natureza 
quantitativa, das possibilidades de ordenação do objeto direto em relação ao verbo e ao 
sujeito, em orações subordinadas, de 14 autores nascidos entre o período de 1510 a 
1836, cujos textos encontram-se disponíveis no Corpus do Português Histórico – Tycho 
Brahe, anotado sintaticamente e etiquetado morfologicamente contendo textos de 
autores portugueses nascidos entre 1380 e 1845. Os dados preliminares foram extraídos 
seguindo a metodologia automática de busca – corpus-search – e abrangem a escolha 
das ordens SVC, SCV, VCS, VSC, CSV e CVS (S: sujeito, V: verbo, C: complemento), 
em orações subordinadas finitas nos textos de autores nascidos em um período de tempo 
que abrange o Português denominado Clássico pela tradição (século XVI e XVII) e o 
Português Europeu Moderno (século XIX). Verificou-se que a ordenação SVC é a mais 
frequente, como ocorre em todos os períodos da História do Português [Cf. MARTINS, 
2000]. Conforme ressalta Martins, a ordem CV pode ser gerada tanto no Português 
Arcaico quanto no Português Moderno como resultado de deslocamento à esquerda ou 
topicalização, mas somente na língua arcaica se observava a anteposição do objeto 
em relação ao verbo como resultado do scrambling. Portanto, a perda da possibilidade 
de scrambling do objeto no Português Moderno representa uma mudança paramétrica, 
ou seja, um fenômeno importante a ser observado na diacronia da língua, uma vez que 
contribui para caracterizar sua periodização. A distinção entre os três movimentos de 
constituintes citados acima – deslocamento à esquerda, topicalização e scrambling – é 
uma tarefa difícil. Martins (2000) sugere que os clíticos, ou pronomes átonos, 
constituem um importante recurso para diferir a natureza do movimento do constituinte 
complemento para a posição pré-verbal – enquanto os constituintes deslocados à 
esquerda ou focalizados ocorrem à esquerda do clítico, os constituintes movidos por 
scrambling aparecem a sua direita. Está por trás deste método de identificação 
a hipótese de que os fenômenos do scrambling e da interpolação de constituintes entre o 
clítico e o verbo se tratam profundamente do mesmo fenômeno. Na nossa amostra de 
dados SEM clíticos as ordens em que há o fronteamento do objeto (SCV, CSV e CVS) 
são atestadas, porém não são produtivas. No entanto, as ordens com sujeito pós-verbal 
VCS e VSC ocorrem com frequência considerável nos textos pesquisados e mudam 
seu patamar de frequência em torno dos 1700. A conjugação deste fatos sugerem a 
necessidade de uma investigação mais minuciosa e cuidadosa, pois pudemos observar 
que, apesar de as seis ordenações possíveis serem atestadas em todo o período, há um 
comportamento curioso na oscilação das frequências em torno 
dos 1700, o que pode indicar alguma mudança profunda. Consideramos a hipótese de 
que as diferentes variações de ordenação que se atestam em diferentes períodos da 
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história do Português possam estar relacionadas a mudanças rítmicas geradas pela 
marcha do norte para o sul empreendida pelo Reino de Portugal (séc.  XI-XVI) [Cf. 
NAMIUTI, 2011]. 
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O ensino de língua portuguesa: uma abordagem discursiva 
 

Carlos Alexandre Nascimento Aragão (UFS) 
 
    
O presente trabalho consiste em uma abordagem parcial da    dissertação de mestrado, 
cujo tema é “O Ethos discursivo do    professor de Língua Portuguesa no Município de 
Monte Alegre -    SE”. Tem como objetivo investigar as questões relacionadas aos 
 problemas concernentes ao ensino de língua materna, numa    perspectiva discursiva. A 
partir dos resultados oficiais    relacionados às práticas da leitura e da escrita, observa-se 
   que o profissional de Língua Portuguesa (doravante LP) ainda 
está pautado em uma perspectiva tradicional de ensino, mais    precisamente, no ensino 
da Gramática Normativa. Dessa forma, tem    provocado um grande quantitativo de 
desistência por parte do    estudante, no âmbito da Escola Pública, devido à repetição 
de exercícios estruturais, fazendo com que o aprendiz não    perceba a língua como 
dinâmica, histórica e dialógica.    Consequentemente, essa prática alija os sujeitos dos 
processos    de interação verbal, haja vista a perspectiva de inferioridade 
em relação ao domínio de sua própria língua. É nesse    contexto de investigação que se 
apresentam os estudos    relacionados a este trabalho. Trabalha-se com os pontos de 
vistas    de Pêcheux (1988), Soares (2001), Guimarães (2005), Barros    (2008), 
Foucault (2008, 2009), Orlandi (2009), Mendonça (2009),    à luz dos quais se 
constroem os patamares das discussões acerca    desse tema. Primeiramente, buscou-se 
abordar o processo de    transmissão do conhecimento na escola, cujo legado é 
autorizado   socialmente, revelando-se as diferentes formas de se conceber a  disciplina 
nesse espaço pedagógico, através dos mecanismos de    controle apontados por Foucault 
(2009). Além desses aspectos,    realizou-se uma breve discussão sobre o discurso 
pedagógico,    presente no espaço escolar, por se acreditar que o docente, ao ser 
autorizado pela escola a transmitir o conhecimento, traz    consigo um discurso de 
verdade perpassado institucionalmente. No    entanto, afetado pelo esquecimento de nº 
1, o locutor-sujeito    imagina-se como autor desse discurso. Dessa forma, trabalha-se 
com os postulados do interdiscurso, do intradiscurso, dos    esquecimentos de nº 1 e de 
nº 2 (PÊCHEUX, 1988). Em seguida,    fez-se uma breve retrospectiva histórica da 
instituição da    gramática no espaço escolar (da Grécia ao século XX), a fim 
de se entender a supervalorização da norma no cotidiano dos    sujeitos investigados. 
Ainda foi realizada uma breve síntese do    processo de instauração da LP no Brasil e, 
por fim, uma    análise da fala dos sujeitos professores à luz dos postulados 
anteriormente discutidos. Nesse contexto, esta pesquisa se    configura como qualitativa, 
haja vista a análise discursiva das    falas dos informantes. Quanto à área do 
conhecimento, ela se    situa na Análise do Discurso de linha francesa, apesar de se 
trabalhar com os postulados foucaultianos. 
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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), observamos 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 na    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 Construções, 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:    (01) “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) 
(02) “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 do PB e do PE, 
como o Corpus do Português e o Corpus de    Referência do Português Contemporâneo 
(CRPC). 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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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 discurso 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 interessa 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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 A semântica do Tempo Presente 
 

    Caroline Soares da Silva (UFF)  
 

O tema do trabalho é a investigação do sentido do Tempo  Presente em manchetes de 
jornais e revistas online que informam    sobre fatos já ocorridos. A Internet com as suas 
novas    ferramentas e tecnologia provocou diversas transformações no   modo de 
abordar a notícia. Houve uma mudança na rotina   jornalística da produção de 
informação, já que os   acontecimentos são flagrados e divulgados quase que 
instantaneamente . Em razão disso, as formas e formatos de   difusão das notícias 
também se adaptaram a esta nova realidade . O resultado é um produto jornalístico que 
busca empregar uma   linguagem em tempo real. A linguagem jornalística é 
responsável pela veiculação e registro dos fatos cotidianos   relevantes ao leitor, que 
deseja informar-se com a mesma   velocidade e objetividade do mundo globalizado. A 
grande   inovação dos jornais e revistas online no ciberespaço é a  facilidade de acesso 
aos conteúdos no momento em que ocorrem ,   bem como a possibilidade de o leitor 
interagir por meio da busca   e navegação nos sites, e de opinar com críticas e sugestões 
por e-mail, além dos fóruns de discussão oferecidos  exclusivamente por esse tipo de 
mídia. O objetivo da pesquisa é   analisar, sob a perspectiva do funcionalismo 
linguístico (nos  moldes de Givón, Hopper, Traugott e Heine, entre outros), o 
emprego dos verbos no Tempo Presente em manchetes que informam  sobre fatos 
passados, e que, aparentemente, não correspondem ao  Presente Histórico. Tomando 
como base a conceituação dos  tempos verbais em gramáticas normativas e descritivas, 
pretende-se definir e compreender este “novo” uso do verbo e  sua relevância e 
contribuição para os estudos da linguagem. Os  tempos verbais têm a função de sinalizar 
a situação  comunicativa e o momento em que ocorrem os fatos. Contudo, os   conceitos 
preconizados pelas gramáticas normativas nem sempre  contemplam todas as situações 
e casos que aparecem no discurso,  produzidos no meio social. Há usos marginais que 
não são  tratados pela abordagem convencional, mas que são utilizados e  até aceitos na 
comunidade linguística.  O projeto também analisa a questão da subjetividade e forma 
de  organização das informações dessas manchetes, seu valor  expressivo e a polissemia 
do tempo presente possivelmente  motivada pelo discurso midiático jornalístico. 
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Atlas linguístico do Espírito Santo: alguns dados  sobre as vogais médias 
 

Catarina Vaz Rodrigues (UFES/CNPq) 
 
O Projeto Atlas Linguístico do Espírito Santo segue princípios  de Dialetologia e tem 
como objetivo descrever as principais  variantes lexicais, fonéticas e morfossintáticas do 
português  capixaba. Por questões financeiras e de tempo, o projeto está   sendo 
realizado por etapas. Na primeira etapa, efetuada na área   rural, a seleção das 
localidades que compõem a rede de pontos   foi definida com base em fatores tais como 
a distribuição e a  formação histórica. Em relação aos informantes, foram   
estabelecidos, entre outros critérios, que seriam inquiridos uma   mulher e um homem 
em cada localidade, ambos com idade entre 30 e   55 anos, e com pouca escolaridade. 
Na elaboração dos   questionários foram incluídas questões já formuladas em  outros 
atlas, garantindo-se assim um balizamento do alcance das   variantes. O questionário 
fonético-fonológico apresenta 25  questões que averiguam a realização de consoantes e 
vogais em  ambientes previamente estabelecidos.    As questões    morfossintáticas nem 
sempre apresentam diferenciação dialetal   significativa e, como não havia pesquisas 
prévias que pudessem   orientar o planejamento de um questionário focalizando itens 
com   provável variação, o questionário morfossintático investiga apenas seis itens.  
Esta parte é complementada com os dados dos  discursos semidirigidos.  Com base 
nesses critérios, foram   selecionadas 35 localidades e entrevistados 70 informantes. A  
segunda etapa segue parâmetros pluridimensionais e está sendo  desenvolvida em 5 
centros urbanos, os quais foram selecionados   tendo-se em conta critérios tais como a 
densidade populacional,   a época de fundação e sua distribuição nas macrorregiões   
estaduais. Os informantes desta etapa estão divididos em 2   grupos: 4 com perfil 
semelhante aos da etapa anterior e 4 com   terceiro grau completo (dois homens e duas 
mulheres em ambos os  casos). O objetivo desta comunicação é apresentar a  realização 
das vogais médias em posição pretônica,  postônica não-final e átona final no Espírito 
Santo. Para  tanto são utilizados dados do questionário  fonético-fonológico da primeira 
etapa do  projeto. Os   resultados permitem concluir que o uso das altas em posição  
átona final é categórica, mas em relação às pretônicas e  à postônica não-final há 
flutuação, já que se realizam ora  como média alta ora como alta. 
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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 
vocábulos 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 apresentam 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 encontradas 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,   dentre 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   levantamento 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 estudos   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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Dos nomes da terra de Sergipe Del Rey: os topônimos nas cartas de  
sesmarias (1596-1623) 

 
   Cezar Alexandre Neri Santos (UFS/UFAL) 

 
 
Como parte de nossa dissertação desenvolvida no Núcleo de   Pós-Graduação de Letras, 
na Universidade Federal de Sergipe,   este trabalho investiga os nomes de lugares 
descritos nas cartas   de sesmarias da capitania de Sergipe Del Rey. A escolha por estes  
 documentos se explica por tratarem da mesma temática –   petição de terras para 
ocupação do território sergipano –,   bem como por serem algumas das fontes mais 
antigas com   referência ao processo de colonização desta capitania. Também 
o período relativamente harmônico de tais cartas (1596-1623)   oferece mais confiança 
às conclusões, pois se trata da   estação anterior à invasão holandesa (1624) e à queima 
da   cidade de São Cristovão (1637). A ocupação de Sergipe Del   Rey, rota 
intermediária das maiores cidades do Brasil   quinhentista – Salvador e Olinda –, era 
tido como de extrema   importância na consolidação dos planos de colonização 
luso-espanhola. Preocupados em dirimir essa distância, o reino e   os colonos baianos 
tentaram coibir possíveis desdobramentos,   como a invasão de franceses e holandeses e 
a rebelião dos   gentios. Na tentativa da efetivação espacial da capitania, as   etnias 
europeia e indígena se entrelaçam numa teia cultural   desuniforme, marcada por 
convívios instáveis e relações de   poder na qual a Toponímia, numa perspectiva 
etnolinguística,   expõe alguns desses encadeamentos. Isso porque, ao mesmo tempo 
em que alguns relatos de acidentes geográficos são omissos,   outros fornecem dados 
que transcende a investigação   etimológica dessa nominata – localização, dimensões, 
forma   de aproveitamento da terra, transferências, heranças, vendas ou   desistências de 
terras –, expondo aspectos   sócio-físicopolítico-econômico-culturais materializados no 
ato designativo. São objetivos deste trabalho: a) constituir um   corpus com todos os 
topônimos presentes nas cartas de sesmarias   sobre Sergipe entre 1594-1623; b) 
catalogar e reconhecer   remanescentes lexicais na rede toponímica cuja origem remonta 
a   nomes portugueses, africanos, indígenas etc.; c) classificar e   analisar o padrão 
motivador dos nomes, resultante das diversas   tendências étnicas registradas; d) buscar 
a influência das   línguas em contato no território por meio de fenômenos   gramaticais 
(ortografia, morfologia) e semânticos; e) construir   um glossário toponímico de Sergipe 
colonial; f) registrar os   topônimos por meio das fichas lexicográfico-toponímicas 
propostas por DICK (2004); g) verificar, com estudos   paleográfico-codicológicos, a 
veracidade da transcrição feita   por Freire (1977[1891]). A partir da coleta de cerca de 
uma   centena de topônimos nas cartas de sesmarias dirigidas ao rei de   Portugal, 
partiu-se de leituras teóricas tanto dos estudos   onomástico-toponímicos, com DICK 
(1990a, 1990b, 2004), PIEL   (1979), ULLMANN (2004). Na historiografia colonial, 
DIEGUES Jr.   (1959), PRADO Jr. (1996[1942]) e NOVAIS (1985[1978]). Sobre a 
historiografia sergipana, FREIRE (1977, 1995), que constitui   referência e fonte, 
MOTT (2008), SALOMÃO (1981), NUNES (2006). 
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Tu e você no espaço: o falar maranhense de Norte a Sul 
 

Cibelle Corrêa Béliche Alves (Projeto ALiMA/UnB) 
 
 

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 conhecimento 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 comportamento   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). 
 
 



 77

Juntura de palavras e vocábulo fonológico  em manuscritos do século XVII 
 
 

Clarice Assalim (Fundação São André)  
 
A presente comunicação visa apresentar os resultados    obtidos através de um estudo 
acerca dos casos de juntura de    palavras em manuscritos seiscentistas brasileiros. O 
corpus    utilizado para este trabalho é formado de vinte documentos,   notadamente 
cartas oficiais, requerimentos e escrituras - os   chamados documentos notariais - 
produzidos no Brasil na segunda   metade do século XVII, constituindo quarenta fólios 
manuscritos, em escrita processada. O principal objetivo desse   estudo foi o de observar 
se os casos de juntura de palavras são   aleatórios ou criteriosos. A hipótese da 
aleatoriedade   fundamenta-se no fato de os caracteres gráficos dos séculos XVI 
e XVII, usados tanto na metrópole quanto na colônia, serem   originados da escrita 
processada ou processual, que tem, entre   outras características, a separação irregular de 
palavras. Por   ser cursiva, ou seja, traçada de forma corrente, com letra   minúscula, a 
escrita processada oferece maior flexibilidade e   uma consequente e extraordinária 
rapidez, razão pela qual se   tornou a preferida dos escrivães.  Se a leitura de 
manuscritos   seiscentistas é dificultosa por causa da escrita processada,   pior é a leitura 
de documentos notariais da mesma época.   Lavrados pelo notário ou tabelião, tais 
documentos são   redigidos diante das partes interessadas, e com a presença de 
testemunhas, com a intenção primordial de servir de prova de   determinada transação. 
Assim, por se tratar de texto geralmente   feito sem possibilidade de revisão, é plausível 
que os   documentos notariais não apresentem o mesmo “apuro” dos   textos literários, 
ou mesmo das cartas pessoais. Desse modo, é   natural que, nesses documentos, linhas 
inteiras sejam escritas   num traçado contínuo (a chamada escrita processada encadeada) 
-  sem que o notário levante a pena do papel - ou que a levante,   para carregar a pena de 
tinta, ao longo da escrita de uma   palavra, provocando lacunas que dificultam 
imensamente a leitura   desses manuscritos e que, muitas vezes, são responsáveis por 
interpretações errôneas.  No entanto, ocorrências como   merreporto, provella, lhouver 
apontam para um possível critério   de juntura de palavras, baseado naquilo que se pode 
chamar de   vocábulo fonológico, na acepção de Câmara (1967), em que a   marca de 
delimitação do vocábulo se dá pela pauta prosódica,   determinada, desse modo, pelo 
acento tônico. 
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A presença de povoamento açoriano e a palatalização   do /s/, em capitais 
brasileiras, a partir dos dados do projeto ALiB 

 
   Cláudia Santos de Jesus (UFBA/CNPq) 

 
 
O presente trabalho descreve a variação fonética do /S/ em   coda silábica, em duas 
capitais brasileiras, a partir dos dados    do Projeto ALiB, tendo por foco avaliar a 
possível    interferência do fator extralinguístico povoamento no fenômeno    em 
questão. Fundamenta-se teoricamente na Dialetologia    Pluridimensional e na 
Sociolinguística Laboviana, considerando    fatores de natureza linguística e 
extralinguistica, com enfoque    na distribuição espacial. Na constituição do corpus, 
utilizaram-se as respostas válidas dos informantes ao    Questionário Fonético-
Fonológico e ao Semâtico-Lexical (cf.    Questionários ALiB, 2001) de 16 inquéritos 
pertencentes a duas    capitais, Belém e São Luís, sendo 8 por localidade. Os 
informantes estão estratificados quanto ao sexo – masculino e   feminino –, faixa etária 
– faixa I (18 a 30 anos) e a faixa   II (50 a 65 anos) – e escolaridade – fundamental 
incompleto e   universitário, conforme metodologia do Projeto ALiB. Foram 
analisadas as variantes alveolares e palatais em posição medial   e final absoluta (ex:. 
casca e ônibus). Visando a uma análise    quantitativa dos dados, utilizou-se o pacote de 
Programas    GOLDVARB 2001 (cf. Guy e Zilles, 2007). Conforme trabalhos 
anteriores, a palatalização do /S/ em coda silábica é    justificada ora pela forte 
lusitanização (açoriana) ocorrida    no Brasil (cf. Furlan, 1995; Altenhofen, 2005), ora 
em razão da    disposição da própria língua (cf. Noll, 2008). Pesquisas no    campo da 
História apontam que os estados do Pará e do Maranhão    receberam um grande 
contingente de açorianos, entre os séculos    XVI e XIX (cf. Cordeiro e Madeira, 2003; 
Riley, 2003; Meileres    apud Ramos et al, 2005). Sendo, assim, supõe-se que as capitais 
dos referidos estados podem apresentar reflexo desse povoamento,    no que concerne ao 
fenômeno em estudo. As análises    linguísticas, associadas aos dados históricos, 
mostram que,    apesar da semelhança quanto à constituição de povoamento – 
a presença açoriana–, no que diz respeito à variação do    /S/ em coda silábica, as 
capitais Belém e São Luís diferem: a    primeira apresenta-se como palatalizante e, a 
segunda, como    alveolarizante.  
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Uma questão de ordem: as construções V SN em  manuscritos e impressos de 
Pernambuco 

 
   Cleber Alves de Ataide (UFRPE) 

 
Neste trabalho pretendo abordar o fenômeno da  ordenação verbo-sujeito a partir de 
uma interpretação    funcionalista. Acredito que a inversão do sujeito manifesta 
estratégias discursivas e que tais motivações de uso estão    relacionadas a uma possível 
mundaça na classificação    tipológica do português brasileiro de VSO para SVO 
(PEZZATI,    1997). Para confirmar a minha hipótese, organizei um conjunto de 
textos escritos de sincronias passadas do português brasileiro.    As amostras são 
manuscritos e impressos da esfera pública e    privada do Estado de Pernambuco, que 
selecionei junto com a    equipe regional do PHPB. O corpora compreende os gêneros 
de    língua escrita recortados por séculos e pertencentes ao corpus    mínimo comum do 
Projeto. Os dados armazenados para análise    totaliza um volume de 120.000,00 
palavras e serão tratados,    codificados e processados segundo a metodologia 
variacionista.    Numa etapa inicial, serão computadas todas as ocorrências da 
inversão VS. Os fatores observados compõem dois grupos de    variavéis: 1) de natureza 
gramatical e 2) de natureza    discursiva. Estão inseridos no primeiro grupo aspectos 
como a    organização das construções (tipo de cláusula e voz verbal), 
transitividade, número de argumento, extensão, estrutura e   representação do SN. 
Fazem parte do segundo grupo, aspectos    como a marcação, o estatuto informacional, a 
sequência tópica    e o plano discursivo. Servirão de parâmetro para as análises 
as pesquisas já empreendidas sobre a ordem sob diversas  orientações teórico-
metodológicas: Berlinck (1988 e 1995),    Coelho (2000/2006), Duarte (1995), Dik 
(1981), Freitas Junior    (2011), Lira (1996), Marques (2008), Mattos e Silva (1989), 
Neves    (1996), Pádua (1960), Pedrosa (2004), Pezzati & Camacho (1997),    Pontes 
(1983 e 1987), Spano (2002/2008), Tarallo et al (1996),    Votre & Naro (1991/1999). 
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Para uma abordagem teórico-metodológica do estudo diacrônico dos processos 
constitutivos do texto 

 
 

   Clemilton Lopes Pinheiro (UFRN) 
 
Os estudos linguísticos contemporâneos têm apontado uma forte   tendência para a 
abordagem diacrônica das línguas, que foi    relegada a segundo plano pela abordagem 
sincrônica, instalada a    partir dos estudos estruturalistas do começo do século XX. No 
Brasil, por exemplo, se desenvolve um grande trabalho nesse    sentido, o Projeto Para a 
História do Português Brasileiro    (PHPB), que, em linhas gerais, objetiva descrever o 
processo de    formação histórica do português brasileiro. Uma das novidades 
do PHPB é a inclusão de estudos sobre texto e discurso em um    projeto de natureza 
diacrônica. Essa novidade aponta para a   necessidade de uma discussão acerca da teoria 
da mudança, já    que, para os fenômenos textuais e discursivos, algumas 
 particularidades se colocam, relativamente aos fenômenos    circunscritos ao nível da 
palavra e da frase, por exemplo. Este    trabalho se situa nessa discussão. Meu objetivo é 
apresentar    uma perspectiva de abordagem diacrônica dos processos de 
construção textual. Essa perspectiva, naturalmente, considera    os achados de estudos já 
desenvolvidos, dentro do próprio   projeto do PHPB (Jubran e Longhin-Thomazi, 2010), 
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, 2011). Aponto, portanto, uma 
contribuição teórico-metodológica para o que estou chamando    de empreendimento do 
estudo diacrônico dos processos    constitutivos do texto. Proponho a base teórica 
conhecida como    Análise Textual-interativa (ATI), desenvolvida pelo Grupo do 
Texto do Projeto de Gramática do Português Falado no Brasil    (PGPF) para a análise 
dos processos de construção do texto. Já    para dar conta da discussão diacrônica desses 
processos,  incorpo a proposta de Coutinho (2007) para análise de gêneros e 
 textos, assentada nas noções de parâmetros de gênero e de    mecanismos de realização 
textual. A questão é exemplificada    com a análise das estratégias de organização tópica 
empregadas em duas espécies de cartas (pessoal e do leitor) e do 
seu grau de estabilidade ou mudança.     
 
 



 81

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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A prática da Aquisição de uma segunda língua no Intercâmbio Cultural Brasil x 
Bolívia 

 
Cristiane Montes de Novais  (CEJA – Escola José de Mesquita) 

 
 
O projeto de Intercâmbio Cultural a San Ignacio de Velasco - Bolívia teve como 
objetivo levar os alunos da escola de Educação de Jovens e Adultos - José de Mesquita 
para fazerem um intercâmbio cultural à comunidade de San Ignácio de Velasco 
(Bolívia), dando-lhes oportunidade de estarem diretamente em contato com a língua 
espanhola e a cultura local, pois aquisição e/ou aprendizagem de uma segunda língua é 
um processo complexo constituído de um número significativo de variáveis. Segundo o 
behaviorismo, o aprendizado dá-se por meio de imitação, prática, incentivo e formação 
de hábito e  Noam Chomsky diz que o indivíduo adquiri a língua de seu meio durante 
um período crítico em seu desenvolvimento. Fizeram parte do projeto 22 alunos, 18 
professores e 2 cozinheiras. Um total de 40 Todos com o mesmo objetivo de trabalhar 
com a contextualização histórica e cultural do povo chiquitano. Mostrar a diversidade 
biológica: flora e fauna e geográfica: regiões e montanhas. Desenvolver um trabalho de 
transversalidade nos diversos saberes – sociologia, antropologia, filosofia, história, 
literatura e conhecimentos relacionados ao saber cultural do aluno. Infelizmente nós 
brasileiros às vezes deixamos de conhecer outras culturas por não termos os costumes 
de leitura. Uma vez que a mesma possibilita ao ser humano uma mudança social, 
pessoal, intelectual e cultural estimulando-o ao pensar criativo e reflexivo sobre a 
realidade, possibilitando o criar, o definir e o construir conhecimento. 
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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 linguísticas    operadas nos itens/construções utilizados, 
(iii) verificar    quais procedimentos cognitivos são recrutados para    concluir/finalizar 
um texto, e (iv) estabelecer relação entre   ensino e desempenho 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 examinadora    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 considerada 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 Martelotta, 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, principalmente na 
construção da coesão textual e, particularmente, nas formas de    marcar conclusão e/ou 
finalização de texto.  
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A tradição em vulgar italiano da Collazione dell’Abate Isac: um estema possível 
 

   Cynthia Elias de Leles Vilaça (UFMG) 
 
A Collazione dell’Abate Isac é um excerto da obra de Isaac de    Nínive, um 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 
línguas 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, 
2007a, 2007b, 2008;    CAMBRAIA & CUNHA, 2008; CAMBRAIA, MELO & 
VILAÇA, 2008a, 2008b,    VILAÇA, 2004, 2008), coordenado também pelo Professor 
César    Cambraia e em realização 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 da Collazione dell’Abate Isac em vulgar italiano, a mais    numérica do 
mundo românico, constituída por 22 testemunhos   manuscritos e 4 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 vulgar    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, subdivididas em ramos 
e diversos   sub-ramos, com vários interpostos e alguns casos de   contaminação. 
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A teoria dos campos lexicais no sincretismo religioso em tocaia grande:  
a face obscura 

 
 Dagmar Santana de Jesus  (PPGEL-UNEB) 

 
É uma das pesquisas do PPGEL-UNEB, está sob a   orientação da Professora Dra. 
Celina Márcia de Souza Abbade   (PPGEL-UNEB-UAB/UCSAL), no Mestrado em 
Estudo de Linguagens,   área de concentração Estudo do Léxico. A alma do povo baiano 
é evidenciada nas obras de Jorge Amado e um mergulho nelas   permite degustar de 
todo regionalismo, marcas da ancestralidade e  empréstimos linguísticos que são um 
referencial de   construção da identidade desse povo. Com a diáspora, as    línguas 
africanas, destacando-se o banto e o ioruba, foram    incorporadas à língua do 
colonizador, o português. Essas    contribuições podem ser observadas através das lexias 
levantadas na obra Tocaia grande: a face obscura, de Jorge Amado.    Através do léxico 
é possível saber o modo de pensar e agir de    um povo, conhecendo sua história, 
cultura, conceitos à época e    ideologias, a partir da teoria dos campos lexicais, é feito 
um    estudo diacrônico estrutural do léxico africano presente na   obra, observando a 
estruturação do vocabulário relativo a uma   importante região do estado da Bahia, a 
região cacaueira (entre   Ilhéus e Itabuna). Esse estudo tem como fundamentação teórica 
Coseriu (1986), Stephen Ullmann (1970), Vilela (1994), Abbade   (2010), além de 
Castro (2005) que leciona línguas e culturas   africanas no Brasil, também está à frente 
do Grupo de Estudos   Africanos e Afrobrasileiros em Línguas e Culturas (GEAALC), 
do   qual é fundadora, aborda a forte influência dos falares   africanos na Bahia. Há 
outros macro campos sendo estudados na   obra, mas, nesse estudo, apenas os signos 
referentes ao   sincretismo religioso africano serão abordados, fazendo uma 
amostragem dessas lexias  que fazem parte do cotidiano baiano.   Faremos um leve 
passeio pela terra dos “excluídos” para   sentir e saborear, entre línguas, a riqueza 
linguística e   cultural do legado africano, principalmente o baiano, da região 
cacaueira, marcado não só pelas tocaias, desbravamento das    terras, do auge do cacau, 
mas também, pela riqueza humana,    linguística, cultural e religiosa. Desse modo, é 
possível uma    infinidade de descobertas sobre a sociedade, conhecendo sua 
língua, crenças, ideologias e contexto histórico, mostrando    assim sua identidade 
através de um levantamento dos campos    lexicais. 
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Breves incursões filológicas: 
 a edição semidiplomática do processo crime de maria passidonia de jesus 

 
Daianna Quelle da Silva Santos da Silva (UEFS/IBPEX)  
Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz (UEFS – Orientadora) 

 
Desde que a escrita se fez presente na história da humanidade que o homem descobriu 
que ela tinha uma mão dupla: perpetuava a memória, mas, também, a depender daquele 
que escrevia, a deturpava. Nesse sentido, a partir do século III a. C., nas dependências 
da monumental Biblioteca de Alexandria, um grupo de estudiosos se reuniu para 
estabelecer criticamente os textos da literatura grega, cuja autoria é atribuída a Homero. 
Assim surgia a Filologia, ciência definida como aquela que se ocupa da língua, da 
literatura e da cultura de um povo ou de um grupo de povos. Desde então essa ciência 
vem ao longo dos tempos trazendo à tona os textos clássicos ou populares produzidos 
por escritores famosos ou anônimos, sejam aqueles classificados como literários ou não. 
No entanto, cabe aqui uma pergunta: de que forma os filólogos fazem emergir esses 
textos? Através de edições, que podem ser críticas, diplomáticas, paleográficas, 
semidiplomáticas, dentre outras. Deste modo, com vistas a trazer a lume a história de 
Maria Passidonia de Jesus à luz da edição semidiplomática é que se elegeu o seguinte 
documento: processo crime de estupro, cujo réu é João Barbosa, conhecido como João 
Poço Escuro, e a vítima é Maria Passidonia de Jesus. O referido documento encontra-se 
no acervo do Centro de Documentação e Pesquisa – CEDOC, localizado na 
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS (Bahia), assim identificado sob a 
cota: processo-crime – subsérie estupro, estante 4, caixa 100, documento 2108. O 
documento foi lavrado em 1907 na localidade de Feira de Santana – Ba, escrito em 
papel almaço, em tinta preta, em letra cursiva, em 50 fólios, sendo usados tanto o recto 
quanto o verso. Em se tratando de uma edição conservadora, cuja mediação do editor é 
mínima, pretende-se apenas desdobrar as abreviaturas, mantendo todas as características 
da escrita da língua portuguesa do início do século XX. Além disso, o documento será 
analisado tanto intrínseca quanto extrinsecamente, a fim de que se possa cumprir na 
atividade da edição semidiplomática as funções substantiva, adjetiva e transcendente. 
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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  importância 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 Vasconcellos 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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A caracterização da língua como um fato social e a  noção de indivíduo em 
Whitney, Saussure, Meillet e Labov 

 
Daniel Marra da Silva (UFT) 

 
A proposta deste estudo é de evidenciar as noções de   indivíduo implícitas no 
tratamento da língua como um fato   social. Diz-se que o portador da língua é o membro 
da   sociedade, não o indivíduo (Whitney, 1866); que a língua é um  sistema cujas forças 
são exteriores ao indivíduo (Saussure,  1916); que a língua existe independentemente de 
cada um dos   indivíduos que a falam e lhes é exterior (Meillet, 1905); que a 
língua é um padrão abstrato localizado na comunidade de fala,  exterior ao indivíduo 
(Labov, 2008). É bem verdade que Whitney  jamais se referiu à língua como um fato 
social. Entretanto, sua  definição de língua se encaixa aconchegantemente na 
definição de fato social, muito embora, não utilize essa   terminologia. Saussure, que 
costumava dar nomes àquilo que  definia, mais ou menos na mesma época da definição 
de Meillet,  dissera que a língua é um fato social. Diferentemente de  Meillet, cuja 
definição foi assumidamente inspirada na que Durkheim fizera para os fatos sociais, 
Saussure jamais indicou de  onde saíra sua inspiração. O fato é que as características 
do fato social já estavam expressas na definição que Whitney  fizera em seu Language 
and the Study of Language (1866). Este  trabalho evidencia, portanto, que tanto as 
definições de   Whitney quanto as de Saussure e Meillet dão lugar à ação   individual. 
Em ambas, fica clara a ideia de que a língua como um  fato social só é exterior ao 
indivíduo particular, não a   todos os demais membros da sociedade. O indivíduo pré-
social,   que nasceu numa sociedade, mas que, devido ao seu senvolvimento    orgânico 
em etapas, não tem conhecimento dos códigos sociais e   dos signos próprios da 
comunicação humana, precisará   aprendê-los com os demais membros da sociedade, já 
possuidores   dos fatos sociais internalizados. Por outro lado, Labov, que diz   ter se 
inspirado em Meillet que considerava os fatos sociais  irredutíveis aos indivíduos, 
conservou uma noção bastante   semelhante àquela que Durkheim utilizara. Observa-se, 
então,  que, como aconteceu com Durkheim, a definição do sociolinguista   americano 
não dá lugar para a ação individual, para o ator   social como um agente de consciência 
e vontade. As reflexões   aqui propostas buscam iluminar o caminho para se chegar a 
uma   compreensão da natureza da língua, bem como de sua relação  com o indivíduo e 
com a sociedade . 
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Estudo historiográfico-comparativo de gramáticas  brasileiras dos 
 séculos XIX e XX 

 
Daniele Felizola de Oliveira (UFRJ)    

 
Este trabalho visa a apresentar os aspectos teóricos e   políticos que permeiam a 
elaboração das gramáticas de língua   portuguesa no Brasil, com ênfase nas gramáticas 
produzidas no    século XX para cuja análise delimitamos o capítulo sobre as   
preposições de três gramáticas: Grammatica portugueza de    Julio Ribeiro (1881), 
Grammatica expositiva da lingua portuguesa    de Mário Pereira de Souza Lima (1938) 
e Nova gramática do    português contemporâneo de Celso Cunha & Lindley Cintra 
(2001  [1985]). Através da análise das gramáticas objetivamos   identificar as tendências 
do pensamento gramatical que perpassam    o período que vai de 1881 a 1985, e que 
produzem reflexos na    composição desses trabalhos. Nosso estudo evidencia as    
convergências e divergências na composição desses manuais, que embora com o intento 
de descrever a língua portuguesa do    Brasil, em virtude da conjuntura política e das 
intervenções    governamentais apresentam-se atreladas a correntes linguísticas    
distintas e com formulações diferentes. Este trabalho  insere-se, portanto, no âmbito da 
Historiografia Linguística,   por conceber suas análises sob a perspectiva do contexto    
histórico em que os textos foram produzidos, tal como estabelece    Konrad Koerner, ao 
propor os procedimentos para a pesquisa  historiográfica. 
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Relação aluno e professor no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa: uma 
visão da Sociolinguística Interacional 

 
   Danielly Lopes de Lima (UFCG) 

 
A Sociolinguística Interacional, por se tratar de uma corrente   que aborda a língua 
utilizada no seu contexto social de uso, sem   deixar de lado a importância dos 
indivíduos que a utilizam, tem   grande importância quando o assunto é a sala de aula. A 
Sociolinguística Interacional pode auxiliar professores e alunos    a manterem um 
relacionamento mais harmonioso, partindo do    princípio que existem mecanismos de 
polidez e de preservação    à face do outro que muito contribui nas relações sociais 
existentes dentro do ambiente de ensino-aprendizagem. A sala de    aula é um ambiente 
que tem como principais agentes interactantes    o professor e os alunos. Cada um 
desses indivíduos possui    fatores socioculturais diferentes e muitas vezes divergentes 
que    podem interferir no processo de ensino-aprendizagem. Diante deste 
cenário, acredita-se que a linguagem utilizada é moldada de    acordo com as situações 
comunicativas, que pode seguir algumas    regras de polidez da fala ou não. Muitas 
vezes, o discurso    polido ou não interfere diretamente na relação entre 
professor-aluno. Acreditando que o bom relacionamento entre   discente e docente pode 
acarretar em um ambiente mais favorável   para o ensino-aprendizagem, surgiu a idéia 
deste trabalho que   aborda a Sociolinguítica Interacional, a partir de Hymes (1972), 
 Labov (1972), Romaine(1982), Figueroa(1994), Gumperz (1995), 
Bortoni(2005), e a sua importância para o ambiente educacional,   principalmente, para 
as aulas de Língua Portuguesa. Para fazer    uma ponte entre teoria e prática, 
observamos as aulas de Língua   Portuguesa, durante os anos de 2007/2008, em duas 
turmas do 2º   ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública de ensino da 
cidade de João Pessoa. Durante as observações, coletamos um    corpus que foi 
analisado a partir da perspectiva    sociolinguística, buscando compreender como ocorre 
a relação    entre professor e alunos durante as aulas e como esta interação 
reflete diretamente no processo de ensino-aprendizagem.   Acreditamos que não existe 
uma receita para o sucesso de uma   aula, mas podemos fornecer ferramentas possíveis 
para se   utilizar nas salas de aula do Ensino Médio, tentando adaptá-las 
à realidade dos alunos e dos professores envolvidos. 
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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)  reconhecem 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 analógico 
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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La formación inicial del profesor de español como lengua   xtranjera en Brasil: la 
competencia comunicativa en el curso de  Letras Licenciatura Portugués/Español 

de una Universidad brasileña 
 

   Dassayelle Monteiro Dias (Universidad de Cantabria) 
 
Esta investigación tiene como finalidad analizar el  Curso de  Letras Licenciatura 
Portugués/Español de una universidad   brasileña, de la provincia de Minas Gerais, y 
proponer mejoras  para la formación inicial del futuro profesor de español, 
principalmente en lo que concierne a su competencia  comunicativa. 
La denominada Ley del Español en Brasil, Ley 11.161, publicada   en 2005, que 
aprueba la enseñanza del español como lengua   extranjera, en el III y IV ciclos de la 
enseñanza fundamental y   en la enseñanza media, puso en evidencia la problemática en 
la   insuficiencia de profesores habilitados para la enseñanza de   español en la 
educación básica y la poca receptividad de la   nueva disciplina por los estudiantes 
debido a la falta de dominio   lingüístico de los docentes.  En un contexto de carencia de 
estudios académicos sobre la  formación de profesores de lengua extranjera español en 
Brasil,  es que surgió el interés por la realización de una  investigación para constatar 
los presupuestos teóricos  y las  prácticas pedagógicas que orientan la formación de esos 
futuros profesores en el nivel superior.  Con esta  investigación, se contempla una 
posibilidad de contribuir para que la formación inicial del profesor sea un tema tratado 
en las  discusiones sobre programas de formación de profesor de lengua  extranjera. 
Este trabajo discute el escenario socio-político y educacional  brasileño en relación a las 
costumbres, a las acciones  gubernamentales y a los conflictos educacionales que 
interfieren  en la formación de profesores de español como lengua extranjera  en las 
universidades brasileñas.  La investigación hace una reflexión sobre la importancia de la 
buena formación de profesores de español como lengua extranjera, destacando el 
desarrollo de la competencia  comunicativa  del profesor de español. La idea es 
identificar la  importancia atribuida a la competencia comunicativa del futuro 
profesor de español. El currículo de formación de profesores  de español debe posibilitar 
una comprensión amplia de la lengua  como condición para propiciarles la competencia 
comunicativa.  Investigaciones realizadas en el área de Formación de 
Profesores de Lengua Extranjera, ya habían indicado algunos de  los problemas en curso 
de formación inicial, tal como la  reducida carga horaria para el desarrollo y dominio de 
la lengua  meta.  Eso ocurre por la falta de un foco en la construcción de 
la competencia comunicativa del alumno-profesor. De nada sirven  otras competencias 
profesionales, si el profesor no posee el  principal instrumento para la enseñanza de 
lenguas extranjeras,  eso es, el conocimiento de la lengua meta.  El objetivo principal de 
muchos cursos de Licenciatura en Letras  es preparar profesionales críticos y reflexivos 
sobre el proceso  de enseñanza-aprendizaje de lenguas, pero, además de eso, la 
universidad debe ofrecer a los alumnos menos fluentes,  oportunidades para el 
desarrollo de la competencia comunicativa y  a los fluentes, el perfeccionamiento de la 
misma.  El desarrollo de este trabajo se justifica como subsidio para  despertar el interés 
por la investigación referente a la  formación inicial de los profesores de español, 
divulgar la  importancia de la lengua española en Brasil y provocar debates 
que motiven las universidades a incluir la Lengua Española  en  sus currículos. 
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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 
exemplos destas 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 altamente 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 
construções, 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   pesquisas 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.   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 detraços 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   Tradicional 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 morfológicos 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 semântico, 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 (USP) 

   Angela C. S. Rodrigues (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 30 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    indeterminação, 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).    Além disso, relacionamos as formas utilizadas a algumas das   
 funções exercidas pela indeterminação, 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.:    (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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O uso do imperativo em peças de teatro dos séculos XIX e XX: 
estilo, função e diacronia 

 
Diana Liz Reis de Bittencourt   (UFSC) 

  
 
O modo imperativo é a forma do verbo responsável em expressar    comandos de fala 
diretos, que são, geralmente, ordens, pedidos    ou sugestões. Nesta comunicação, 
discutiremos o uso das duas    variantes do modo imperativo no português, a forma 
indicativa e    a forma subjuntiva, em peças do teatro catarinense dos séculos 
XIX e XX. Com um olhar centrado na variação estilística,   investigamos os dados do 
corpus priorizando dois grupos de    fatores principais: (i) papel social e relação de 
proximidade    das personagens, (ii) tom e tema principal dos diálogos em cada 
cena. Esses categorias foram criadas de forma a caracterizar    melhor o contexto 
discursivo das ocorrências de imperativo, bem    como, enquadrar possíveis alternâncias 
de estilo (style shift)    na fala dos sujeitos/personagens, dentro de dois dos cinco 
estilos de fala definidos por Labov (1972): estilo casual    (informal), e estilo cuidadoso 
(formal), que são os mais    frequentemente utilizados na literatura sociolinguística. Em 
   princípio, investigamos se haveria uma relação entre estilo informal e a forma 
indicativa, como podemos ver, a título de    ilustruação, na peça Brinquedos de Cupido 
(1898), em que uma    personagem (Clarinda) utiliza de maneira seguida a forma   
 subjuntiva –  ao se dirigir a um amigo mais velho do seu marido 
– e a forma indicativa – quando se dirige a sua filha    Adelaide – conforme o exemplo 
(01): Então, DÊ-ME licença    para mandar apromptar se commodo. VEM comigo, 
Adelaide. Além disso, com base nos resultados, que apontaram para uma 
predominância do imperativo na forma subjuntiva principalmente    nas peças mais 
antigas, realizamos uma análise complementar    sobre possíveis sentidos/funções das 
orações com o    imperativo no subjuntivo nos contextos discursivos. Assim, 
somamos a essa discussão, uma análise de caráter mais    (socio)funcionalista para 
tentar justificar a predomínio de uma    forma (a subjuntiva) em relação a outra 
(indicativa). Essa    última análise está pautada, principalmente, na assunção de Bybee 
(1985, p. 172), segundo a qual, seria difícil separar as    funções de formas gramaticais 
que expressam atos de fala    diretivos (imperativo), de suas outras funções modais de   
 subjuntivo, como é o caso do presente do subjuntivo, em português. Nessa direção, 
Ferrari (2005, p. 9) também observa    que atos diretivos como pedir, sugerir e convidar, 
quase sempre    vêm acompanhados de uma postura epistêmica, que protege a face    do 
falante quanto a possíveis barreiras interacionais para a    efetivação de tais atos 
diretivos. É o que podemos ver no    exemplo (02) retirado da peça Agunes Dei (1994): 
“E pode fumar    se quiser, basta que NÃO DIGA nada a qualquer das irmãs.”  
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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 
estabelecida 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 
antecedentes 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, CARVALHO 
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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O meio rádio e o fenômeno do letramento no Recife do início do século XX 
 

Douglas da Silva Tavares (IFPE) 
 
   
O presente trabalho tem como objetivo estudar as influências    linguísticas do meio de 
comunicação rádio na sociedade   recifense da primeira metade do século XX. Com 
vistas a    alcançar os objetivos almejados, voltamos as nossas atenções    para o meio 
rádio e sua linguagem no período de tempo    compreendido entre a década de 20 e 
finais dos anos 50 do    século passado.   Visando alcançar o melhor resultado possível, 
realizamos uma    discussão sobre as concepções e ideias relativas à oralidade 
mediatizada, diferenças e similitudes entre as modalidades oral    e escrita, como 
também sobre o conceito de letramento. Todas as    teorias e dados históricos foram 
estudados de acordo com a    metodologia da história social da linguagem a qual é, 
resumidamente, uma forma de abordar fenômenos históricos    considerando não apenas 
datas, nomes e acontecimentos isolados,    mas também todo um contexto como: 
mudanças sociais; decisões    políticas; modelos econômicos e, ainda, avanços 
tecnológicos.    Ao fim do presente estudo, concluímos que a linguagem do rádio  tem, 
como um de seus constituintes, a convencionalmente chamada    oralidade mediatizada. 
Desde o início da sua origem, a oralidade    mediatizada tem sido um tipo de forma 
linguística de estreitas    relações com a linguagem escrita. Fazendo, dessa forma, do   
 rádio, um dos mais eficientes e efetivos atores sociais que    divulgaram aspectos 
cognitivos da linguagem escrita, ou seja,    tornando as pessoas conhecedoras de 
aspectos relativos ao    fenômeno do letramento. 
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Análise toponímica do Sistema Produtor do Alto Tietê 
 

   Edelsvitha Partel Murillo (USP) 
 
 
O acontecer humano está intimamente ligado às transformações    do território. Desde 
os primeiros agrupamentos, o homem    transforma o ambiente à sua volta procurando 
adaptá-lo às    suas necessidades. Por meio do estudo dos topônimos, objetivamos a 
análise da modificação do território e a compreensão do    homem que modifica e 
denomina esse espaço.    A região do Alto Tietê, a leste de São Paulo, onde está 
localizado o SPAT, Sistema Produtor do Alto Tietê, constitui a    área definida de nossa 
pesquisa. Inseridos nessa micro-área  encontramos denominativos que denotam aspectos 
étnico-culturais    da população que ocupa ou ocupou a região.    Nosso estudo, 
fundamentado nos aspectos linguísticos do nome    próprio de lugar, priorizou as duas 
modalidades de análise    toponímica sugeridas por Dick (1990), a saber: a 
intencionalidade que anima o denominador e a própria origem    semântica da 
denominação.    A área de nossa pesquisa é caracterizada, principalmente, pela 
atualidade dos acontecimentos, o SPAT ainda não está operando    em toda sua 
capacidade, portanto, pudemos acompanhar um percurso    designativo desde seu início, 
sustentado por documentação    recente e informação de técnicos que participaram da 
construção desse Sistema. Quanto à origem semântica dos denominativos de lugar, 
analisamos primeiramente os aspectos denotativos e estruturais    do signo toponímico 
baseado na proposta de Dick (1990), em que o    topônimo está intimamente ligado ao 
acidente geográfico que    indica. Essa nomenclatura onomástica é constituída de um 
termo genérico, relativo a uma entidade geográfica que receberá a    nomeação e, outro, 
o elemento ou termo específico, ou o    topônimo propriamente dito, que particularizará 
a noção    espacial, identificando-a e singularizando-a dentre outras semelhantes. Os 
aspectos conotativos dos denominativos de lugar nos    encaminham para a 
compreensão de relações de significação, ou melhor, relações semióticas, entre o lugar e 
o homem que ocupa e    modifica esse lugar. Em nossa análise priorizamos o caráter  
 metafórico e metonímico desses designativos; explicitando    melhor, dizemos que 
enquanto marcador de lugar o topônimo, como signo linguístico, estabelece relações de 
contiguidade e,    ou, de similaridade com o referente ao qual está relacionado. A 
iconicidade presente nos hidrônimos de origem tupi, parte    significativa de nosso 
corpus, é reveladora, principalmente, de seu caráter metonímico, ou, melhor, da relação 
externa de    contiguidade; citamos como exemplo o topônimo Biritiba, biri>    buri, 
espécie de planta ornamental, tiba> abundância,    abundância de buris. Ou mesmo 
Jundiaí, jundiá> espécie de peixe, i>y, rio; temos rio dos jundiás. É esta visão pessoal   
 do denominador em relação ao lugar denominado que caracteriza    o aspecto 
conotativo implícito no signo toponímico e, de certa    forma, é ela que distingue as 
características étnicas culturais de cada grupo. A metáfora é entendida como a 
transposição de uma palavra que passa de um objeto a outro por similaridade (Jakobson, 
1995). No   topônimo Botujoru, ybitu- juru, ybitu> vento, juru> boca, a boca    do vento, 
por semelhança relacionamos boca com uma abertura em    uma formação geográfica. 
Aqui, também, a visão pessoal do    denominador prioriza o aspecto conotativo do 
topônimo   determinando relações do homem com o meio em que vive.    Concluindo, 
podemos dizer que o estudo toponímico pressupõe    não só o estudo da língua, mas 
também da população que    fala essa língua, do espaço em que vive o falante dessa 
língua, o    tempo em que vive ou viveu esse falante, daí a pressuposição    de que os 
estudos toponímicos são também estudos    etnolinguísticos. Portanto, ao analisarmos o 
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léxico toponímico devemos levar em conta aspectos culturais, a    formação étnica, 
aspectos econômicos, políticos e sociais    da comunidade falante. 
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Uma análise funcionalista do marcador pragmático  extra-cláusula tá no falar 
santareno – PA 

 
 Ediene Pena Ferreira (UFOPA) 

 Marcela de Lima Gomes (UFOPA) 
 

 
Este trabalho é orientado pela vertente funcionalista da   linguagem, que estuda a 
estrutura linguística associada a    fatores comunicativos, ou seja, o enfoque 
funcionalista ocupa-se    das funções dos meios linguísticos de expressão. Nosso 
objetivo é identificar e analisar a multifuncionalidade do    marcador pragmático extra-
cláusula tá na comunidade de fala do    município de Santarém, localizado a oeste do 
estado do Pará   (PA). Considerando o processo de gramaticalização, compreendido 
como o processo de mudança linguística pelo qual um item e/ou   construção lexical 
torna-se gramatical ou um item e/ou   construção gramatical torna-se ainda mais 
gramatical (HOPPER &   TRAUGOTT,1993), apresentamos os diferentes usos do 
verbo estar,   isto é, a coocorrência de seus usos como verbo lexical (estar, 
como em Ele está em casa), verbo funcional (como em Ele está   cansado), verbo 
auxiliar (estar + Vndo, como em Ele está   escrevendo) e como marcador pragmático 
(tá, como em vou   descrever agora a sala, tá?). Etimologicamente, o verbo estar 
resulta da forma latina stãre, cujo significado indicava   localização física no espaço era 
empregada com sentido   locativo. Após investigação preliminar dos usos dessa forma,  
 levantamos a hipótese de que o verbo ESTAR sofre o processo de 
gramaticalização o que explica os diferentes usos do verbo e a   migração do item TÁ 
para a categoria dos marcadores   pragmáticos extra-cláusulas (DIK, 1997; 
HENGEVELD E   MACKENZIE,2008). Entendemos por marcadores pragmáticos 
extra-cláusulas expressões que não podem ser analisadas nem   como cláusulas nem 
como fragmentos de cláusula. Os resultados   confirmam nossa hipótese e apontam que 
o marcador TÁ desempenha   as seguintes funções: de afirmação, de iniciador de tópico, 
de finalizador, de sequenciador e de checador. Como nossa   abordagem é funcionalista, 
valemo-nos de dados reais da língua,   constituímos um corpus de ocorrência do item 
em causa,   extraído de textos do tipo Narrativa de Experiência Pessoal e   Descrição de 
Local que constituem o Corpus de Textos Orais do Português Santareno – CTOPS 
organizado por Pena-Ferreira e   Lima-Gomes (2010). 
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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 periférica 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    mostrar 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 
decorrentes da transposição do ato da fala para a escrita de    alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental, 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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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   
 realização 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 explicações 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 periodização 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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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 registrado 
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. 
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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) 
 
 
Muito se tem discutido acerca das estratégias de   relativização, a exemplo do pioneiro 
trabalho de Mollica    (1977), enriquecido e ampliado por Tarallo (1983), até pesquisas 
mais recentes como as de Correa (1998), Varejão (2006) e Bispo    (2009). Entretanto, 
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 PB se  
 confirma em outros corpora diacrônicos? (ii) O aumento da    recorrência à cortadora, 
verificado em diversas pesquisas,   representaria uma tendência de emprego da 
estratégia de    relativização como uma mudança 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 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) quanto as não-padrão 
(copiadora e    cortadora), e investigamos ocorrências de cada uma delas em três 
períodos históricos: séculos XVIII, XIX e XX. Integrante    do Projeto para História do 
Português Brasileiro, este trabalho    toma como amostra o corpus mínimo da seção do 
Rio de Janeiro    do PHPB, mais especificamente as cartas particulares representativas 
dos três séculos referidos. Como suporte    teórico, adotamos, neste trabalho, a 
orientação da    linguística funcional norte-americana e brasileira, de 
inspiração em Givón (1995, 2001), 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, que se encontra num contínuo processo de variação e mudança de modo a 
atender a necessidades cognitivas    e/ou interacionais de seus usuários. 
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Os vários sentidos do 'aí' ao longo da história da língua  portuguesa 
 

 
   Edvaldo dos Santos Pereira (UEFS/FAPESB) 

   Josane Moreira de Oliveira (UEFS) 
 

No decorrer da história da língua portuguesa falada no Brasil,   diversos termos e 
construções linguísticas passam por variadas   alterações do ponto de vista fonológico, 
morfológico,   sintático e/ou até mesmo semântico. Entre os processos que auxiliam 
essa diversificação linguística está a   gramaticalização, um fenômeno cada vez mais 
estudado e   entendido como a passagem de um item de categoria lexical ou menos 
gramatical a uma categoria mais gramatical (HEINE et   al.,1991), o que auxilia seu 
processo de esvaziamento semântico.   Sendo assim, o presente texto discute os vários 
sentidos do aí   ao longo da história do português brasileiro. Os dados para esta pesquisa 
foram extraídos de ampla diversidade de   dicionários de diferentes épocas até a 
contemporaneidade.   Levando em consideração que os dicionários em primeira  
 instância trazem a significação clássica dos itens, com esta   pesquisa será possível 
entender como se deu a inclusão nos   dicionários de vários significados a partir da 
flexibilidade   funcional do aí no cotidiano das comunidades linguísticas brasileiras. 
Assim, em vista de se debater multifunções, este   trabalho tem como base teórica a 
Gramática Funcional, uma vez   que é tida como uma teoria da sintaxe e da semântica e 
só se   desenvolve satisfatoriamente na interação verbal (POGGIO, 2002). Além disso, 
discute-se a concepção voltada para a   noção de categorias, a qual envolve o teor de 
concretude e   abstração do item aí no que diz respeito a suas funções. 
Considerando uma sucessão de sincronias do uso do item aí, este   trabalho foi 
desenvolvido em uma perspectiva diacrônica.   Ademais, nesta pesquisa, a partir da 
coleta dos dados, foram   consideradas as seguintes funções do item aí: dêitico 
locativo, anafórico, especificador de sintagmas nominais   indefinidos, uso em 
estruturas preestabelecidas e sequenciador.   Por meio deste trabalho, será possível 
entender como a força   verbal no âmbito da interação cotidiana é capaz de movimentar 
um paradigma linguístico e alterar as bases de significação do   verbete aí no português 
brasileiro. 
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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 contemporâneo. 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 questionamento:   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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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 poderemos 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 percebemos   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 publicados 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. 
 
 



 111 

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 habilidades 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    naturais 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 produção   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 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 
Multimodalidade e da ADC diante da relevância   temática, pois são ferramentas 
capazes de potencializar 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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ma análise discursiva de um anúncio publicitário televisivo 
 

Eliana Gato Martins (UNISUL) 
 

 
Nas sociedades contemporâneas, onde o consumo ganhou um papel   significativo, os 
meios de comunicação, sobretudo a mídia   televisiva, assumem uma expressiva 
importância na vida das    pessoas.  O avanço da tecnologia e a evolução da publicidade 
produzem anseios em relação a um estilo de vida centrado no    consumismo, 
alimentado pelos meios de comunicação de massa.    Considerando a relevância desse 
fato, o presente estudo se    propõe, com base nos princípios da análise de discurso, de 
perspectiva francesa (ORLANDI; PÊCHEUX), compreender como, a    partir do 
funcionamento discursivo dos anúncios publicitários   televisivos, é possível a formação 
crítica dos alunos por    meio do ensino de Língua Portuguesa. Para tanto,  essa pesquisa 
é composto da seleção de dois anúncios publicitários    televisivos, um do refrigerante 
SUKITA e o outro do carro    Mercedez Benz, por meio dos quais buscamos 
compreender como o    discurso deste gênero produz sentidos  polifonia,   
 discursividade, paráfrase, metáfora) e como estes são    percebidos e compreendidos 
pelos alunos.   De acordo com    Napolitano (2007), nos últimos anos tem sido cada vez 
maior o   uso de novas linguagens e tecnologias, não só para motivar os    alunos, mas 
também para servir de fonte de aprendizado. Por  isso, a programação do fenômeno 
midiático televisivo, e em    especial os anúncios publicitários, é um campo fértil para   
 novos estudos que devem ser pensados e trabalhados pelos    educadores no âmbito da 
escola. Não se trata  apenas de tentar mensurar a influência da TV na vida dos sujeitos 
expostos (no    caso, os alunos) a esse meio de comunicação, mas  também de    tentar 
 compreender esse fenômeno em suas condições de  produção e fornecer alguns 
pressupostos para que estes possam também se posicionar de forma crítica  diante da 
infindável   gama de discursos vinculados a todo tipo de produtos aos quais    são 
expostos diariamente. Essa pesquisa está sendo realizada,    no município de Tubarão –
SC, em uma escola pública, com uma turma de 7ª série. 
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Sintaxe dos clíticos no português popular angolano 
 

Eliana Pitombo Teixeira (UEFS) 
 
 
A colocação dos clíticos constituiu um divisor da águas do    português brasileiro em 
relação ao europeu. De fato, desde o   século XIX que esta diferença salta aos olhos de 
qualquer    pessoa familiarizada com a escrita. Pagotto (1993, p. 202)    entende que 
“lidar com mudança na posição dos clíticos é    lidar com profundas alterações na 
gramática de uma língua    como um todo”. Estudos sobre o português vernacular de 
Angola    (PVA), efetuados na cidade de Luanda, têm demonstrado haver 
semelhanças morfossintáticas surpreendentes com o português do    Brasil, nas suas 
variedades popular e coloquial (PVB). Diante    dessa constatação, e da afirmação de 
Pagotto, relegar ao    esquecimento o estudo da tal fenômeno seria perder de vista a 
dimensão da reconhecida aproximação entre as duas variedades   do português, nascidas 
do contato de outras línguas com sua    matriz portuguesa.  Com base na 
Sociolinguistica Quantitativa    (LABOV, 1972) analisam-se as ocorrências de clíticos 
em verbos   simples, em sentenças afirmativas e negativas, absolutas,    coordenadas e 
subordinadas, a partir de uma amostra constituída   de dez informantes de ambos os 
sexos, pertencentes a três faixas    etárias distintas, falantes nativos e não nativos do 
português. Todos eles são analfabetos ou com poucos anos de    escolarização e 
pertencem, na sua grande maioria, à classe    social baixa. A escolha do contexto de 
setenças simples    funda-se, obviamente, na natureza da amostra que, constituída de 
sujeitos pouco ou não-escolarizados, não oferece um leque de    construções sintáticas 
mais complexas. Estabelecemos como    fatores sociais gênero/sexo, faixa etária e 
língua nativa. A   inclusão desse último fator objetiva verificar se há 
diferenças entre o vernáculo possivelmente adquirido com base   em um input já 
reestruturado e o português apreendido em   condições adversas pelos angolanos. A 
nossa hipótese é de que   existem sim, diferenças, mas somente do ponto de vista 
quantitativo, como tem demonstrado a análise dos dados.   Assumimos, também, que as 
semelhanças entre o PVB e o PVA   resultam do contato do português europeu com as 
línguas   africanas. 
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O campo léxico dos animais em cartas destinadas ao barão de Jeremoabo 
 

   Eliane Santos Leite da Silva (UNEB) 
 

Pretende-se apresentar, através desse trabalho,   resultados parciais do projeto de 
investigação 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 Jeremoabo, 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 terra 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 organização 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 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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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   indefinida 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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 quadro dos pronomes pessoais no português popular de Salvador:  
uma análise preliminar 

 
   Elisângela dos Passos Mendes (UFBA) 

 
 
Os pronomes pessoais, na língua portuguesa, a depender da   relação estabelecida com o 
verbo, assumem papéis    diferenciados, comportando-se como argumentos do verbo – 
externo e interno –  ou adjuntos. Considerando esse aspecto, a   tradição gramatical 
retrata o quadro dos pronomes pessoais com    um conjunto de formas específicas, 
subdivido em dois casos – o    reto e o oblíquo, para exercer as diferentes funções 
sintáticas. Assim, um pronome designado para a função    subjetiva (caso reto) – eu – 
modifica-se formalmente – me,    mim, comigo –  ao precisar representar as 
representarem as    funções de complementos verbais e  adverbiais (caso oblíquo). 
(BECHARA, 2001; CUNHA E CINTRA, 2001; ROCHA LIMA, 2000). Ao    observar 
a língua portuguesa falada no Brasil, é possível    atestar uma redução dessa 
propriedade, uma vez que ao lado das    formas flexionadas dos pronomes pessoais 
figuram as não    flexionadas. Esse aspecto, por um lado, evidencia a o 
distanciamento entre as variedades europeia e brasileira da    língua portuguesa, e, por 
outro, reforça a hipótese da    bipolarização do português brasileiro em duas grandes 
vertentes – a culta e a popular  (LUCCHESI, 2001). Isso porque   nas variedades cultas, 
as construções com as formas não    flexionadas do pronome restringem-se às formas de 
caráter    nominal – você, a gente e ele, enquanto, nas variedades    populares, a variação 
transcende as formas dessa natureza e    atinge as formas essencialmente pronominais – 
eu, tu e nós    (MENDES, 2009). Uma análise que correlacione aspectos de   natureza 
linguística e social nos parece muito mais elucidativa    para a caracterização desse 
fenômeno no português brasileiro    (PB). Em trabalhos realizados recentemente sobre a 
flexão de  caso dos pronomes pessoais  no português popular rural da Bahia,   buscamos 
trazer para o plano da língua aspectos da    sócio-história e  investigamos a  hipótese de 
que a redução   da flexão de caso dos pronomes pessoais no PB está associado à   
 constituição histórica das variedades populares, em que é  possível verificar um 
processo anterior de transmissão   linguística irregular (LUCCHESI, 2001), provocado 
pelo contato    maciço e radical entre línguas, sobretudo do português com as   
 africanas. Na tentativa de reunir elementos que atestem a nossa hipótese central, define-
se como objeto de estudo do presente    trabalho a descrição do comportamento da 
flexão de casos dos    pronomes pessoais no português popular urbano de Salvador. Esse 
   estudo, na verdade, pretende  concretizar a terceira etapa da nossa análise acerca do 
fenômeno em questão. A primeira e a   segunda estiveram centradas em variedades 
rurais marcadas  e não   marcadas etnicamente, cujos resultados encontram-se  
 sistematizados nos estudos de Mendes e Lucchesi (2008) e Mendes    (2009), 
respectivamente. A fim de descrever o comportamento  do fenômeno linguístico em 
foco – a flexão de caso dos pronomes    pessoais –  utilizaremos  pressupostos teórico-
metodológicos   da Sociolinguística Variacionista (LABOV, 2008 [1972]), e   
 procederemos à análise dos dados em  24 entrevistas, de um   total de 60, que 
constituem o  corpus do português popular de    Salvador. A descrição do encaixamento 
linguístico e social da   variável a flexão de caso dos pronomes pessoais assenta nas  
 seguintes variáveis linguísticas e sociais: a) função sintática do pronome; c) tipo de 
oração; d) regência da   preposição; e) presença de partícula enfática; f) tonicidade    do 
pronome;  gsexo; h)escolaridade; i)  a faixa etária (I - 25 a   35 anos/ II - 45 a 55 anos / 
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III- acima de 65 anos); j) rede de   relações sociais (local ou dispersa). 
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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, sobretudo, 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 possibilidade 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) semantização, 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 depreendem  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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Contribuições africanas nos nomes de lugares de Minas  Gerais: 
resultados parciais 

 
   Emanoela Cristina Lima (UFMG) 

 
A presença significativa do negro africano no território   mineiro deixou remanescentes 
nos diversos aspectos da cultura e,   consequentemente, no léxico toponímico local. O 
presente   trabalho apresentará resultados parciais da pesquisa de 
mestrado, em desenvolvimento, sobre as contribuições lexicais   das línguas africanas 
em Minas Gerais. Este estudo terá por   finalidade demonstrar um pouco das 
contribuições    linguístico-culturais africanas para a formação do português 
do Brasil. A partir da análise dos topônimos investigaremos os   nomes de possível 
origem africana.    O estudo dos nomes de lugares possibilita a identificação e a 
recuperação de fatos linguísticos recorrentes no ato    denominativo. Os topônimos 
testemunham parte da história da   língua, já que os contatos linguísticos e culturais 
entre os    povos são registrados e conservados através dos signos    linguísticos. Por 
essa razão, decidimos investigar a   contribuição das línguas africanas ao português do 
Brasil,    seguindo os embasamentos dos estudos toponímicos. Além da    influência da 
cultura e dos costumes dos povos, o meio exerce   expressiva influência no processo 
denominativo. O topônimo    também evidencia a realidade do ambiente físico de uma 
determinada região, uma vez que revela características de    vegetação, hidrografia, 
fauna, condições de solo e relevo.    Marcas que permanecem firmadas no topônimo 
mesmo quando a   motivação toponímica, ocorrida no ato denominativo, já se faz 
extinta. Percebe-se, pois, o valor patrimonial do topônimo.   Os itens lexicais que 
formam o corpus da pesquisa pertencem ao   banco de dados do Projeto ATEMIG - 
Atlas Toponímico do Estado de   Minas Gerais. Projeto desenvolvido na Faculdade de 
Letras da   UFMG, desde março de 2005, coordenado pela Profa. Dra. Maria 
Cândida Trindade Costa de Seabra e que se constitui como   variante regional do Projeto 
ATB – Atlas Toponímico do Brasil,   coordenado pela Profa. Dra. Maria Vicentina de 
Paula do Amaral   Dick (FFLCH/USP).   O Projeto ATEMIG realiza o detalhamento da 
realidade toponímica   mineira, a fim de conhecer as características denominativas dos  
 seus acidentes geográficos. Para atingir tal objetivo, foram 
levantados todos os nomes de acidentes geográficos de Minas   Gerais documentados 
em mapas municipais – fontes do IBGE, com   escalas que variam de 1: 50.000 a 1: 
250.000.   Após a coleta, os dados são classificados de acordo com sua   origem e 
categorias taxinômicas toponímicas. Por fim, os dados   são catalogados em fichas 
lexicográficas, conforme modelo   sugerido por Dick (2004). Essas fichas constituem 
uma análise   detalhada do topônimo, com informações que o integram à 
sociedade e à cultura.    Nesse trabalho serão apresentados resultados parciais da 
catalogação dos topônimos de origem africana encontrados no   território mineiro. Para 
a análise linguística dos topônimos   africanos, observaremos, inicialmente, se a base 
léxica   encontrada está registrada no Novo Dicionário Aurélio. Em 
seguida, observaremos se africanismo é encontrado nas obras de   renomados estudiosos 
que tratam do léxico africano, como Jacques   Raymundo, Renato Mendonça, Nelson de 
Senna, Yeda Pessoa de   Castro, Ney Lopes, dentre outros.    Agruparemos as formas 
toponímicas africanas em famílias   léxicas, segundo a base de que derivam. Além 
disso, iremos   enumerar suas ocorrências, apontar os acidentes e os respectivos 
municípios que o nome aparece.   O estudo da toponímia, como parte aplicada da 
linguística,   envolve, principalmente, o reconhecimento dos estratos dialetais 
que estruturam, no território, a forma de expressão vernacular.   É desse ângulo maior, 
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ou seja, do reconhecimento   etnolinguístico das camadas superpostas que se poderão 
buscar,   então, as diversidades gramaticais, semânticas e etnográficas   dos registros 
onomásticos. Como estamos no processo de   construção de nossa base de dados da 
toponímia africana   mineira, essa sucinta relação de topônimos e étimos constitui 
o primeiro passo para a realização de um estudo mais   aprofundado sobre a 
contribuição das línguas africanas em   Minas Gerais. 
 
 
 
Aspectos coexistentes nas estratégias de focalização  por meio da clivagem 
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Equeni Sobrinha Rios Passos (UFBA) 

 
Esta pesquisa investiga as construções de focalização e seus   mecanismos por meio das 
sentenças clivadas a partir do   levantamento de dados extraídos de jornais do século 
XIX e XX,   a fim de compará-los com as realizações feitas no português   da 
atualidade. Sabe-se que a estrutura organizacional das   sentenças é determinada pelo 
contexto discursivo e gera alguns   contrastes que só podem ser explicados a partir da 
estrutura   informacional. Sobre esse aspecto, algumas estruturas se   especializam em 
determinadas funções, a exemplo das sentenças   clivadas que se constituem em um 
mecanismo que possibilita a   marcação de categoria sintático-discursiva do foco. No 
intuito   de entender o percurso traçado pelas construções clivadas ao   longo do tempo, 
bem como as diferenças e similitudes prováveis   entre os períodos pesquisados, 
realizou-se um estudo comparativo   dessas sentenças, baseado no que apontam Pinto 
(2008) e Modesto   (2007). A hipótese levantada e comprovada pela pesquisa foi que 
o mecanismo de focalização, por meio, ou não, da clivagem nos   séculos passados, se 
distingue das sentenças ocorridas no   português atual no que se refere às estratégias, a 
frequência   e os tipos de clivagem. 
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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,   aparentemente, 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 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 pronominal 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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A variação no uso do modo subjuntivo em orações encaixadas: do século XIII ao 
XX 

 
Érica Sousa de Almeida 

    
A alternância subjuntivo⁄indicativo tem sido objeto de estudo de diversas pesquisas não 
só em português, mas em outras línguas, como o francês, o espanhol e o italiano. Neste 
trabalho, aborda-se a questão do uso dos modos verbais em orações subordinadas 
substantivas -- orações completivas ou encaixadas -- em português, com o intuito de 
verificar se a seleção do subjuntivo⁄indicativo obedece a restrições que perpassa vários 
níveis lingüísticos - morfossintático, semântico e⁄ou discursivo-pragmático. A análise é 
realizada na interface da sociolingüística variacionista (Labov, 1972; 1994; 2008) – em 
uma análise em tempo real de longa e de curta duração -- e de pressupostos 
funcionalistas (Givón, 1995; Hopper & Traugott, 1993). A partir dessa perspectiva, a 
distribuição de modos verbais pode ser vista a partir da vinculação entre os elementos 
que compõem as cláusulas na estrutura lingüística, em uma dimensão escalar: quanto 
maior a integração entre os eventos (semântica), maior será a integração 
morfossintática. O uso do verbo na oração subordinada no modo subjuntivo, por 
exemplo, indica que a integração entre as cláusulas está mais forte, com traço de 
[+controle], [+obrigatoriedade]. A estratégia de extensão à escrita e na linha do tempo 
partiu da necessidade de observar a distribuição de uso dos modos verbais, mais 
detidamente, a fim de responder às seguintes indagações: (a) em que contextos 
sintáticos o uso do subjuntivo ocorre? (b) em que contextos o subjuntivo pode ser 
substituído por formas do indicativo (ou o contrário)? (c) a alternância de modo 
constitui um fenômeno lingüístico de variação estável na língua ou de mudança em 
curso? (d) quando há possibilidade de comutação pelo indicativo, mantém-se o mesmo 
valor referencial? Verificou-se que, desde o português arcaico e clássico, o uso do modo 
subjuntivo⁄indicativo nas orações encaixadas está diretamente atrelado aos seguintes 
aspectos: (i) a natureza semântica dos verbos é um elemento importante na seleção do 
modo verbal na oração encaixada; (ii) há certos contextos em que não há a marca formal 
do subjuntivo, mas a idéia de incerteza permanece; (iii) a língua dispõe de outros 
mecanismos capazes de representar a modalidade da incerteza e não apenas o  uso do 
modo subjuntivo; (iv) as categorias de futuridade, identidade entre os sujeitos das 
cláusulas matriz⁄subordinada e negação, traço de [+avaliação], influenciam na seleção 
do uso dos modos verbais na oração encaixada. Na análise, pôde-se observar, ainda, que 
há verbos que selecionam apenas o subjuntivo, verbos que selecionam apenas o 
indicativo, e verbos que apresentam uso variável do subjuntivo, a depender de restrições 
de natureza lingüística diversa que operam na proposição, tanto na escrita (análise de 
tempo real de longa e de curta duração) quanto na fala culta e não-culta (análise de 
tempo aparente).  
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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 locuções, 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 Iconicidade, o qual   postula que conteúdos mais próximos 
cognitivamente estejam mais   integrados sintaticamente à estrutura. E o contrário 
também   ocorreria, visto que se apresentaria mais afastado 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 locução 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 preenchimento 
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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Construções de Infinitivo na História do Português Brasileiro - Trilhando o 
percurso da mudança do parâmetro do sujeito nulo 

 
Erika Inoue Nagase (USP) 

 
Este trabalho é parte da minha pesquisa de doutorado. A pesquisa   se realiza dentro do 
âmbito do Projeto de História do   Português Brasileiro (PHPB) e tem como objetivo 
analisar  diacronicamente, através de corpus histórico, as estruturas   completivas de 
infinitivo no Português Brasileiro (PB). Tais   estruturas abrangem as construções: 
 (1) de Controle: O menino decidiu começar a trabalhar logo. 
 Os meninos decidiram começarem a trabalhar logo. 
 Ele prometeu fazer a tarefa. 
 Eles prometeram fazerem a tarefa. 
 (2) de Alçamento: Eles parecem estar doentes. 
 Eles parecem estarem doentes. 
 Os organizadores demoraram muito tempo para começar a entender o  problema. 
 Os organizadores demoraram muito tempo para começarem a entender o problema. 
 Esses professores são difíceis de elogiar alguém. 
 Esses professores são difíceis de elogiarem alguém. 
 (3) Causativas: Mandaram as crianças sair/saírem. 
  Fizeram os meninos comer/comerem. 
 (4) Perceptivas: Vimos as crianças sair/saírem. 
  Ouvimos as meninas cantar/cantarem. 
Conforme tem sido muito discutido na literatura, o PB deixou de  ser uma língua típica 
pro-drop e passou a ser uma língua de  sujeito nulo parcial. A análise de controle finito 
de Nunes  (2008, 2011) propõe que o PB não mais licencia pro referencial 
na posição de sujeito. O sujeito nulo em PB comporta-se como  PRO controlado, ou 
seja, como traço de movimento-A. Nunes (2011)  argumenta que foi a aquisição da 
propriedade do infinitivo  flexionado que serviu de gatilho para ativar a mudança do 
parâmetro do sujeito nulo na língua. Neste sentido, seria  interessante investigar as 
construções que envolvem infinitivo  (flexionado e não-flexionado) para acompanhar o 
caminho  percorrido pela mudança no PB.  Este trabalho vem mostrar o percurso do 
preenchimento do sujeito  nas construções completivas de infinitivo que podem ter 
servido  de base para a mudança do parâmetro do sujeito nulo na língua.   A intenção é 
ampliar as pesquisas sobre o sujeito nulo no PB,  descrever seu estatuto de língua de 
sujeito nulo parcial,   olhando as construções completivas de infinitivo e verificar:   (1) 
quando começa o enfraquecimento da flexão do infinitivo   flexionado, (2) qual é a 
porcentagem de sujeitos nulos que ainda   são possíveis no PB, (3) observar os 
contextos de licenciamento   de sujeitos nulos, (4) descrever a natureza da categoria 
vazia no   PB, (5) verificar em que contextos começa o preenchimento do   sujeito, e (6) 
quando os pronomes fracos começaram a aparecer   substituindo os pronomes nulos. 
Assim, a proposta desta pesquisa é testar a análise de Nunes   (2008, 2011) observando 
dados diacronicamente. Investigando os   dados numa perspectiva histórica, pretende-se 
verificar em que   momento ocorre a mudança na língua, verificar se os dados  
 corroboram a proposta de controle de Nunes e se a teoria de  controle obrigatório daria 
conta dos fatos do PB. 
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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 sociolinguística 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 
documentos 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, documentos 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 armazenados 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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Compromissos mineiros setecentistas: uma abordagem paleográfica 
  

Fábio César Montanheiro (UFOP) 
 

Propõe-se, no presente trabalho, analisar questões de ordem   paleográfica em 
manuscritos produzidos por irmandades eretas   nas Minas Gerais do século XVIII, em 
conformidade com Acioli   (1994), Spina (1977) e Cambraia (2005). Pelo recorte aqui 
proposto, serão analisados alguns manuscritos designados Livros   de Compromisso. Os 
Compromissos compõem-se de normas que   objetivam reger irmandades religiosas 
leigas comprometidas com o   desenvolvimento do culto de uma invocação do 
hagiológio   cristão católico e, consequentemente, com “o maior serviço   de Deus”, 
como se lê em alguns desses Livros que funcionam,   enfim, como regulamentos de tais 
associações. As devoções   mais correntes na primeira metade do Setecentos nas Minas 
eram a   de Nossa Senhora do Rosário, orago ocorrente principalmente   entre negros e 
as do Santíssimo Sacramento e de São Miguel   Arcanjo, oragos ocorrentes entre 
pessoas brancas, principalmente   as abastadas, da elite local (Boschi, 1986; Campos, 
1994). Esse   foi o primeiro critério adotado para seleção dos Livros de   Compromisso 
desses três oragos; o segundo diz respeito à   composição dos manuscritos: elegeram-se 
apenas os Compromissos   artisticamente elaborados, aqueles que apresentam grande 
cuidado   com questões de ordem estética: são manuscritos iluminados,   que 
apresentam frontispício com cercaduras, iluminura de página   inteira da invocação 
cultuada, capítulos iniciados por letras   capitulares, florões, arabescos ornamentais e 
caligrafia   esmerada. Tais manuscritos encontram-se atualmente depositados em 
arquivos e museus de cidades históricas do estado de Minas   Gerais, como o Arquivo 
Eclesiástico da Paróquia de Nossa   Senhora do Pilar de Ouro Preto, o Museu da 
Inconfidência e o   Arquivo da Cúria Metropolitana de Mariana. Esta exposição 
procura expor alguns resultados parciais da linha de pesquisa   Edição de Manuscritos 
Confrariais Mineiros, em curso no   Departamento de Letras da Universidade Federal de 
Ouro Preto, que   toma como base as Normas para Transcrição de Documentos 
Manuscritos para a História do Português do Brasil (Megale et   al., 1999). Em sua etapa 
inicial, a edição de Compromissos de   irmandades da região constitui-se como seu 
escopo principal. 
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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 
estabelecimento 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 refere 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 ideacional. 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,   buscando 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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A linguagem em funcionamento com a produção de gêneros textuais 
 

Fabricia Aparecida Migliorato Corsi (UNIFRAN-SP) 
Juscelino Pernambuco (UNIFRAN-SP) 

 
 
Esta pesquisa tem como objetivo investigar o modo como o   professor de língua 
portuguesa trabalha com os gêneros textuais   para que os alunos do Ensino 
Fundamental  consigam ampliar sua   capacidade de produzir textos adequados às 
finalidades das   diferentes situações comunicativas. Para tanto, acompanhamos o 
trabalho de professores em aulas e a interação com os alunos.   Os livros didáticos são 
material de apoio e, por muitos,   utilizados como única fonte de  direcionamento das 
aulas. O   trabalho  sugerido por essas obras,  apresenta conteúdo e   produção de 
gêneros textuais generalizados, abrangente, não   atendendo assim, a necessidade real e 
social do educando que   encontra-se num ambiente  diferente do que é apresentado no 
livro. Embora o uso exclusivo do livro didático seja um   problema, há outro impasse 
que dificulta  o trabalho dinâmico   com a língua através da produção de gêneros: os 
professores   têm excessiva preocupação com o ensino de gramática, ensino 
da função metalinguística, e, com isso, não conseguem   desenvolver as demais funções 
da linguagem. Para Pernambuco   (1993), a gramática normativa não deve ser deixada 
de lado nem   estigmatizada, pois ela funciona  apenas como referencial de uma 
norma privilegiada socialmente. Ela pode e deve ser trabalhada,   aliada aos  gêneros 
textuais de forma interativa, viva e   dinâmica. Pretendemos  desenvolver  um trabalho 
orientado pela   perspectiva sóciointeracionista da linguagem, o que significa uma 
mudança de rumos, passando de uma visão estruturalista de   ensino da língua para uma 
visão amplamente social de uso da   língua.Seguindo os postulados  de Bronckart 
(1997), devemos   valorizar as representações do agente-produtor  em relação ao   seu 
contexto social, subjetivo e físico. O ensino de Língua   portuguesa, segundo os PCNs, é 
preparar o aluno para a vida,   qualificando-o para o aprendizado permanente e para o 
exercício   da cidadania. Então, faz-se necessário que os professores   diagnostiquem  as 
reais dificuldades dos alunos na produção de textos  e, de acordo com a realidade  social 
deles  , planejem e   executem um trabalho produtivo com a  produção de gêneros  
 textuais. Os textos são produtos da atividade de linguagem em   funcionamento 
permanente nas formações sociais: em função de seus objetivos, interesses e questões 
específicas.   Fundamentamos  teoricamente nossa pesquisa em Bakthin (2003),  
 Koch(2006), Marcuschi (2008) e Bronckart (1997) Pernambuco   (1993). 
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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 (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, recorte central de minha dissertação, busca 
compreender – orientado 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   funcionamento 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, pensando em   como o contexto social de produção dessas cartas 
pode, de certa   maneira, justificar as ocorrências em foco dos referidos 
 fenômenos. Este trabalho dá sua contribuição 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 TD, 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 TD 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. 
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Sujeito: uma análise dos conceitos das gramáticas 
 

 Fernanda Figueira Fonseca 
  
Os conceitos de sujeito presentes nas gramáticas tradicionais de   língua portuguesa 
geralmente diferem das definições defendidas   por lingüistas. As gramáticas radicionais 
e os livros   didáticos estabelecem conceitos para o sujeito que apresentam 
falhas, uma vez que, na língua em uso, encontram-se situações   diferentes das 
apresentadas nos compêndios. Dessa forma, o uso   lingüístico tem demonstrado que o 
desempenho dos falantes nem   sempre consideram os pressupostos gramaticais. Pontes 
(1986), em   sua pesquisa sobre sujeito, analisou os traços representantes do 
conceito de sujeito e a prevalência destes entre os   entrevistados. Duarte (2007), ao 
analisar os termos da oração,   defende que os predicadores são os constituintes da 
sentença   responsáveis pela seleção do argumento externo, isto é, o   sujeito. Partindo 
das reflexões das referidas autoras, o   trabalho em pauta, a partir dos estudos teóricos 
de Pontes   (1986) e Duarte (2007), pretende apresentar uma discussão sobre 
os pontos conflitantes na formulação do sujeito e propõe-se   apresentar caminhos para 
uma análise mais convincente. De modo   geral, a análise das definições apresentadas 
pelos gramáticos   e linguistas apresenta divergências e convergências. Assim 
percebe-se a necessidade de uma explicação mais adequada,   privilegiando os fatos 
reais da língua. 
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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 entre os falantes da língua   (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 considerada 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 português europeu (P). 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 apenas com irregulares, considerando  
 as combinações das sentenças (2) e (3), portanto, como 
incorretas, além de não reconhecer o verbo chegar como   abundante. Com base nesses 
resultados anteriores, esta pesquisa,   que está em andamento, 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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O efeito semântico do foco em sentenças quantificadas do português brasileiro 
 

 
   Fernanda Rosa da Silva (USP) 

 
O presente trabalho tem como tema principal as relações de   escopo entre 
quantificadores em sentenças do português   brasileiro (PB). Mais especificamente, o 
objetivo desta pesquisa   é investigar o efeito semântico do foco nas relações de 
escopo em sentenças declarativas do PB, buscando compreender de   que maneira as 
noções semântico-pragmáticas de tópico e foco   interagem com a noção sintático-
semântica de escopo atrelada   a sintagmas quantificadores de diversos tipos como: 
universais   (todo), cardinais (dois), cardinais modificados (mais de, menos 
de) e existenciais (algum(s)) e negação (nenhum). Apresento,   abaixo, um exemplo de 
sentença a ser estudada.   (1) Mais de três alunos reclamaram de toda palestra do 
congresso.   Quando enunciada em um contexto não marcado (ou seja, em que a 
pergunta em discussão seria algo como “o que aconteceu   ontem?”), a leitura mais 
saliente para essa sentença é a de   que o número de alunos que reclamaram de todas as 
palestras do   congresso é maior que dois.   Consideremos agora um contexto diferente: 
dois professores que   participaram de um congresso estão conversando e um professor 
comenta com o outro: “Mais de dois alunos reclamaram da minha   palestra”. O outro, 
para consolá-lo, responde: “Não deve   ser nada pessoal, porque mais de dois alunos 
reclamaram de TODA   PALESTRA DO CONGRESSO”. Aqui, a mesma sentença 
acima parece   admitir outra interpretação, a de que para toda palestra x, 
mais de dois alunos reclamaram de x.   Desta vez, é o sintagma quantificado na posição 
de objeto que   tem escopo sobre o sintagma na posição de sujeito. Estamos 
diante de um caso de inversão de escopo, em que um constituinte   que ocupa uma 
posição hierarquicamente inferior ao outro   constituinte é interpretado como tendo 
escopo sobre ele. O que   foi crucial para a obtenção dessa interpretação foi a 
entonação peculiar (representada pelas letras maiúsculas   acima) com que o sintagma 
objeto foi pronunciado. Essa   entonação indica que o falante está abordando uma 
pergunta   (implícita) do tipo “de quantas palestras mais de dois alunos 
reclamaram?” Com isso, o sintagma quantificador objeto aparece   focalizado na 
resposta, o que parece ser o motivo pelo qual a   interpretação de escopo invertido se 
tornou saliente.   Nossa proposta é de que, apesar do Português Brasileiro ser uma 
língua voltada para o discurso, conforme afirma Negrão (1999),   e, em contextos 
neutros, priorizar interpretações das   sentenças a partir da estrutura fornecida pela 
sintaxe aberta,   em contextos marcados por foco, poderá haver inversão de escopo 
(cf. Erterchik-Shir (2007); Büring (1995)).    Para análise desta proposta, foram testadas 
sentenças com   quantificadores dos tipos citados acima nas posições de 
argumento externo e interno do verbo em contextos de foco. Essas   sentenças foram 
examinadas a partir da criação de contextos   específicos de focalização. Os testes foram 
realizados a   partir da aplicação de ferramentas lógicas baseadas numa 
teoria semântica composicional (cf. Heim e Kratzer (1998)) e da   intuição de falantes 
nativos da língua.   Tal análise nos mostrou que o português brasileiro apresenta 
 inversão de escopo apenas em contextos em que haja uma   marcação de foco 
contrastivo. No entanto, não são todos os   sintagmas quantificados que permitem 
inversão de escopo.   Sintagmas quantificados indefinidos (alguns) tanto na posição 
de sujeito como de objeto não aceitam inversão de escopo nem   mesmo em contextos 
marcados por foco. Já sintagmas quantificados   universais (todo), cardinais (dois), 
cardinais modificados (mais   de dois), negativos (nenhum) podem ou não apresentar 
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leitura de   escopo invertido em contextos marcados por foco. Isto dependerá   de sua 
posição sintática e da interação que estabelece com   outro tipo de quantificador. 
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On Záparoan as a Valid Genetic Unity: Preliminary Correspondences 
 

 Fernando O. de Carvalho (UFRJ/ LaLI-UnB) 
 
The Záparo linguistic family of the Peruvian and Ecuadorian   Amazon has been so far 
acknowledged as constituting a genetic   group only on the basis of lexical similarity 
and grammatical   parallels. We present here a preliminary statement of recurring 
sound correspondences holding among the basic lexical and   grammatical vocabularies 
of three languages usually deemed as   belonging into the Zaparo family: Iquito, 
Arabela and Záparo.       Our objective here is to move beyond the recognition of look-
alikes by simple “eyeballing” (Matisoff 1990) or   “first-pass etymologies” (Watkins 
1990) that has so far   characterized comparative approaches to the putative Záparoan  
 languages. Therefore, we will concern ourselves with more or less obvious etymologies 
or cognate sets which are nevertheless   revealing about the history of this language 
group, in a sense in   which simple, unanalyzed comparanda cannot be (Watkins 1990:  
 294-295). A few processes that presumably took place in the 
history of diversification of the Záparoan languages are   presented as well as 
reconstructed forms such as: 
*anaka ‘head’; A:naka; Z:anaka; I:anaka. 
*anahaka ‘cloud, smoke’; A:nahaka; Z:anahaka; I:anahaka. 
*ana- ‘woman’s sibling’; A: na-; Z: Ana-; I: Ana-. 
*ani- ‘to come’; A: ni-; Z: ani-; I: ani-. 
*ita ‘house’; A:tia; Z:ita; I:ita. 
*mii- ‘to do’; A: mii-; Z: mii-; I: mii-. 
*naw- 3rd Sg. Prefix; A: no- ; Z: naw- ; I: nu- . 
*tawhi- ‘to listen’; A: tohi- ; Z: tawhi- ; I: tuuhi-. 
*kaw ‘snake, viper’; A: (so)ko ; Z: kaw ; I: ku. 
*-jaw Negative Nominalization suffix; A: -jo ; Z: -jaw. 
*amaka ‘stick’; A: maka ; I: amaka. 
*ahapaka ‘bee, wasp’; A: hapaka ; I: ahapaka. 
*pani- ‘to want/like; love’; A: pani- : Z: pani- 
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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. 
(4) [IP Vocêsi parecem [CP que ti não pensam na vida]]. 
Os resultados preliminares do estudo comparativo mostram que   há uma significativa 
diferença 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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O valor pragmático das histórias em quadrinho no  processo de ensino-
aprendizagem de espanhol como língua  estrangeira 

 
   Flávia Farias de Oliveira (UFPE/CAPES) 

 
As teorias sobre a pressuposição pragmática e a semântica,   abordadas por Stephen 
Levinson (2005), em sua obra Pragmática,   apontam para diferenças entre ambas, bem 
como para o problema de   se analisar as pressuposições apenas sob a perspectiva 
semântica. As pressuposições pragmáticas, em comunhão com as   semânticas, 
permitem a análise textual conforme uma perspectiva   funcionalista, adotando os 
referentes contextuais como   fundamentais para que se realize uma satisfatória 
compreensão   do dito, em detrimento à abordagem formalista das análises 
estritamente semânticas e estruturais. Questionamos a análise   de textos trabalhados nas 
salas de aula de Espanhol como Língua   Estrangeira (E/LE), com alunos do curso de 
Letras, da   licenciatura em espanhol. Neste âmbito de ensino, no qual são 
formados professores de língua espanhola, faz-se urgente que   esses futuros 
profissionais saibam lidar com os diversos gêneros   textuais em língua estrangeira. 
Diante do exposto, discutiremos   neste trabalho de que forma as teorias pragmáticas e 
semânticas   da pressuposição podem contribuir para a compreensão de textos 
escritos em língua espanhola, nas aulas de E/LE. Para tanto, nos   deteremos à análise de 
tiras da história em quadrinho Mafalda,   de Quino, por tratar-se de um gênero textual 
visualmente   atrativo para os alunos e que provoca, no caso de Mafalda, uma 
reflexão crítica acerca da sociedade, além de ser um   interessante exemplar de como o 
texto pode suscitar reflexões   acerca da linguagem, utilizando a língua estrangeira. A 
partir   do trabalho com o referido gênero textual em consonância com as 
teorias pragmáticas e semânticas, tem-se, consequentemente, o   desenvolvimento da 
competência comunicativa, postulada por Dell   Hymes (1972). 
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Haplologia no falar paraense: um estudo comparativo 
 

Flávia Helena da Silva Paz (UFPA) 
 
 
O presente trabalho trata do fenômeno da Haplologia na   fala espontânea de cidadãos 
paraenses. O estudo refere-se mais   especificamente ao que chamamos de Haplologia 
entre frases.   Avalia-se os contextos de frases compostas apenas por /t/ - /d/, 
/d/ - /d/, /t/ - /t/ e /d/ - /t/, tais como: la(du) di fora,   per(tu) du, a gen(ti) tinha medu e 
tu(du) tinha, respectivamente.   São analisados fatores linguísticos e extralinguísticos 
com o   objetivo de mostrar os contextos favoráveis e desfavoráveis à   aplicação do 
fenômeno em estudo. Ao estudarmos os fatores   linguísticos, observamos além dos 
tipos de frases já   mencionados, os tipos de vogais que acompanham as consoantes. 
Essas vogais foram definidas como vogais idênticas, parecidas e   diferentes. No que se 
refere aos fatores extralinguísticos,   analisamos: idade, sexo e escolaridade, seguindo a  
 estratificação proposta no projeto Atlas Linguístico do Pará   (ALIPA). Os dados 
analisados integram o corpus de duas cidades, a   saber: Belém, a capital do Estado do 
Pará, e de Itaituba,   cidade paraense que fica a 891 km da capital mencionada. A coleta 
dos dados seguiu a orientação da Sociolinguística   Variacionista. Foram coletadas 
narrativas na zona urbana de cada   cidade.  A pesquisa relativa aos dados de Itaituba já 
foram   analisados e seus resultados já foram parcialmente divulgados.   Os dados de 
Belém estão em fase de tratamento. Depois de   analisados os dados, os resultados da 
capital serão comparados   aos resultados obtidos para Itaituba. O objetivo é realizar um 
estudo comparativo entre os resultados obtidos para as duas   cidades, no sentido de 
mostrar que fatores, linguísticos ou   sociais, tem interferência diferenciada ou similar 
sobre o   fenômeno. 
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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 organização   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. 
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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 analysis 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 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 
gramáticas 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 Variacionista 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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Entre a palavra e a cruz: hagiotoponímia na estrada real 
  

Francisco de Assis Carvalho (USP)  
 
A proposta deste trabalho é descrever as influências do sagrado   na formação 
toponímica dos municípios e logradouros que   compõem o conjunto dos caminhos da 
Estrada Real, tendo como base   o mapa apresentado pelo Instituto Estrada Real. O 
percurso da   “Estrada Real” com seus 1.400km de extensão envolve mais de   200 
municípios e logradouros que se localizam em três estados   brasileiros: Rio de Janeiro, 
São Paulo e Minas Gerais. A Estrada   Real evoca o tempo da exploração do ouro, da 
Inconfidência   Mineira e do Império no Brasil. Por essa rota circulavam, há   três 
séculos, carregamentos do minério cobiçado e de   diamantes retirados de jazidas 
próximas de Mariana, Congonhas,   Ouro Preto e Diamantina. Ela foi concluída em 
1707 por   iniciativa de Garcia Rodrigues Paes, filho do bandeirante Fernão   Dias Paes. 
A Toponímia (topos: lugar; nomos: nome) é uma área   de investigação que se 
fundamenta na idéia de que a nomeação   de um lugar não se dá de maneira aleatória ou 
despropositada,   mas que essa nomeação ao ser investigada, pode revelar   importantes 
informações referentes à língua em uso na região   pesquisada e aos costumes e valores 
preponderantes na conduta dos   falantes. A hieronímia (do grego IEROS: Sagrado) é o 
conjunto   dos nomes considerados sagrados ou referentes a crenças   religiosas, de onde 
se origina o hierotoponímia. A hagiologia   (do grego HAGIOS: santo) é o conjunto de 
obras que tratam dos   santos e do sagrado, de onde vem o hagiotoponímia. O processo 
da   nomeação toponímica revela os traços culturais do nomeador e   suas visões de 
mundo, bem como as convicções religiosas que   possui. Segundo Eliade (1962, p.37), 
estudioso do fenômeno   religioso, instalar-se num território equivale, em última   
instância, a consagrá-lo religiosamente. “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.” Para   Cassirer (1976, p.79) “o 
mundo da linguagem e da moral, as   formas fundamentais da comunidade e do Estado 
vinculam-se,   originariamente, nas concepções mítico-religiosas”.  A   colonização do 
imenso território brasileiro, do litoral ao   sertão, deu-se de maneira paulatina. Os 
colonizadores eram   portadores de uma cultura e se pautavam por ela. Possuíam leis,   
tradição, família e uma religião oficial e, por onde foram,   inculturaram esses valores, 
disseminando-os nos processos   designativos dos lugares que conquistaram. O 
colonizador   português quando chegou ao Brasil, na Idade Moderna,   preocupou-se em 
tomar posse da nova terra e de nela plantar a   Cruz. Ela foi introduzida pelos 
missionários jesuítas que os   acompanharam nas terras do país recém-descoberto. 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”. A autora lembra que 
Portugal   estava em situação privilegiada junto às demais nações   europeias e que o 
empreendimento das Grandes Navegações tinha   um duplo aspecto: as trocas 
comerciais e a conquista espiritual,   dois pólos de um mesmo interesse: “servir ao 
Senhor, mediante   a propagação de seu Santo Nome e de sua Santa Fé, entre tantos   
pagãos”. O objetivo principal desta pesquisa visa investigar a   motivação toponímica, 
no que tange às influências   religiosas, que influenciou a denominação dos lugares,   
considerando-se os aspectos linguísticos e culturais preservados   pela toponímia das 
regiões da Estrada Real. Para isso, fizemos   o levantamento designativo dos topônimos 
e descrevemos a   constituição etimológica, dentro de um ordenamento histórico   e 
sócio-cultural. Em seguida, conforme a metodologia de Dick   (1990), procedemos a 
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elaboração das fichas lexicográficas com   a classificação e a contagem dos 
hagiotopônimos e   hierotopônimos mais comuns e com maior relevância. Para o   
resgate histórico-linguístico do sagrado na toponímia da   Estrada Real preocupamo-nos 
em fazer uma investigação   científica para relacionar historicamente a origem de cada   
topônimo e as mudanças ocorridas ao longo do tempo (do século   XVI ao atual). Para 
uma melhor contextualização histórica foi   fundamental a leitura da história de cada 
município e   logradouro, bem como a visitação dos autores que escreveram   sobre a 
região através de uma pesquisa documental no Arquivo   Histórico Ultramarino, 
Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo   Nacional / Torre do Tombo, Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro   e outros centros de pesquisa. Desta maneira, constatamos 
que o   estudo toponímico concebe o Léxico como reflexo da   inter-relação existente 
entre língua, cultura e sociedade. Ele   é o patrimônio cultural de uma comunidade que, 
transmitido de   geração em geração, permite ao homem expressar os sentimentos   e 
ideias de uma determinada época. Os dados coletados permitem   concluir que a 
Toponímia que compõe a Estrada Real guarda   marcas de todos os povos que habitaram 
essas regiões, ou que   nela pisaram como desbravadores do Sertão. Existe na memória   
toponímica local um vínculo histórico marcado pela religiosidade do colonizador 
português. 
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As formas de tratamento de segunda pessoa nas línguas românicas: um estudo 
diacrônico 

 
Francisco Javier Calvo del Olmo (UFRJ) 

 
 
Observa-se que o espanhol, o português, o catalão e o galego   contemporâneos 
possuem um pronome cortês gramaticalizado a   partir da fórmula honorífica vossa 
mercê. Trata-se de uma   evolução em paralelo das línguas românicas faladas na 
Península Ibérica que não pode ser reportada à época das    origens desses idiomas por 
haver acontecido durante os séculos   XIV, XV e XVI. Neste trabalho, revisam-se 
concisamente os   mecanismos mais comumente empregados pelas línguas neolatinas 
para marcar a dêixis social, tais como a pluralização dos    pronomes ou o emprego de 
fórmulas honoríficas que fazem   referência a entidades abstratas -como a mercê, a 
graça, a    senhoria etc.- do interlocutor. Em seguida reconstrói-se a    incorporação dos 
tratamentos abstratos, especialmente de   vuestra merced, ao espanhol, enquadrada 
numa reestruturação   maior do sistema pronominal. Durante os séculos XIV e XV, os 
paradigmas pronominais de segunda pessoa do espanhol foram    profundamente 
modificados de tal maneira que não se pode    entender a origem e a difusão de uma 
mudança concreta sem    contextualiza-la com as outras. Analisa-se também a origem 
dos    tratamentos nominais vinculada à tradição diplomática   ocidental e ao ars 
dictaminis, os contextos nos que primeiro   apareceram e o percurso que seguiram na 
gramaticalização.   Salienta-se que a fórmula de tratamento criou um paradigma 
próprio tomando os pronomes átonos da terceira pessoa do   singular e do plural. Alguns 
autores já indicaram uma possível   influencia espanhola na origem da fórmula 
portuguesa vossa   mercê; neste trabalho tenciona-se oferecer provas sólidas que 
permitam afirmar o refutar essa hipótese. Assim, foca-se a   atenção no caso do 
português e nas possíveis mudanças   acontecidas no seu sistema pronominal que 
pudessem contextualizar  as novas formas de tratamento segundo as tendências próprias 
da língua. Os dados que fornece o espanhol são depois confrontados   com os do 
português e do catalão; compara-se a cronologia das  diferentes línguas e tenciona-se 
compreender em que grau a influência política e cultural espanhola durante os séculos 
XVI e XVII pôde haver condicionado o processo. Por último,   estudam-se os pronomes 
de tratamento em italiano e em francês   durante o mesmo período por considerar que 
apresentam semelhanças e contrastes com a situação das línguas ibéricas. Propomos 
estudar estes pronomes como elemento comum e  contrastivo na família das línguas 
românicas e analisar as repercussões da sua gramaticalização na estrutura 
morfossintática. 
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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 
relativas na variedade dialetal do   crioulo da ilha de São Nicolau, Cabo Verde, CSN, e 
no português   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 inéditos 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   contato 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). 
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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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 Sujeiro-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, isto é, ela 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 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 desapareceu.”   (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 
Crítica do autor Mario Schmidt para alunos   do sétimo ano. Também analisamos os 
seguintes fatores    referentes ao Sintagma Nominal (SN) sujeito: status   informacional, 
volição, extensão, agentividade e animação.   Nossas hipóteses iniciais são baseadas nos 
nossos estudos    anteriores sobre VS, como por exemplo, Naro & Votre (1989), Spano 
(2002) e Freitas (2006 e inédito). Esperamos 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 (2008 e 2009), 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. 
 
 

 
 
 



 148 

Estruturas sintéticas gerundivas em textos impressos brasileiros do século XIX: 
Distribuição em crônicas, artigos-editoriais e notícias 

 
Gabriella Costa Silva (UFRJ/PIBIC) 

Afranio Gonçalves Barbosa (UFRJ/CNPq) 
 
Nos dados preliminares de nossa pesquisa, somente com dados da    forma nominal 
gerúndio, foi verificado significativo contraste   entre dois rótulos textuais usados nos 
jornais do século XIX -   artigos-editoriais e crônicas. Interessante que, quebrando a 
oposição simples impressos versus manuscritos, foi observada   uma aproximação da 
distribuição das estruturas sintéticas   com gerúndio coordenadas entre crônicas 
impressas e cartas   pessoais manuscritas. Essa semelhança na estruturação pode ser 
reflexo do fato de as crônicas e as cartas possuírem uma mesma    motivação básica de 
produção: expor fatos, relatar e    analisar eventos que mereçam destaque. Nesta etapa 
do trabalho,   nosso objetivo é avançar no tratamento distributivo-comparativo 
entre os grupos textuais reunidos sob rótulos nos jornais    oitocentistas para que sejam 
verificadas se as constantes    quantitativas refletiriam estabilidades aparentemente 
ligadas aos    rótulos textuais oitocentistas que possivelmente abrigam 
gêneros com mesmos papéis sócio-pragmáticos. Para isso, além   de ampliarmos os 
dados em três direções: 1) com novos dados de    artigos-editoriais, 2) escolhemos outro 
rótulo impresso que    inclui em sua base funcional o papel de relato e análise de 
eventos: as notícias, e 3) levantamos dados gerundivos da   variante A + INFINITIVO. 
São usados como "corpora" notícias    retiradas de jornais brasileiros da 2ª metade do 
século XIX,   artigos editoriais publicados no Correio Paulistano, de 1876, e   crônicas 
de França Junior publicadas na Gazeta de Notícias, de   1877 - disponibilizados no 
acervo do Projeto PHPB- Rio  (https://sites.google.com/site/ corporaphpb/ ). Com esse 
material,   queremos comprovar que a proximidade entre crônica e carta   pessoais 
também existiria entre dois grupos no mesmo ambiente de 
periódicos impressos: crônica e notícia, afastando-se do   Artigo- editorial, material de 
caráter mais argumentativo. Na    verdade eram as cartas que cumpriam o papel de fazer 
circular as    notícias antes do advento dos jornais impressos. Por isso, nossa 
hipótese seria que as notícias se aproximariam das crônicas   também em nível oracional 
nas distribuições das estruturas   gerundivas sintéticas em Coordenadas, Subordinadas e 
de   Hipotaxe. Para isso, dialogamos com metodologia descritiva de 
Braga e Coriolano (2007) já que tais autoras analisam as    construções de gerúndio em 
um continuum de mais a menos   dependentes: Coordenadas, Subordinadas e 
Hipotáticas. 
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A 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 testemunho 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 universo 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 dez 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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Um discurso religioso na autocracia militar brasileira 
 

Gersica Alves Sanches (UFBA) 
 
Esta pesquisa realiza a inventariação do acervo pessoal de D.   Timóteo Amoroso 
Anastácio – 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 expoentes 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 
linguísticos dos textos, quais as formações discursivas e   ideológicas trazidas pela 
materialidade 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. 
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Ideias linguísticas na obra “Sociolinguística: os níveis da fala”, de Dino Preti 
 

Gil Negreiros (FEP-Itajubá) 
 
 A história das ciências configura-se, hoje, como uma   importante área da investigação 
científica. Contudo, mesmo   diante dessa importância, os trabalhos de historiografia das 
ciências ocorrem de forma desequilibrada. Enquanto há uma   quantidade satisfatória de 
discussões a respeito da história   do pensamento de determinadas ciências, como a 
Matemática e as   Ciências Naturais, as ciências da linguagem não alcançam o   mesmo 
nível de interesse por parte dos estudiosos. O tema deste   trabalho é a análise das ideias 
linguísticas no livro    “Sociolinguística: os níveis da fala”, de Dino Preti. A   pesquisa 
ganha relevância por dois motivos: primeiro, por se   tratar de uma investigação que 
envolve a produção de um   importante linguista brasileiro de formação uspiana, 
representante dos estudos linguísticos que se iniciaram no final   da década de 1960 e, 
segundo, por se investigar a história das    ciências da linguagem do Brasil, campo ainda 
tímido no contexto   da Linguística do país. Os objetivos nesta comunicação são 
dois: apresentar alguns resultados de nossas reflexões sobre   algumas ideias 
linguísticas, principalmente a concepção de   língua, fala e atos de fala que nortearam a 
produção de   “Sociolinguística: os níveis da fala” e investigar as   causalidades 
históricas que nortearam a obra em questão. O   trabalho se apoia, teoricamente, nos 
pressupostos da    Historiografia Epistemológica, na modalidade adotada por Auroux 
e Puech. Essa linha teórica considera a língua como fato social   e se baseia na 
explicação e na interpretação   filosófico-científica do conhecimento humano. Há um 
interesse,    a partir desse quadro teórico, nas ligações causais do objeto   investigado 
com outros que lhe são relacionados, a partir de   cinco parâmetros (sistema de objetos, 
parâmetro temporal,   parâmetro espacial, sistema de parametragem externo que liga o 
sistema de objetos ao seu contexto e sistema de interpretantes).   Segue-se, no processo 
de pesquisa, o Método Fenomenológico, a    partir de seus quatro momentos 
metodológicos, a saber: imersão,   discriminação, atribuição e síntese. 
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Estudo das formas pronominais objetivas de segunda pessoa na fala de Santo 
Antônio de Jesus-BA 

 
Gilce de Souza Almeida (UNEB) 

 
A reorganização do quadro pronominal do português brasileiro atinge diretamente a 
configuração dos   pronomes-objeto em todas as pessoas. Para a representação do 
acusativo, por exemplo, é possível encontrar a concorrência   entre, pelo menos, cinco 
formas: o/a, te, lhe, você, objeto    nulo; na configuração do dativo, além dos clíticos te 
e lhe,   destacam-se as estratégias com preposição – para/a ti,   para/a você – e o objeto 
nulo. Um dos fatos que chamam a    atenção nessa reorganização é o comportamento do 
clítico   lhe, que, segundo a descrição tradicional, restringe-se à    categoria de dativo 
anafórico de terceira pessoa; entretanto,   seu emprego nessa função já não se verifica no 
português    brasileiro corrente. O que se nota em relação a esse clítico   é o seu uso 
frequente como dativo de segunda pessoa e como   acusativo, também de terceira 
pessoa. Partindo desses fatos,   este trabalho investiga o uso variável dos pronomes-
objeto de   segunda pessoa na variedade do PB falada em Santo Antônio de 
Jesus,  no Recôncavo baiano. Com base nos pressupostos    teórico-metodológicos da 
Sociolinguística Variacionista, que   defende a ideia de que a variação e a mudança 
linguísticas   são condições de todas as línguas e acontecem de maneira    sistemática, 
objetiva-se identificar as formas de complementos   de segunda pessoa produzidas na 
variedade do português em estudo   e analisar os condicionamentos linguísticos e sociais 
que atuam   sobre a seleção feita pelo falante. Os dados utilizados   compõem-se de 
amostras de fala de 24 informantes, de ambos os   sexos, distribuídos em três faixas 
etárias (25 a 35 anos, 45 a    55 anos e 65 a 75 anos) e dois níveis de escolaridade: 
superior   e fundamental. Para o tratamento quantitativo dos dados   utilizou-se o 
programa Goldvarb. Considerou-se a hipótese de   que, além dos condicionamentos 
extra-linguísticos acima   mencionados, fatores pragmático-discursivos, como o grau de 
monitoramento do discurso e o tipo de relação entre os   interlocutores, regulariam a 
escolha das formas interlocutórias   pelos falantes santoantonienses. 
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O predicador chamar na diacronia do português 
 

Ester Scarpa (UNICAMP) 

Gilcélia de Menezes da Silva (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)  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 
construções 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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Construções -se ativas e passivas em anúncios publicitários paulistanos: um 
diálogo entre a linguística e o contexto sócio-histórico  

 
Giovanna Ike Coan (USP) 

 
Esta comunicação investiga construções-se em anúncios    publicitários de revistas 
paulistanas 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 unidades 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. 
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Transcrição e edição semidiplomática do Livro de Compromisso da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Freguesia  de São Caetano da Comarca 

de Mariana do ano de 1762: aspectos paleográficos 
 

 
Giovanna Marcella Verdessi Hoy 

 
 
 Este trabalho consiste na transcrição e edição semidiplomática do Livro de 
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Trata-se de um 
manuscrito do século XVIII, que pertencera à freguesia de São Caetano da Comarca de 
Mariana e que atualmente compõe o acervo da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais. 
 A escolha pela edição semidiplomática teve como fator principal não adaptar a língua 
original do texto à nossa língua atual ao realizar a transcrição. Isso porque o texto   
 transcrito e editado  objetiva-se aos estudos lingüísticos e    não a um número maior de 
leitores. Com este tipo de edição, “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” (FACHIN: 2008/2009, p.251).O documento foi transcrito e editado como o 
objetivo de fazerparte do corpus da minha pesquisa em andamento no curso de    Pós-
Graduação em Letras: Estudos da inguagem da Universidade Federal de Ouro Preto. 
Pretende-se analisá-lo sob o enfoque da Linguística Sistêmico Funcional para entender a 
representação lingüístico-discursivo dos negros nos textos. A transcrição e edição, além 
de ter utilidade imediata para minha pesquisa que tem por finalidade estudos 
lingüísticos, poderá também contribuir para outras pesquisadores que tenham como 
interesse o estudo dos aspectos históricos-sociais das irmandades, estudos Filológicos 
ou estudos Lingüísticos. Como metodologia levou-se em conta não somente a leitura do 
documento, mas a realização de apontamentos paleográficos no que se refere à 
“classificação da escrita” (...) morfologia das letras, (...) sinais abreviativos” 
 (CAMBRAIA:2005,p.24), entre outros aspectos. Esta metodologia teve por base as 
Normas para Transcrição de Documentos   Manuscritos para a História do Português do 
Brasil (1998).    A transcrição e edição do Livro de Compromisso da irmandade acima 
citada já foi finalizada. No total, foram dezoito capítulos transcritos e os seus termos de 
abertura e encerramento. A letra é arreadondada, regular e bem cuidada o que nos fez 
pensar em um escriba conhecedor de técnicas de escrita. Será apresentada parte da 
transcrição e edição do    manuscrito e alguns de seus aspectos paleográficos, junto à 
sua edição fac-simile para cotejo. Apresentar-se-á uma amostragem da análise 
linguistica com a listagem dos tipos de Processos encontrados, de acordo com o sistema 
de Transitividade desenvolvido por Halliday (2004).  
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A criação de palavras compostas na poesia de João Cabral de Melo Neto: análise 
morfológica e estilística 

 
Gisele Alves (UNESP-Ar/ CNPq) 

    
  

  Dentre os estudos clássicos da Morfologia, incluindo os    de tradição gramatical, o 
léxico é entendido como um conjunto   sistemático de palavras da língua cuja 
investigação é   centrada na descrição das características e propriedades de 
cada unidade vocabular. A inconsistência desta abordagem é   revelada quando são 
verificadas as mais diversas incoerências   estabelecidas em torno da definição do real 
objeto de estudo da   morfologia que, de acordo com a tradição gramatical, se 
concentra em estudos sobre a flexão. Uma vez constatados os   equívocos que rondam 
os estudos sobre o léxico, os estudos de   Basílio (2008) ilustram que este apresenta um 
alto grau de   regularidade, sendo um componente fundamental da organização da 
língua. No entanto, revisitando a concepção de que o léxico   não é apenas um conjunto 
de palavras, mas um sistema de   natureza dinâmica portador de estruturas (os processos 
de   formação de palavras) a serem usadas em sua expansão, nota-s   que o sistema 
lexical se caracteriza por conter certa   regularidade uma vez que disponibiliza aos 
falantes os recursos   necessários para a formação de novas palavras, além da  
compreensão, por parte desses mesmos falantes, de novas palavras 
que surgem em seu cotidiano. Diversificados são os processos de   formação de palavras 
e mais diversificadas ainda são as    finalidades a que se prestam os novos vocábulos. 
Neste estudo,    tem-se por objetivo tecer considerações a respeito do processo   de 
formação de palavras, enfocando a questão das palavras    compostas presentes na 
poesia de João Cabral de Melo Neto.   Cumpre ressaltar que a opção pela produção 
poética do citado   escritor justifica-se por constituir o corpus de uma pesquisa de   
maior amplitude, a ser desenvolvida em forma de tese de   doutoramento. Na poesia de 
João Cabral, o recurso à criação   de palavras por meio de processos derivacionais 
diversos   constitui um mecanismo bastante produtivo. Nos limites do presente trabalho, 
pretende-se refletir sobre a formação de   palavras compostas e o grau de expressividade 
que estes   compósitos conferem ao texto poético cabralino. 
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Campo léxico trabalho: uma perspectiva linguística sociocultural 
 

Gisele Martins Siqueira (FL/UFG) 
Maria Suelí de Aguiar (FL/UFG) 

 
 
Neste trabalho apresentaremos os termos lexicais que compreendem  o campo léxico 
trabalho das regiões de Goiás e Mato Grosso   definidas por Bariani Ortêncio (2009) 
como a região do Brasil   Central. Buscaremos evidenciar os termos coletados, pelo 
grupo de   pesquisadores do Projeto Filologia Bandeirante em entrevistas   gravadas em 
CDs, numa perspectiva cultural de forma a fazer um   levantamento das palavras e 
compará-las aos dicionários   (HOUAISS; VILLAR, 2001) e (FERREIRA, 2004), numa 
concepção tida   como termos da língua e da cultura pertencentes ao Brasil   Central, ou 
como pertencentes ao léxico da cultura nacional   consagrado nos dicionários. Este 
estudo aborda, certamente,   resultados parciais de investigações de pesquisas de 
pós-graduação que toma, pois, corpus oral, gravado em   histórias de vida 
narrados/contadas em CDs para grupo de   pesquisadores do Projeto Filologia 
Bandeirante. Nossa proposta   está centrada na concepção de que o léxico de uma língua 
é   o repositório da cultura e da história de um povo que o   constitui. Para tanto, 
apresentaremos o estudo preliminar de   entrevistas do Projeto Interinstitucional 
Filologia Bandeirante   (COHEN et al., 1997), tomando o nível léxico como 
inquestionavelmente entrelaçado nas relações sociais e   culturais, na perspectiva de que 
práticas culturais específicas   se mostram estruturadas na língua. Sabemos que o léxico 
está   ativo nas formas culturais de uma dada língua e percebemos esse 
fato nos itens lexicais selecionados para análise, que tendem a   resistir, não 
propositadamente, por parte dos falantes em manter   suas práticas culturais a partir de 
usos linguísticos. Faremos,   também, o inventário dos signos mais significativos e 
recorrentes que formam o campo léxico trabalho e os analisaremos   na perspectiva da 
teoria de Coseriu (1977). A escolha do campo   léxico específico se dá pelo fato de as 
pessoas, falantes   rurais, que fazem parte desse corpus de pesquisa, afirmarem-se 
enquanto sujeitos que trabalham e que fazem disso sua referência   de vida. Esse 
subsistema linguístico rural dos falantes caipiras   constitui um léxico que se caracteriza 
por sua especificidade e   particularidade, principalmente no que se refere ao conceito 
de   conservação dos traços da língua dos séculos XVII e XVIII.   Por isso, se justifica a 
importância desse estudo do campo   léxico para levantar dados que caracterizam a 
relação língua,   cultura e sociedade dita caipira das regiões de Goiás e Mato 
Grosso, pontos de abrangência e interesse do Filologia   Bandeirante. 
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A questão do contexto na construção textual 
 

Gisele Romano da Silveira 
 

Contexto é a situação histórico-social de um texto, envolvendo não somente as 
instituições humanas, como ainda   outros textos que sejam produzidos em volta e com 
ele se   relacionem. Pode-se dizer que o contexto é a moldura de um   texto. O contexto 
envolve elementos tanto da realidade do autor   quanto do receptor — e a análise destes 
elementos ajuda a    determinar o sentido. A interpretação de um texto deve, de   
imediato, saber que há um autor, um sujeito com determinada   identidade social e 
histórica e, a partir disto, situar o    discurso como compartilhando desta identidade. 
Salientando que o   texto só receberá esta nomenclatura (texto) se o receptor da 
mensagem conseguir decifrá-la. A concorrência ocorre quando   cada um destes 
discursos tenta "ganhar" o receptor, "anulando" os   demais ou desarticulando seus 
argumentos ou credibilidade em seu    próprio favor. O modo de interpelar o receptor 
definirá as   características do seu discurso (posicionamento competitivo) e  determinará 
seu êxito ou insucesso. E se pensarmos na   tradição anglófone a distância aumenta, 
porque o discurso de    Norman Fairclough também não se aproxima das questões 
francesas. O que temos são vias, diferentes possibilidades de   compreensão de um 
problema posto diferentemente por cada autor.   O que significa que não há uma "teoria" 
mais aceita atualmente,   mas sim caminhos teóricos que respondem e co-respondem em 
parte    às necessidades de reflexão que se apresentam. Na história da   feitura de 
artefatos (fabricação de objetos e obras de arte), a    produção deslocou-se da união 
designer/produtor para a gradual   separação entre esses dois agentes. Antigamente, um 
artesão   era ao mesmo tempo o projetista e o fabricante de um objeto ou   uma obra. Já 
no contexto da produção industrial, o   profissional que aplica valores estéticos aos 
objetos que serão    produzidos (designer) não é o mesmo que os executa. Assim, 
indaga-se se é ele quem cria e determina esses valores    estéticos, ou se eles já lhe são 
passados, pelo ambiente   cultural, ideológico ou econômico. 
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Análise fonético-acústica de vogais nasais: Fortaleza dos Nogueiras-MA 
 

Gisélia Brito dos Santos (UFG) 
Maria Suelí Aguiar (UFG) 

 
 
Este trabalho apresenta uma análise fonético-acústica das   vogais nasais da comunidade 
de fala de Fortaleza dos Nogueiras,   Maranhão. Embasamo-nos nos postulados Camara 
Jr. (1970), de   Mateus (1982), de Moraes e Wetzels (1992) e de  Batistti (1997),  
 acerca da nasalidade na língua portuguesa, especialmente, no 
português brasileiro. Os informantes sujeitos desta pesquisa são   pessoas com baixa 
escolaridade, baixa rotatividade e têm a   partir de 60 anos de idade. Nasceram e sempre 
viveram na zona   rural de Fortaleza dos Nogueira. A análise fonético-acústica 
dos dados é feita por meio do programa Speech Station  da   Sensimetrics, para a 
visualização dos expectogramas e para a   extração das medidas de F1 e de F2. Para as 
medidas de F0,   utilizamos o Praat. Apresentamos os valores dos formantes 1 e 2 
das vogais orais e nasais e comparamos essas medidas com o   intuito de mostrar o que 
acontece com a vogal nasal em relação   à oral; mostramos quais as características 
acústicas da vogal   nasal e apresentamos o triângulo articulatório das vogais orais 
e nasais de alguns informantes. O referencial teórico de   Fonética Acústica está 
fundamentado principalmente nos   trabalhos de Ladefoged (2003, 2006 e 2007). Na 
análise   fonológica, respaldamo-nos na Fonologia Gerativa, de Chomsky e 
Halle (1968) 
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A produção escrita de brasileiros aprendizes de inglês como língua estrangeira: 
uma análise com base no uso de inputs diversificados 

 
Gláucia Maria de Moura  (CEFET-MG) 
Liliane de Oliveira Neves (CEFET-MG) 

Marden Oliveira Silva (CEFET-MG) 
Valéria Netto Valente (CEFET-MG) 

 
 
 
A aquisição de língua estrangeira (LE) tem sido muito    pesquisada pela Linguística 
Aplicada, enfocando os campos   linguístico, cognitivo e social. Com base nos estudos 
de Krashen   (1987), Myles (2002) e Brown (2007) sobre input, este trabalho   objetivou 
analisar qualitativamente produções escritas    (outputs) de alunos brasileiros aprendizes 
de inglês como LE em    um curso de nível intermediário, a partir de inputs  
diversificados. Para a coleta dos dados, foram aplicados, em uma    turma de 14 alunos, 
um termo de consentimento livre e esclarecido    e um questionário, com o objetivo de 
se obter autorização para   a realização da pesquisa e  de se obter informações como: 
idade, sexo, nível de escolaridade, tempo de contato com a    língua inglesa, entre 
outras. Posteriormente, foi enviado um   e-mail com as tarefas propostas, que previram a 
produção de um   texto escrito, a ser enviado por e-mail, a partir de dois inputs 
diferentes: em uma, aos alunos foi solicitada a leitura de um   texto transcrito de um 
vídeo; em outra, aos alunos foi   solicitado assistir ao vídeo, acompanhado do texto 
transcrito.   Apenas quatro alunos se dispuseram a participar da pesquisa. 
Compõem o corpus, portanto, quatro e-mails produzidos por alunos   de inglês como 
língua estrangeira. As produções foram   analisadas com base em uma grade de 
avaliação, em que os   elementos avaliados foram: enunciador, interlocutor, propósito e 
informações, clareza, coesão, adequação lexical e   adequação gramatical. Na análise da 
amostra selecionada, os   dados demonstraram que o input diversificado pode ter 
contribuído para a compreensão leitora dos alunos, mas não   contribuiu para que eles 
produzissem textos mais adequados à   situação de comunicação estabelecida. Vale 
ressaltar que,   embora tenhamos feito a análise dos textos com base em uma grade 
de avaliação já testada e discutida sobre o uso de inputs   diversificados, não podemos 
generalizar as nossas conclusões,   tendo em vista o número reduzido de participantes. 
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 A linguagem do Rap numa perspectiva sociolinguística 
 

    Gláucia da Silva Lobo Menezes (USP/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 pensamento 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 linguagem ser   eleita o principal objeto de comunicação desses falantes. 
Além   disso, averiguamos em que situações essa linguagem é empregada   e se são 
apenas pessoas 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 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 compreensível; 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. 
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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 
páginas, 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 
páginas, 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   páginas 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. 
 
 



 163 

spectos 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 
manuscritos 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 
intervenção 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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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 
manuscritos 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 
intervenção 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 estratificadas: 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 
consideradas. 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 vocábulo 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, conforme 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", defendida em 2011 na UFSC. Discuto, 
neste momento, a   adoção por parte de Labov do conceito durkheimiano de fato   social 
em suas formulações teóricas 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 significados 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 pontosque 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) 
 
    
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 
desse 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   antecedido 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. Referencial: 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 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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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 
subordinadas substantivas está   correlacionada com as variáveis tempo verbal e 
modalidade. As    orações 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 
motivações que subjazem   às estratégias de uso do subjuntivo e do indicativo em 
contextos de variação. 
 
 



 170 

Sinais diacríticos em manuscritos do século XVII 
 

Helena de Oliveira 
 
A presente comunicação abordará o emprego de sinais    diacríticos como o acento 
agudo e o acento grave, em processo   civil manuscrito do século XVII.    O processo 
analisado é sobre o de Francisco Chaves, redigido    elaborado no ano de 1671, 
composto por 25 fólios, manuscritos    frente e verso por diferentes escribas. Em prévia 
análise    paleográfica, identificamos 5 punhos grafias distinto. Esse    documento 
apresenta-nos ainda aspectos linguísticos e   paleográficos específicos, no entanto, 
pontualmente,   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. Atrelamos, 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 relacionando com a acentuação gráfica, como a 
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 No Brasil, apoiamos   nossas consultas na 
Epitome da Grammatica da Lingua Portugueza de   Antonio de Moraes Silva, que 
diferencia os acentos por sinais   gráficos, relacionando a entonação ao símbolo gráfico 
agudo    ou grave. Tal abordagem contrapõe-se à observações de Júlio   Ribeiro, que em 
sua Grammatica Portugueza de fins do XIX.   A partir dos posicionamentos destes 
gramáticos e do levantamento    dos dados, apresentaremos hipóteses acerca de 
possíveis    critérios linguísticos para a utilização dos sinais agudo e  grave. 
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 Frases terminadas com preposição no português brasileiro 
 

  Heloisa Alves Braga (PUC-MG) 
 
 
 O Português Brasileiro possui estruturas que, devido ao seu uso,   precisam ser aceitas 
como gramaticalmente corretas. Diante de tal   afirmativa procura-se com este artigo 
colocar em evidência a   utilização, por parte de alguns falantes do Português 
 Brasileiro, de preposições em final de frases, mediante   observações realizadas em 
aulas de um programa de   pós-graduação em Letras e de aulas de Produção de textos de 
alunos do Ensino Médio, bem como análises de textos de jornais   e revistas, impressos 
e/ou digitais. Dessa forma, procura-se   evidenciar que tais estruturas funcionam como 
objeto nulo, uma   vez que ao terminar a frase na preposição o interlocutor   conseguiria 
recuperar o que lhe foi dito sem nenhum   comprometimento de sentido. 
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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   brasileiro 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 
cognitivos 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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Transitividade e efeitos de poder no breu e memorial dos pecados e cousas que 
pertence(m) ha cõfissã, de Garcia de Resende 

 
Hérvickton Israel de Oliveira Nascimento (UFPE) 

 
 
O século XVI português apresenta uma sucessão de   acontecimentos que enchem os 
olhos  das diversas áreas do   conhecimento científico: filosofia, filologia, direito, 
história, linguística diacrônica, história da linguagem etc.    A riqueza de fatos dos mais 
diversificados campos advém também   de mudanças no pensamento do homem ao 
longo do tempo, que podem    ser traduzidas, não de forma simplista, pelo humanismo 
erasmista, responsável por fundir, em Portugal, “o sentido do   profano, em termos de 
valores e de saberes [...]; o anseio   evangélico e culturalmente avançado do humanismo 
cristão; e a    consciência das realidades históricas nacionais” (RODRIGUES, 1981, p. 
39 e 40). Falar sobre o século XVI europeu e, aqui, o   português, faz lembrar 
inevitavelmente a crise religiosa e o   papel que o humanismo teve como veículo de 
contestação da   suprema autoridade clerical. Essa crise, segundo Rodrigues (1981), 
vem desde o século XIV, e, mais tarde, mesmo com o   início dos movimentos de 
contestação dos abusos por parte das   autoridades clericais, a igreja hierárquica não 
mudará   substancialmente a sua postura autoritária. Assim, o Breue   memorial dos 
pecados e cousas que pertence ha cõfissã,   documento aqui estudado, de Garcia de 
Resende, publicado em 1521   pela Casa de Germão Galharde, surge dentro desse 
contexto   sócio-histórico, cultural e religioso de grande efervescência em Portugal. Seu 
caráter prescritivo-normativo, no qual dita a   postura do pecador no momento de 
confessar suas faltas ao   sacerdote clerical, marca bem de qual lado estava o poder da   
palavra, o poder da linguagem, conferido ao representante do divino na terra, o 
sacerdote. O presente trabalho, inserido no   âmbito da Filologia, com a contribuição 
dos estudos   históricos e sociais da língua, objetiva apresentar o sistema   de 
transitividade presente no Breue memorial e os efeitos de   sentido produzidos no leitor, 
cuja relação com o autor se dá   de maneira totalmente assimétrica. Para tanto, utilizou-
se o   aporte teórico da Linguística Sistêmico-Funcional, que vê a língua como um 
“sistema semiótico” efetivado pelo uso,   proposto por Halliday (1985). 
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“Ao respeitável público”: cenas enunciativas na historicidade de anúncios sobre a 
teatralidade circense em Fortaleza 

 
Hildenize Andrade Laurindo (UFC) 

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

 
Hilmara Moura de Jesus (UFBA) 

 
 Elaborado no âmbito da pesquisa Sociolinguística Variacionista   (cf. LABOV, 1972), 
este trabalho consiste na análise da   regência variável do verbo ir de movimento no 
dialeto das   comunidades de Matinha, distrito de Feira de Santana, Piabas, localizada 
no município de Caem, antigo distrito de Jacobina,   Barra/Bananal e Mato Grosso, na 
Chapada Diamantina, Casinhas,   Tapera e Lagoa do Inácio, em Jeremoabo. Para o 
desenvolvimento   da pesquisa, foi utilizada uma amostra extraída de 72   informantes 
que compõem o corpus do Projeto “A Língua   Portuguesa no Semiárido Baiano”, da 
Universidade Estadual de   Feira de Santana.   O presente estudo é direcionado para 
descrever o fenômeno da   variação que envolve as preposições a, para e em 
introduzidas   pelo verbo ir de movimento e analisar os fatores 
condicionantes (linguísticos e sociolinguísticos) do uso dessas preposições.  
 Considerou-se como referencial teórico a visão de gramáticos   normativos e de 
linguistas a respeito do tema. Segundo a gramática tradicional, o verbo IR de 
movimento deve   ser empregado somente com as preposições a e para. Bechara  
 (2009) afirma que a língua padrão não aceita o emprego da   preposição em com verbos 
de movimento, preferindo a   preposição a.   Diversos trabalhos abordam a variação de 
preposições e   apontam uma tendência para a perda da preposição a no   português do 
Brasil (doravante PB), e destes, destacam-se: com   verbos dativos Bispo (2004), Gomes 
(2003) e Oliveira (2004); com   verbos de movimento Mollica (1996), Ribeiro (1996), 
Vallo (2003), Wiedemer (2008); em construções de acusativo preposicionado   (Ramos, 
1989). Este trabalho parte da observação do processo em curso de   desuso da 
preposição a no PB, perceptível na fala e, em grau   menor, na escrita, que vem sendo 
substituída por outras   preposições em determinados contextos.   Os resultados apontam 
indícios de uma mudança praticamente   concluída, visto ter-se encontrado apenas seis 
ocorrências com   a preposição a. Dentre as 582 ocorrências que constituem os  corpora, 
destacam-se 418 realizações com a variante para (71%)   e 164 com a variante em 
(29%). O programa estatístico Goldvarb   2001 selecionou as variáveis grau de 
definitude do nome   locativo, permanência no local, pessoa do discurso, comunidade,  
 tempo verbal, sexo/gênero, escolaridade, (in)determinação do   sujeito e narratividade 
do discurso como as determinantes na   regência variável do verbo ir de movimento. 
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Novas questões sobre o processo de formação do padrão culto paulista 
 

Hosana dos Santos Silva (USP) 
 
A passagem do século XIX para o XX é um momento deveras  peculiar na história do 
Brasil. Em um quadro amplo, observa-se, entre outros fatos, o fim da escravidão, a 
instauração da República, o processo de imigração, marcado pela diglossia e pelo 
embate cultural. Nesse espaço de múltiplos confrontos, e que afloram diversidades 
sociais, étnicas e, certamente, lingüísticas, parte da intelectualidade brasileira debate-se 
em torno da constituição da nacionalidade. O ideário de um Brasil mais brasileiro 
enredou a busca por uma língua própria, livre da dominação portuguesa. Contudo, 
no conflituoso discurso cultural acerca da língua, inscrevem-se teses distintas. É 
ne identidade nacional, no final do século XIX a norma culta brasileira sofre profundas 
alterações, rumando em direção ao português europeu moderno. Para explicar essa 
aparente contradição, Pagotto (1998) propõe que o apelo à língua lusitana emerge no 
conjunto de práticas políticas e ideológicas das classes dominantes, impregnadas pela 
ideologia do branqueamento. O padrão lusitanizante - nesse quadro em que a tradição 
portuguesa garantiria ao Brasil alguma “cultura de civilização” - cumpre o papel de 
acentuar as diferenças entre a elite escolarizada e os demais segmentos da 
população. Partindo desse contexto geral, este estudo volta-se ao processo de 
legitimação e imposição da norma culta em um cenário brasileiro singular: a São Paulo 
do final do século XIX. Mais especificamente, procuram-se observar, focalizando as 
múltiplas tensões que perpassavam essa cidade, os efeitos da normatização sobre o 
imaginário lingüístico das elites intelectuais paulistas e sobre suas práticas 
lingüísticas. Nesse sentido, problematizam-se, especialmente, as relações entre a língua 
e o regionalismo político e econômico, substanciado, nesse ambiente, sob a forma da 
“ideologia da paulistanidade”. Para desenvolvimento do estudo, examina-se um 
conjunto de textos produzidos por diferentes membros das elites paulistas e publicados 
em periódicos brasileiros entre 1890 e 1910. Analisam-se os padrões de colocação dos 
clíticos pronominais (1ª. e 3ª. pessoas/singular e plural), descrevendo-se, sobretudo, a 
colocação dos clíticos em estruturas contendo grupos verbais e em orações declarativas 
com um único verbo precedido de sujeito lexical, sintagma preposicional ou advérbi não 
modal, contextos que manifestam claramente as mudança  operadas na norma brasileira. 
Espera-se, diante disso, observar  em que medida os usos linguísticos das elites 
pau distanciaram, por um lado, da variedade brasileira, predominantemente proclítica, e 
aproximaram-se, por outro, da língua normatizada, em que a distribuição entre próclise 
e ênclise segue regras bem definidas. O estudo apóia-se nos pressupostos da 
Sociolingüística Variacionista (cf. LABOV, 1972) e desdobra-se a partir do diálogo 
com a Sociologia da Linguagem (cf. BOURDIEU, 198  1994). Trata-se, pois, de uma 
proposta de trabalho interdisciplinar, amparada nas seguintes hipóteses: a) os 
usos linguísticos das elites paulistas, embora orientados por uma norma (produto 
impessoal e anônimo apresentado/reconhecido como modelo de língua), podem variar 
em torno de padrões linguísticos distintos (variantes efetivamente praticadas pelos 
 sujeitos); b) as diferenças nas produções lingüísticas do diferentes locutores estão 
relacionadas às suas condições sociais de produção, de tal modo que essas 
produções geralmente “retraduzem” as distinções sociais. 
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A escrita de cartas de cartas por sertanejos baianos no século XX: aspectos da 
aquisição da escrita e marcas de oralidade 

 
Huda da Silva Santiago (UEFS-BA/CAPES) 
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro (UEFS) 

 
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, considera-se alguns aspectos   relacionados à aquisição da escrita, como a 
hipersegmentação   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, 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 
dissertação 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 primeiros 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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O papel transdisciplinar da Análise do Discurso Crítica 
 

Iran Ferreira de Melo (USP- 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, 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 Linguística 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 empreendimento 
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 (UFPE) 
 
 
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 docente.   Prover o estudioso 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 Histórica é   um caminho 
obrigatório àqueles que se dedicam ao ensino da   Língua Portuguesa, cuja evolução e 
até as lacunas existentes   em sua historiografia oferecem os fundamentos às atuais 
concepções de linguagem, ao 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 da Linguística Histórica   justifica-se para a compreensão 
das similaridades ou   correspondências dos casos latinos com o Português, aprimorando   
o entendimento de nossa língua materna. Objetivou-se ressaltar o   papel fundamental 
que a Linguística Histórica exerce nesses estudos, visto que analisa as mudanças que 
ocorrem no Português   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. Os estudos históricos da evolução da   língua têm sido, 
algumas vezes, considerados como   desnecessários para a verificação dos fatos 
linguísticos do   nosso idioma, como, por exemplo, as questões envolvendo a   ortoépia 
e a prosódia. Entretanto um maior domínio dos   aspectos atuais da língua está atrelado 
ao conhecimento 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. Dessa forma, os 
professores de   Língua Portuguesa não deveriam sentir-se hesitantes quanto à 
abordagem da Linguística Histórica para uma melhor compreensão   discente 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 em Língua   Portuguesa. 
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Linguística Histórica e ensino de gramática: uma reflexão acerca dessa 
transposição 

 
Israel Elias Trindade (UFG) 

 
 
 O objetivo desta comunicação é discutir a aplicação    dos pressupostos da Linguística 
Histórica ao ensino de   gramática, com vistas em melhorias no processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa.  O enfoque sincrônico da    gramática tradicional 
desconsidera 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), assim 
sendo, um ensino de Língua Portuguesa, pautado no   ensino de gramática, necessita ser 
complementado por um olhar   diacrônico, capaz de elucidar questões cujas respostas 
não   mais habitam o corpo vocabular.  A comunicação será   constituída de dois 
momentos: no primeiro, apresentaremos as   contribuições que a Linguística Histórica 
pode ofertar ao   ensino de gramática, mais especificamente na morfologia. Para tal, 
formulamos quatro princípios norteadores: 1- O princípio   da vitalidade linguística (cf. 
Campbell, 1999); 2- Princípio   da heterogeneidade da mudança lingüística (cf. Faraco, 
2005);   3- Princípio da regularidade nas irregularidades (cf. Câmara   Jr., 1967, 1986, 
2001); e 4- Princípio da manutenção da forma   primitiva. Procuraremos 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, apresentaremos os resultados de uma   pesquisa bibliográfica realizada nos 
livros didáticos de   Língua Portuguesa da rede pública e particular de educação   básica 
da cidade de Goiânia-GO, para 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 
(BUNZEN e MENDONÇA, 2006) revelam uma certa   dependência dos professores da 
educação básica a esse   material, devido a uma série de fatores de ordem 
política,econômica e de formação acadêmica. A pesquisa foi   realizada durante o 
primeiro semestre de 2011. Foram analisadas 6   coleções utilizadas na segunda fase do 
ensino fundamental. Os   resultados de nossa pesquisa revelam uma situação 
preocupante:   tópicos de Linguística Histórica são apresentados apenas como 
elemento de curiosidade (etimologia das palavras) ou de   variação linguística (variação 
histórica). Foi   diagnosticada a ausência de uma efetiva utilização dos   métodos de 
estudo dessa área da linguística no ensino de   Língua Portuguesa, revelando assim um 
ensino mecanicista de   gramática, contrariando as orientações dos PCN, além de  
 sinalizar um distanciamento entre teoria e prática, entre  pesquisa e aplicação, entre 
universidade e escola. Refletir   sobre essas questões e apresentar as vantagens de 
propostas de   ensino que considerem as contribuições da Linguística   Histórica no 
ensino de Língua Portuguesa é a pretensão maior desta comunicação. 
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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 entendimento 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 referente 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. 
 
 



 182 

ealizações 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 procedimentos 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 escritos 
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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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 eficientemente,   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   argumentar, 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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A influência da língua francesa no léxico português: uma 
abordagem lexicográfica 

 
Jaciara Mesquita Rosa (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 páginas 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 Grand Robert de la Langue   Française”. 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. Também   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. 
 
 



 185 

Festejos religiosos: discurso, cultura e memória no espaço urbano de Salvador 
   

 Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira (UNEBPPGEL; UCSal/NEAD) 
 
 
Salvador é uma cidade que, devido a sua historicidade,   caracteriza-se pela 
heterogeneidade de etnias e,   consequentemente, uma gama extensa de diversidades 
culturais,   linguísticas, ideológicas e, sobretudo, religiosas. De janeiro a dezembro 
proliferam-se festas religiosas e sacro-profanas a   exemplo da procissão dos 
navegantes, a festa de Yemanjá, os   ternos de reis, a festa de Nossa Senhora da 
Conceição e a do   Senhor do Bomfim, sem contar com as inúmeras “lavagens” que 
percorrem o ano e revelam a memória de um povo movido pelo   sincretismo religioso. 
Esses discursos que circulam no espaço   urbano de Salvador e área metropolitana se 
estabelecem na   articulação do tempo, do espaço e do corpo dos sujeitos   urbanos. 
Esses eventos envolvem, em geral, católicos e   candomblecistas em rituais e 
performances, criando na cidade um   clima de eterna folia. Seu território é marcado 
pelo discurso   da fé e da magia; da oração e da brincadeira; do religioso e 
do profano. Assim, a partir de um olhar socioantropológico e   tomando como aporte 
teórico os postulados da Análise do   Discurso da linha francesa aos moldes de Michel 
Pêcheux,   analisa-se, neste trabalho de pesquisa, a heterogeneidade das   manifestações 
religiosas a partir de reflexões sobre o   sincretismo e os conflitos que caracterizam as 
festividades   religiosas no espaço urbano da cidade de São Salvador da Bahia, 
envolvendo, principalmente, o culto afro-brasileiro (Candomblé)   e a Igreja Católica 
Apóstolica Romana. Observam-se os fatos que   fazem desse espaço urbano o lugar do 
misticismo e da   religiosidade fazendo sentido e materializando-se em gestos 
individuais e coletivos de demonstrações religiosas.   Destacam-se as presenças de 
santos e orixás que marcam o   discurso da cidade e estão presentes em quase todas as 
festas e   compõem o seu ritual. Essas festas, que se estendem por todo o 
ano e culminam com o carnaval e seus afoxés, misturam rituais   religiosos a 
manifestações profanas num misto de dança, cantos   e orações, desenvolvendo 
performances e construindo um discurso   que identifica a cidade de São Salvador com a 
memória cultural   e histórica da Bahia e, quiçá, do Brasil. 
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As relações retóricas que atuam no desenvolvimento da  argumentação em 
redações do gênero resposta argumentativa do Vestibular da UEM 

 
 Jackline Altoé dos Santos (PG-UEM) 

 
A chamada RST (Rhetorical Strcture Theory- Teoria da Estrutura Retórica) é uma teoria 
pautada em pressupostos funcionalistas de cunho descritivo que estuda a organização 
dos textos, caracterizando as relações implícitas que se estabelecem entre suas partes 
(Mathiessen & Thompson, 1988). A RST postula que, além do conteúdo proposicional, 
a combinação entre orações e partes do texto apresenta conteúdos implícitos, chamados 
proposições relacionais, que surgem dessa combinação e conferem coerência ao texto. 
Algumas relações ajudam no desenvolvimento da argumentação nos textos 
argumentativos, uma vez que desenvolvem a ideia central (chamada de núcleo, a tese). 
Essas relações podem ser de elaboração, justificativa, contraste, evidência, justificativa, 
preparação, entre outras, já que essas apresentam uma informação mais central para os 
propósitos do autor do texto, o núcleo, e outra que traz  informações adicionais, detalhes 
sobre a informação principal, os satélites, que ampliam a ideia central. Esteestudo tem 
por objetivo analisar as ocorrências desses tipos de relações em textos pertencentes ao 
gênero resposta argumentativa em redações do vestibular da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM). Buscou-se, no decorrer da pesquisa, observar, além do número de 
ocorrências de cada relação, como elas influenciam no desempenho do candidato, uma 
vez que, nelas, a porção de texto que faz papel de satélite apresenta explicações, elabora 
o conteúdo da parte considerada como núcleo, o que potencializa a argumentação do 
candidato. Para isso, foram analisadas dez redações, das quais cinco atingiram  um 
desempenho próximo do máximo esperado pela comissão de avaliação, ou seja, 
conseguiram argumentar de maneira eficiente, e cinco atingiram um desempenho abaixo 
da média. Com base em pressupostos funcionalistas, buscou-se observar o número de 
ocorrências dessas relações em cada uma das produções textuais para verificar a 
influência dessas relações no desenvolvimento dos textos analisados. 
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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   abordando 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:   português / 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 instrumental 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. 
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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. 
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A prescrição gramatical pela GT e norma culta entre os séculos XVI e XXI: como 
estabelecer a conexão entre orações completivas e a oração matriz? 

 
 Jadione Cordeiro de Almeida (UEFS/CAPES) 

 Josane Moreira de Oliveira (UEFS) 
 
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 Bernardim 
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 ~  + 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 obtidos 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 ‘contexto   
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 portuguesa 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)  

 
 Este trabalho tem por objetivo analisar textos escritos   produzidos na escola Luduvino 
Antonio de Araújo da comunidade   quilombola de Jurussaca no Pará, com o objetivo de 
apresentar    uma primeira descrição de aspectos da ‘língua’ dessa   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) –   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); (ii) a preponderância de  complementizadores e não de pronomes 
relativos (exceto no caso   de ‘relativas livres’) – ver Silva (2011). 2. No sistema   verbal 
da língua – um grande número de construções com   verbos leves – ver Cecim (em 
preparação). Veja exemplos:   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   Complementizadores introduzindo orações relativas – Silva   (2011) (3) 
Essas véia que eu tô falando [de quem]   Construções com Verbos Leves – Cecim (em 
preparação)   (4) 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.   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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A variação dos pronomes tu e você na oralidade da comunidade jacobina (BA)  
 

Jamille Maria Araújo de Almeida (UNEB) 
 
O projeto de pesquisa ora referido, pretende expor uma análise   acerca da variação de 
uso dos pronomes “TU” e “VOCÊ”   buscando quais fatores determinam a variação do 
uso destes   pronomes na comunidade de fala de Jacobina – Bahia. Ao observar 
atentamente alguns diálogos, pude perceber o quanto os nativos   da região fazem uso 
do pronome “tu” em detrimento do   “você”. A partir do problema proposto, pretendo 
analisar o   contexto discursivo em que esses pronomes são utilizados na   comunicação 
entre os falantes. Ao se tratar dos fenômenos da    língua portuguesa no Brasil, deve-se 
estar atento à análise   histórica, levando em consideração as variáveis   
extralinguísticas. O projeto terá como objetivo geral definir   quais os ambientes 
linguísticos propiciam o uso das variantes em    questão e qual delas está se sobrepondo 
em relação ao uso.   Pretende-se, ao longo da pesquisa, descrever a variação de uso 
entre o “tu” e o “você” na região de Jacobina, bem    como, suas variáveis ocorrências 
em determinadas   circunstâncias. Partiremos para a análise dos dados com os objetivos 
de relacionar os falantes que mais utilizam o pronome   pessoal TU; Traçar um perfil 
desses falantes; Elencar   situações, as quais são utilizadas os pronomes referidos;   
verificar os fatores internos e externos que condicionam o   fenômeno dado; explicar e 
descrever a variação fazendo um elo   entre os contextos linguísticos e sociais, checando 
assim, se    há tendências de mudança e quais as razões. A pesquisa revela    uma 
tendência do uso de determinada variação voltada para    relações mais íntimas, 
informais entre os falantes. Sua    presença na comunidade se dá pelo fator de 
localização   geográfica, situando-se no interior do Estado da Bahia,   abrigando assim, 
desde o seu início, uma população proveniente    da zona rural e imigrantes bandeirantes 
paulistas que desbravaram   o território em busca de ouro. A pesquisa que me propus a 
investigar se desenvolve através do viés teórico-metodológico    da Sociolinguística, 
analisando o contexto histórico e social.   Por ser, a língua portuguesa, tão diversificada, 
possibilitando    a investigação, análise e descrição de um vasto aspecto linguístico, 
desponta o despertar crítico sobre a variação de   uso dos pronomes de tratamento, que 
ora funcionam como pronomes   pessoais sujeitos. Observamos que as gramáticas 
normativas   brasileiras fazem o registro do tu enquadrando-o como pronome pessoal do 
caso reto de segunda pessoa do singular e caracteriza   o pronome você como forma de 
tratamento. Tal variação acontece   devido ao processo de gramaticalização, mudança 
morfológica   verbal e concordância da língua.  
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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 resultados 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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Reflexão a respeito da formação do português brasileiro 
 

Janete Martins  (UFSC) 
 
Ao longo dos séculos, a mudança, em geral, é uma   constante, e com as línguas não 
poderia ser diferente. Segundo,    Faraco (1998, p. 9), “(...) as línguas humanas não 
constituem   realidades estáticas; ao contrário, sua configuração   estrutural se altera 
continuamente no tempo.” Este trabalho tem   por objetivo analisar as hipóteses de 
formação de uma língua   em específico, o português brasileiro, doravante (PB). Mais 
especificamente, nosso objetivo é analisar algumas teorias   acerca da variação 
linguística entre o PB e o PE, no caso, a   que defende a influência de fatores externos 
particulares   objetivos e subjetivos (crioulística), bem como, aquela que   argumenta 
haver tal variação permitida por fatores internos e   intrínsecos (deriva linguística e 
transmissão linguística   irregular/imprópria). Para tanto, foram analisadas teorias de 
autores que, na maioria das vezes, divergem com relação a   princípios e teorias para 
explicar a formação do PB. Segundo   Noll (2008, p. 47), “Existem diferenças entre o 
português   europeu e o brasileiro em fonética/fonologia, morfossintaxe,   léxico e 
ortografia.”. Alguns autores veem essas diferenças   como fruto de uma crioulização ou 
semi-crioulização, já   outros argumentam a favor da deriva linguística e seus afluentes. 
A nossa proposta é confrontar tais autores e suas   teorias, crioulização e deriva, e 
analisar se é possível que   realmente a formação e variação do PB seja resultado de um 
ou   outro processo, ou se é possível enxertar seus argumentos,   buscar seus pontos de 
contato e formar uma hipótese híbrida na qual uma completa a outra. Nossa 
contribuição sobre a   formação do PB almeja situar-se na encruzilhada da linguística   e 
da história. Analisadas as teorias dos autores estudados, não   se chega à hegemonia de 
somente uma. Pois não há como negar a   intervenção das línguas africanas na formação 
do PB, assim   como, talvez, tenha influenciado as línguas indígenas, mas que   
analisaremos em outra oportunidade. Naro e Scherre (2007),    afirmam que a formação 
do PB é despendida de uma   “confluência de motivos”, dentre eles, fatores sociais que   
possivelmente teriam acelerado a deriva linguística e assim   contribuído para formação 
do PB. Porém, afirmam também que  não há possibilidade alguma das línguas africanas 
terem    efetuado algum papel relevante na formação do PB. Afirmam que,   se houve 
intervenção, ela foi passageira e não deixou   resquícios. Lucchesi (2004), afirma que a 
situação de   violência, exploração do trabalho e a opressão física dos   africanos 
trazidos para o Brasil contribuíram e muitas vezes    aceleram as mudanças linguísticas 
no PB e a variação em  relação ao PE. Fica a interrogação; o PB conservou ou   
conserva características das línguas africanas, tornando-se   assim um crioulo, ou a 
possível crioulização foi tão leve que    foi dizimada ao longo dos séculos? Ou as 
mudanças e variação  são frutos somente da deriva linguística secular e talvez   
acelerada por fatores sociais? 
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A antroponímia em livros de batismo de filhos de escravos 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 
antropônimos 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 próprias, 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 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 analisando 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 contextos 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 preliminar a oscilação entre ambos 
os modos emorações subordinadas, em sua maioria, adverbiais. 
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Os Processos Fonológicos na Demência de Alzheimer (D.A) provável 
 

Joaquim Vergineo Torquato (UFSC) 
 
 
Observar como as pessoas processam e transmitem informações é   sempre algo muito 
interessante e relevante sob o ponto de vista   linguístico. Muitas pessoas sofrem no 
mundo com doenças   degenerativas. Na sociedade atual estas doenças se mostram mais 
no processo de envelhecimento, mas envelhecer é algo natural e    imanente ao homem, 
então pesquisar sobre essas doenças é   contribuir para uma sociedade mais saudável e 
para uma maior   qualidade de vida das pessoas. Constata-se que no quadro das  doenças 
degenerativas a demência de Alzheimer é caracterizada pela deterioração das funções 
corticais superiores em um   padrão progressivo, gradual e persistente, e que por isso 
vai   afetando as funções da linguagem no cérebro humano da mesma   maneira. 
(BEILKE, 2010) 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, assim como a sua deterioração. Diante de toda essa  
 problemática, senti necessidade de pesquisar (artigo de   mestrado) uma amostra de 
Demência de Alzheimer (DA) e observar   os processos ocorridos tendo como base 
epistemológica as   neurociências e a fonologia. 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 de produção e 
processamento da linguagem. Meu   aporte teórico (RODRIGUES, 2003; BEILKE, 
2009, 2010 centrando no   campo fonológico, sobretudo sobre os processos fonológicos 
de   apagamento, ressilabação, juntura e as principais ocorrências   encontradas). O 
universo de estudo da pesquisa centra-se numa   amostragem de DA provável durante 
uma entrevista  realizada na   cidade de Florianópolis diagnosticada por neurologista 
como   primeira fase no qual são analisadas nos dados os principais   processos 
fonológicos encontrados. É diante deste contexto que   se investiga no contexto da 
Demência de Alzheimer os processos   fonológicos que se apresentam na Doença de 
Alzheimer. 
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A gramaticalização do prefixo [re] no Livro das Monjas 
 

Jorge Augusto Alves da Silva (DELL / UESB) 
Valéria Viana Sousa (DELL / UESB) 

 
A história do funcionalismo sempre foi pautada a partir da   instabilidade entre a relação 
de estrutura e função. Os   funcionalistas têm, então, como princípio chave da sua teoria,   
a noção de que o sistema funcional das línguas é determinado para uma finalidade e 
pela natureza das suas funções   características. A língua, assim, é um sistema de meios 
de   expressão apropriados a um objetivo, a um propósito; as   estruturas linguísticas não 
são autônomas e estão imbricadas   às circunstâncias discursivas e entrelaçadas aos 
aspectos   cognitivos da produção, nos quais se encontram envolvidas a   informação 
pragmática do falante (crenças, valores, práticas   sociais) e a informação pragmática do 
destinatário (práticas   sociais).Duas tendências, segundo Salomão (1994), emergem no   
funcionalismo à procura de justificativas para a estrutura   linguística: a externalista, que 
apoia–se no contexto de uso   discursivo, e a internalista, nos quais os processos mentais 
é   que são os responsáveis pela origem de tais estruturas. Givón   (1971)  articula as 
duas tendências e afirma que a mente é a   razão de ser da língua, mas só é passível de 
observação no   discurso. Dessa forma, associa  o funcionamento do que é externo   
como uma evidência do funcionamento do que é interno. O crucial   em um estudo 
funcionalista, então, é verificar como acontece a   comunicação em uma língua, 
reconhecendo que há uma estrutura   pertencente à língua e que essa sofre pressões de 
uso, de   ordem cognitiva, por parte dos falantes. Essas pressões  fazem   com que 
determinados itens usados antes com a função A passem a   ser usados e rotinizados, 
além dessa, para outras funções,   como A’, B’ etc. A partir da linha de pensamento 
estabelecida   por essa perspectiva teórica, neste estudo temos como objetivo   investigar 
o sentido primeiro do prefixo [re] e quais foram as   motivações internas e externas que 
o fizeram sofrer uma   expansão semântica passando a ser dotado de seis (6)   acepções, 
segundo Carlos Gois (1945), no Dicionário de Afixos   e Desinências. A saber: a) de 
novo; b) aumento, intensidade; c)   oposição; d) reciprocidade; e) negação; f) lugar 
interior.   Para a realização desse estudo, analisaremos o uso conferido a   expressões 
que trazem o prefixo [re] em corpus formado pelo   Livro das Monjas,texto escrito no 
século XVIII,  com o objetivo   de “iluminar” a ciência humana das monjas beneditinas 
sobre   a “ciência divina” contida nos livros sagrados.Dessa forma,   realizaremos um 
estudo que buscará apresentar padrões   estruturais que exemplifiquem estruturas 
próprias da língua   portuguesa como o uso do prefixo [re] em uma perspectiva   
histórica, comparando-as às estruturas latinas. 
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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 população 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 envolvem 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   próximas 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 quadro   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 comunidades 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 
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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A polidez a serviço das aparências: o discurso de professores sobre a inclusão da 
pessoa com deficiência na escola 

 
Jorge Henrique Vieira Santos (UFS) 

 
 

A polidez linguística pode ser entendida como fruto da   necessidade do homem de 
manter o equilíbrio de suas relações   interpessoais. Os falantes empregam estratégias de 
polidez em   suas interações verbais, com o propósito de mantê-las livre   de possíveis 
conflitos. Tais estratégias podem ser verificadas   no discurso de professores sobre a 
inclusão de pessoas com   deficiência no ambiente escolar. Acredita-se que 
esses professores façam uso da polidez não só para manter a harmonia   das relações 
interpessoais, mas, principalmente, para projetar,   preservar e confirmar imagens de si e 
do grupo ao qual pertencem,   em conformidade com o que é tido como politicamente 
correto.   Objetiva-se investigar a polidez linguística presente no   discurso de 
professores, discutindo as razões que subjazem ao   seu uso e suas implicações para o 
efetivo processo de inclusão   escolar da pessoa com deficiência, a partir dos 
seguintes questionamentos: a) Quais estratégias de polidez podem ser   verificadas no 
discurso dos professores sobre a inclusão da   pessoa com deficiência em salas 
regulares? b) Que motivos levam   os professores a empregarem estratégias de polidez 
em seu   discurso? c) Que efeitos esse discurso polido pode produzir para   o processo 
de inclusão da pessoa com deficiência no ambiente   escolar? A pesquisa fundamentou-
se nos conceitos fornecidos pelas   teorias pragmáticas, no que concerne à polidez, a 
partir do modelo proposto por Brown e Levinson (1987 [1978]), segundo as  
reformulações e os aperfeiçoamentos feitos por   Kerbrat-Orecchioni (2004; 2006), 
associados a outras reflexões   fornecidas, sobretudo, pelos estudos de Rodriguez 
(2010), Goffman (2008) e Bravo (2000). Articulam-se tais conceitos à questão da  
deficiência, que é apresentada e discutida a partir das   contribuições de alguns autores, 
dentre os quais, Pessotti   (1984), Pereira (2006), Diniz (2010), Mazzotta (2005), Matos  
(2007) e Souza (2009). Constituiu-se o corpus dessa pesquisa a   partir dos dados 
gerados de discussões focalizadas sobre o tema   "inclusão da pessoa com deficiência na 
escola", desencadeadas   entre dois Grupos Focais de professores do Ensino 
Fundamental da rede estadual de ensino de Sergipe. Embora os Grupos Focais   tenham 
sido a principal fonte, houve ainda a triangulação dos   dados colhidos com questionário 
diagnóstico, entrevistas   individuais e observação participante. A análise dos dados 
até então realizada demonstra que a polidez, sobretudo a que se   verifica no discurso de 
alguns professores sobre a pessoa com   deficiência em situação de inclusão escolar, 
serve,   principalmente, à projeção, preservação e confirmação de   imagens de si dos 
professores e do grupo a que pertencem. Além   disso, tais imagens decorrem de 
projeções dos valores da   ideologia da sociedade sobre o indivíduo e se impõe a este 
sob   a forma de um sistema de aparências. Assim, atos e palavras   integram uma 
representação que, mesmo a contragosto, o   indivíduo cumpre, a fim de se inscrever 
num grupo e de não se   deixar classificar como estranho ou desviante do que é 
considerado apropriado ou adequado. Esse jogo de aparências   mascara procedimentos 
negativos à inclusão efetiva da pessoa   com deficiência na escola e na sociedade. 
 
 
 



 200 

Do papel ao texto digital: implicações da digitalização de documentos manuscritos 
e impresso para a linguística histórica 

 
Jorge Viana Santos (UESB/FAPESB) 

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

José de Ribamar Mendes Bezerra (UFMA)  
Conceição de Maria de Araujo Ramos (UFMA)  

Maria de Fátima Sopas Rocha  (UFMA/UFC)  
 
A percepção e 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, bicho de fruta, coró, 
pernilongo ou   praga, osga ou carambolo, trauíra ou troíra ou traíra, catita 
ou ratinho de botica e imbuá – dos Questionários   semântico-lexicais dos Projetos Atlas 
Linguístico do Brasil –   ALiB e Atlas Linguístico do Maranhão – AliMA, 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 72 informantes, selecionados por   critérios 
de idade, sexo, escolaridade e naturalidade, de nove localidades maranhenses que fazem 
parte do ALiB e do ALiMA –   São Luís, Alto Parnaíba, Bacabal, Balsas, Brejo, 
Imperatriz,   São João dos Patos, Tuntum e Turiaçu. A pesquisa compreende as  
seguintes etapas: seleção do corpus e análise dos dados. Os resultados obtidos apontam 
para um maior polimorfismo   linguístico das regiões interioranas em relação à capital. 
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Portugués em ojos españoles: la representación de la lengua portuguesa en una 
obra de Lope de Vega (siglo XVII) 

 
José Luis Ramírez Luengo  (Universidad de Alcalá - España) 

Sara Gómez Seibane  (Universidad de Castilla-La Mancha -España) 
 
La figura del portugués resulta muy habitual en la literatura   española de los Siglos de 
Oro, en la que, en general, presenta   unos rasgos estereotipados muy marcados que la 
convierten en un   tipo cómico al estilo del negro, del vizcaíno o del sayagués, en este 
caso caracterizado por su arrogancia, pero también por   su empleo de un español 
fuertemente aportuguesado (Fernández   Ortiz, 1996; Ramírez Luengo, 2005); sin 
embargo, en algunos   casos los escritores de los siglos XVI y XVII van más allá del 
puro estereotipo lingüístico y literario, y demuestran un gran   conocimiento de la 
lengua portuguesa, de manera que el idioma del   reino vecino es introducida en sus 
obras en español por   motivaciones de muy diversa índole que van desde el mero 
recurso cómico a un intento consciente de añadir cosmopolitismo a su creación, pero sin 
ninguna duda como resultado del intenso y   profundo contacto cultural que existe en 
estos momentos entre   ambos países (Lapesa, 1985; Castro, 2004).   Precisamente, en 
este trabajo se va a analizar el empleo del   portugués en una obra del gran Félix Lope 
de Vega, con un   propósito doble: por un lado, se busca ofrecer una completa   
descripción de la imagen –gráfica, pero también fónica,   morfosintáctica y léxica– que 
ofrece de esta lengua la  literatura española del siglo XVII a través del estudio de la obra 
Segundo Coloquio de Lope de Vega entre un portuguez y un   castellano y un vizcaíno, 
un estudiante y un mozo de mulas en   defensa y alabanza de la limpia concepción de 
Nuestra Señora,   publicada en Málaga en 1615; por otro lado, se pretende llevar a   
cabo un análisis preciso y minucioso del portugués presente en   ella, a fin de registrar y 
analizar los posibles hispanismos -muy   especialmente, aunque no sólo, de tipo léxico- 
que aparecen en  esta obra, como forma de completar la descripción indicada más   
arriba.Se trata, en definitiva, de atender el contacto   hispano-portugués y el bilingüismo 
literario de la Época   Áurea desde el otro lado, el español, sobre el que, en   
comparación con la literatura española escrita por portugueses   (Vázquez Cuesta, 1980; 
Castro, 2002), aún no sabemos   prácticamente nada (Alonso Romo, 2000; Teyssier, 
2005), así   como de ofrecer una serie de datos que sirvan tanto para   comprender la 
idea que en la España de esta época se tiene del   portugués, como de la situación en que 
se encuentran ambas   lenguas en los primeros años del siglo XVII. 
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A importância das fazendas Jacobina e Descalvados no desenvolvimento da 
província de Mato Grosso: estudo de manuscritos de Cácer 

 
José Maria de Sousa (UFMT) 

 
O presente trabalho analisará documentos referentes às   fazendas Jacobina e 
Descalvados, com foco em manuscritos   produzidos em Vila Maria do Paraguay/São 
Luis de Cáceres   (denominações do atual município de Cáceres/Mato Grosso), 
 podendo incluir alguns documentos afins produzidos em Vila Bela e   Cuiabá. Em 
comum, todos os manuscritos são do século XIX, o   que nos permitem traçar um perfil 
das condições   socioeconômicas e do grande desenvolvimento experimentado pela 
província de Mato grosso durante o período imperial. As   características da estrutura 
dessas duas fazendas que figuram   entre as primeiras mais produtivas da província e do 
Brasil   Imperial. A análise baseia-se na função transcendente da   filologia que permite 
estabelecer explicações através dos   manuscritos do século XIX. Esse resgate social e 
cultural está   presente no teor dos documentos, atestada pela afirmação Spina 
(1977, p. 77): O texto deixa de ser um fim em si mesmo da tarefa   filológica, para se 
transformar num instrumento que permite ao   filólogo reconstituir a vida espiritual de 
um povo ou de uma   comunidade em determinada época. Os documentos analisados 
estão   oriundos dos arquivos: Arquivo Municipal de Cáceres, Arquivo   Público do 
Estado Mato Grosso e do Arquivo do Instituto   Histórico e Geográfico de Mato Grosso. 
Os trechos transcritos   serão feitos pela transcrição semidiplomática de acordo com as 
orientações de Cambraia (2005, p., 95-6) e de Andrade (2007,   p. 70-1), II Seminário 
para História do Português Brasileiro,   Campos do Jordão-SP (1998). Essa 
comunicação está vinculada   aos projetos de Pesquisa: “Estudo do Português dos 
manuscritos   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 de Língua Portuguesa”, FFLCH/USP. 
 
 



 205 

Elucubrações em torno da imagem do cientista: cenas de enunciação e ethos 
discursivo no diálogo entre O alienista, de Machado de Assis 

 
José Radamés Benevides de Melo (IFECTB- UFBA) 

 
O alienista e O mistério da Casa Verde estebelecem 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, 2010). 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, entedemos que é preciso: 1) articular os   conceitos de alusão, 
heterogeneidade enunciativa, ethos   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 cenografias 
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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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 poderem 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 Português 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 
compreendido 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   incompreendido 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 conceber 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 as construções “se” e posição de sujeito no português brasileiro  
do século XIX 

 
Juanito Ornelas de 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 
diacrônica 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 freqüência 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 apagamento 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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A origem latina dos advérbios em –mente: um processo de gramaticalização 
 

Júlia Langer de Campos (UFRJ) 
 
A presente pesquisa propõe uma análise da construção adjetivo   + mente (ex: profunda 
mente) em textos da língua latina a fim de   buscar a origem do sufixo -mente, formador 
de advérbios na   maioria das línguas românicas, e demonstrar a trajetória de 
mudança do substantivo mente, categoria lexical, para o sufixo   -mente, categoria 
gramatical, caracterizando este processo como   mudança por gramaticalização. Este 
estudo se justifica pelo fato de algumas gramáticas   históricas apontarem para esta 
estrutura, adjetivo -mente, como   originária na língua latina, argumentando que esse 
mecanismo de   derivar advérbios a partir de adjetivos surgiu em substituição aos 
processos formadores de advérbios já existentes no latim   clássico.Foi comprovado em 
uma pesquisa anterior (Martelotta e Langer:   2010) que a construção estudada, adjetivo 
+ mente, já se   encontrava em textos do latim clássico, com significação ainda   literal 
do substantivo mente, mas já com valor semântico de qualitativo, ou seja, um valor de 
modo, e que esta construção   passa a ser mais frequente no latim medieval, 
apresentando   algumas mudanças no contexto de atuação da estrutura estudada,  
demonstrando assim, alguns indícios de gramaticalização do substantivo mente, como 
por exemplo: o seu contexto inicial de   uso, a extensão para novos contextos, o 
aumento da frequência e   a regularização da ordenação adjetivo + mente. Vejamos um  
exemplo do uso da construção em novos contextos (atuação do 
parâmetro da Extensão (Heine: 2007)):   1) “Mente tibi laeta studuit parere poeta.” 
Tradução: O   poeta aplicou-se em obedecer-te com a mente alegre. (Explicit 
Líber Quintus) - contexto restrito.   2) “Haec autem apostolicus mente voluntaria intenta 
ut accepit,   in omnibus se promisit mandatis parere sanctorum precibus.” 
Tradução: Contudo, o ato apostólico aceitou estas coisas   voluntária e atentamente, de 
modo que prometeu que apareceria   nas preces dos santos mandadas. (Historia 
Hierosolymitanae   Expeditionis) - uso em novos contextos.   O desenvolvimento desta 
estrutura implica alguns pressupostos da   teoria da gramaticalização (Hopper e 
Traugott: 2003; Heine e   Kuteva: 2007). Ou seja, um sintagma de formação 
relativamente   livre, em contexto altamente restrito, sofre univerbação   passando um de 
seus elementos formadores a assumir uma função   gramatical. No caso da construção 
estudada, o sintagma adjetivo   + substantivo mente, tornam-se um único vocábulo e 
mente,   categoria lexical, passa a um sufixo, função gramatical.   Em uma nova etapa 
da pesquisa, estão sendo analisados diferentes   textos e períodos da língua latina, a 
saber: o período   pós-clássico, o latim eclesiástico e também textos chamados Carmem 
ou Carmina, que são cânticos cristãos mais próximos da   língua falada. Tendo em vista 
que analisamos anteriormente   textos estritamente cultos e literários, nesta nova 
pesquisa   pretendemos nos aproximar um pouco mais da língua falada, pois 
acreditamos que este novo processo de formar advérbios a partir   de adjetivos, tenha 
surgido primeiramente, no discurso falado,   pois é na situação comunicativa e no uso 
real da língua que   surgem as motivações para mudanças linguísticas e, com a 
regularização e aumento da frequência de uso, este processo   tenha migrado para a 
gramática. 
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Mente de antigamente: o papel da semântica na ordenação dos advérbios 
 

Julia Oliveira Costa Nunes (UFRJ) 
 
 
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   freqüentemente 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 freqüência 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 lingüística 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 lingüística 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 em que está relacionado ao grau de integração entre 
o item e o verbo ou entre o item e a cláusula. 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 
seqüenciais (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. 
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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 anteriormente 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 Gerativa, 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 licenciamento/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 mesmos 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. 
 
 



 213 

 
Sufixos agentivos no português arcaico: funcionamento, vitalidade e produtividade 
 

Juliana Soledade  (UFBA) 
 
 
 Os processos de sufixação no português arcaico   (séculos XIII a XVI) apresentam dois 
componentes importantes: 1)   um conservador, que o aproxima da língua latina, 
apresentando   processos de formação e de significação relacionados à   língua mãe e 
que, contudo, não permaneceram na língua   portuguesa em seu devir; e 2) um inovador, 
com criações   lexicais próprias, que, apesar de estarem inclusas nas   possibilidades do 
sistema, apontam para novas semantizações e   novos empregos gramaticais. Com base 
nessa observação, o   presente estudo dedica-se à análise dos sufixos com 
informação agentiva que se apresentaram na formação de   palavras em textos do 
português arcaico. O corpus constituído   para essa análise contém cerca de quatro mil 
itens lexicais que   revelaram algum sufixo em sua constituição. Dentre os dados, 
verificou-se a ocorrência cinco sufixos que acresciam a base   selecionada o valor 
agentivo, a saber: a) sufixos formadores de   adjetivos a partir de bases verbais: –nte e –
dor; b) sufixo   formador de substantivos a partir de bases adjetivas: –or e c) 
sufixos formadores de substantivios a partir de bases   substantivas –eiro e –ão. A partir 
da seleção desses   dados, pretende-se a investigação acerca do funcionamento 
desses sufixos, ou seja, a análise sobre o tipo de base que   selecionam, o tipo de 
informação que delimitam –   considerando-se que as atribuições de ‘agente’ são 
generalizantes e que aspectos polissêmicos podem atuar sobre   esses elementos – e sua 
atuação na formação de novos itens   lexicais no período em questão. Sobre esse último 
aspecto,   cabe ressaltar que segundo Georges Lüdi, em seu artigo 
“Aspects enonciatifs et fonctionnels de la neologie lexicale”   (1984), o termo 
produtividade pode ser empregado para designar um   afixo que se aplica a muitos itens 
lexicais de uma língua, ao   passo que vitalidade pode ser usado para designar afixos 
que   possuem força para criar unidades lexicais inéditas. Assim, é   objetivo principal 
desse estudo observar os sufixos agentivos   produtivos, i.e., que permaneceram em 
lexias da língua   portuguesa no período arcaico mas que já não tinham 
vitalidade, bem como observar aqueles sufixos que se mantiveram   vivos, produzindo 
novas palavras. A pesquisa que ora se pretende   apresentar vem sendo desenvolvida 
dentro do projeto Para um   gramática do léxico do português arcaico –origem, 
 constituição e funcionamento (GRAMPA) que se realiza como uma   proposta de 
estudos coletivos que se vincula ao PROHPOR- UFBA. 
 



 214 

Aspectos Paleográficos e Codicológicos presentes no documento  oitocentista Livro 
de Registro da Correspondencia Official da Presidencia da provincia com a 

repartição ecclesiastica:1887-1889" 
 

 Juliana Lima Façanha (UFMT) 
 
 Esta comunicação tem por objetivo, com base nas edições   fac-similar e 
semidiplomática justalinear,  estudar as   características paleográficas e codicológicas 
presentes no   documento manuscrito "Livro de registro da Correspondencia Official da 
Presidencia da provincia com a repartição   ecclesiastica: 1887-1889", produzido em 
Mato Grosso - Brasil,   pertencente ao Arquivo Público do Estado de Mato Grosso.  
Esta atividade é financiada pela Coordenação de   Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e  faz   parte do projeto de pesquisa " Estudo do português em  
manuscritos produzidos em Mato Grosso a partir do século XVIII", 
 do Programa de Pós-Graduação em estudos de Linguagem da   universidade de Mato 
Grosso - MeEL/IL/UFMT. 
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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 tradição   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 fundamento 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 ocorrem 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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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 (referente 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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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  
perspectiva 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 procedimento; 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 argumentativos 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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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,   coletadas 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 preposição (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  (USP-CAPES) 

 
Na segunda metade do século XIX, os escravos foram   gradualmente substituídos por 
trabalhadores assalariados,   acompanhando a necessidade dos grandes comerciantes da 
época. O   período de 1854 a 1874, por exemplo, revela melhorias   significativas em 
relação à economia e às condições sociais   de São Paulo, que caminhava rumo à 
prosperidade e, por causa   desse novo cenário econômico e social, os anúncios de 
emprego   também sofreram mudanças: os de venda, compra e aluguel de 
escravos diminuíram até serem substituídos definitivamente   pelos de emprego. É 
justamente nesse período frutífero que os   anúncios noticiam o início do trabalho livre, 
a entrada do   europeu no mercado de trabalho, o desenvolvimento da cidade 
paulista, os hábitos e os costumes dos cidadãos, a educação   das famílias, entre outros.  
 Este trabalho pretende analisar os anúncios de homens livres   escolhidos por critérios 
raciais “brancos” “ou de cor”   (mulatos, negros, pardos), unidos a características 
morais, tais   como “boa conduta”, e à condição familiar “casado” ou 
“solteiro”. Para tratarmos do racismo e sociedade,   utilizaremos Schwarcz (1987), 
Bastide e Fernandes (2008),   Pessanha (2005) e Cruz (2000). A nossa proposta é 
articular   esses elementos históricos e sociais que constituem o contexto 
da situação à Análise Crítica do Discurso (ACD) de   Fairclough (2003), a fim de 
entender como esses anúncios foram   produzidos, circulados e consumidos pela 
sociedade. Essa   articulação é possível porque na visão da ACD linguagem e 
sociedade mantêm uma relação dialética e podem modificar uma   a outra. O enfoque 
crítico dessa linha de pesquisa permitirá,   entre outras coisas, revelar de que maneira as 
escolhas lexicais   feitas pelos anunciantes denotam relações desiguais de poder. 
Identificaremos, além disso, o papel da mídia impressa na   manutenção e divulgação 
dessas desigualdades por meio dos   anúncios. A escolha por uma origem nacional do 
candidato, por   exemplo, denuncia não somente a entrada de imigrantes ao país, 
mas também uma política do branqueamento da raça que permeava   a sociedade 
novecentista. Acreditava-se que os afrodescendentes   carregavam vícios da escravidão; 
já os imigrantes eram   símbolos da prosperidade econômica e social. Quanto ao corpus, 
fizemos um recorte do nosso doutorado em andamento - coletado no   Arquivo do 
Estado –  que compreende o período de 1854 a 1874,   totalizando 44 anúncios. 
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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 aLeges 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 idéia 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 ede outra não materna, sendo a materna raramente usada para 
escrever, ou seja, há uma língua usada na fala cotidiana – o português - e outra na 
escrita – o latim-, usada como língua de comunicação escrita; assim, o objetivo foi 
verificar se características da língua falada eram representadas na língua escrita. Com as 
análises, foi possível constatar o “vazamento” da diglossia, pois, além da variação no 
emprego e na regência das preposições, também foi possível observar 
outras características 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 
linguísticos e a Teoria da Variação e Mudança Linguísticas, além de fazer uso do 
programa estatístico GOLDVARB. 
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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, passou, 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 unificação   terminológica para solução de divergências encontrou   inúmeras 
insatisfações. Mesmo que estabelecida objetivando   solucionar diversidades, mostrou-
se insatisfatória e fundadora   de mais divergências. 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. Correntes linguísticas,   teorias gramaticais, 
observações sob pontos de vista antes não   considerados podem colaborar bastante para 
o estabelecimento de   conceitos bem como de reconhecimento dos fenômenos. Assim, 
o   estudo em questão se instala, na observação e análise que se   fez e faz sobre o 
fenômeno sintático-semântico da   transitividade nos verbos. 
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Os problemas da variação e da mudança linguística em dois fenômenos 
linguísticos: concordância nominal e o modo  imperativo 

 
Lanuza Lima Santos  (UFBA) 

Luanda Almeida Figueiredo de Oliveira (UFBA) 
 
A afirmação de que a variação faz parte do sistema   linguístico e o reconhecimento do 
estudo da mudança em curso   são aspectos fundamentais para a Sociolinguística. Com 
o   intuito de compreender esses aspectos, a teoria reconhece que,   para se entender o 
fenômeno da mudança e de como ela funciona,   é necessário responder a pelo menos 
cinco questões, os   conhecidos cinco problemas da mudança linguística: o problema   
das restrições (constraints problem), o problema do   encaixamento (embedding 
problem), problema da transição   (transition problem), o problema da avaliação 
(evaluation   problem) e o problema da implementação (actuation problem). Partindo 
desse contexto teórico, este trabalho tem como objetivo   analisar a configuração dos 
problemas da mudança linguística   em dois fenômenos: o uso do imperativo e a 
concordância de   número no sintagma nominal (SN). O uso variável do imperativo   no 
português brasileiro, manifestado nas formas do indicativo/ subjuntivo (canta ~ cante), 
constitui uma variável não   estratificada, apresentando, conforme demonstram as 
pesquisas   sobre o tema, a configuração de um fenômeno de variação   dialetal que 
diferencia o falar dos estados brasileiros. O uso   variável da concordância de número no 
SN, representado pela   presença ou não da flexão de número no núcleo do sintagma   
(as casas ~ as casa), por sua vez, fortemente marcado do ponto de   vista social, constitui 
um dos fenômenos mais expressivos na   diferenciação das normas cultas e populares do 
português   brasileiro. Foram utilizados trabalhos que seguiram os   pressupostos 
básicos da sociolinguística variacionista   (WEINREICH; HERZOG; LABOV, 2006 
[1968]; LABOV, 2008 [1972]. Sobre   o uso do imperativo, utilizamos os trabalhos de 
Sampaio (2001) e   Santos (2007); o primeiro analisou a expressão do modo   
imperativo na fala urbana da cidade de Salvador, o segundo   circunscreveu-se à análise 
do português rural (comunidades   afro-brasileiras). Sobre a concordância de número no 
SN   observamos os trabalhos de Lopes (2001) e de Andrade (2003); o   primeiro 
utilizando dados de Salvador e o segundo utilizando   dados da comunidade afro-
brasileira de Helvécia, localizada no  extremo sul do Estado da Bahia. A discussão, 
centrada nos   principais problemas da mudança, busca desenvolver uma análise   entre 
a relação dos fundamentos teóricos com as evidências   empíricas dos fenômenos 
focalizados, tendo em vista o contraste  entre um fenômeno caracterizado como 
marcador (a concordância   nominal) e outro, aparentemente, identificado como um 
indicador   (uso do imperativo). Parte-se da hipótese de que os problemas   apresentarão 
respostas diferenciadas para os fenômenos  analisados. 
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Do table ao tablet: o avanço das novas tecnologias no ensino de línguas 
estrangeiras 

 
Larissa Cristina Cruz Brum (UENF) 

 
Este trabalho apresenta uma retrospectiva histórica sobre o uso   da tecnologia no ensino 
de línguas estrangeiras que começa com   os recursos tipográficos e passa a ser 
melhorado com o   desenvolvimento de equipamentos eletrônicos. Livros didáticos 
passam a ser complementados por outras tecnologias devido ao   desenvolvimento das 
máquinas de reprodução no Século XV, o   surgimento de projetores de imagem no 
século XX até a   popularização da interação mediada por computador no século 
XX.  As máquinas dominam as comunicações no mundo moderno,   ambiente 
lingüístico tem sido recriado artificialmente e o   professor e o livro têm sido forçados a 
se integrarem a esses   novos meios de transmissão. Essas afirmações parecem ter sido 
feitas hoje, mas foram feitas por Kelly (1969) ao final da   década de 60. A atualidade 
dessa reflexão nos leva a refletir   que o homem está irremediavelmente preso às 
ferramentas   tecnológicas em uma relação dialética entre a adesão e a   crítica ao novo. 
O sistema educacional sempre se viu pressionado   pela tecnologia, do livro ao 
computador, e faz parte de sua   história um movimento recorrente de rejeição, inserção 
e   normalização.   Quando surge uma nova tecnologia, a primeira atitude é a de 
desconfiança e de rejeição. Aos poucos, a tecnologia começa a   fazer parte das 
atividades sociais da linguagem e a escola acaba   por incorporá-la em suas práticas 
pedagógicas. Após a   inserção, vem o estágio da normalização, definido por 
Chambers e Bax (2006) como um estado em que a tecnologia se   integra de tal forma às 
práticas pedagógicas que deixa de ser   vista como  cura milagrosa ou como algo a ser 
temido.   Ao discutir a evolução da tecnologia, estaremos refletindo   sobre a linguagem 
de alguns conceitos de ensino e aprendizagem,   que legitimou o uso dessas tecnologias 
diversas, assim como as   implicações das transformações tecnológicas para a 
formação do professor ressaltando a importância da inserção   e adequação desse 
componente nos currículos de cursos de   formação. 
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O estudo do perfeito composto espanhol: contribuições para a  
dialetologia argentina 

 
Leandro Silveira de Araujo (UNESP) 

 
Considerando que grande parte das descrições de uso do   pretérito perfecto compuesto 
(PPC) assume um caráter   generalizador, isto é, apresenta uma realização comum da 
forma   verbal a toda América hispânica ou, quando muito, a grupos de 
países que congregam diversas regiões dialetais, propomos um   estudo mais apurado da 
realização deste fenômeno na Argentina.   A escolha do país decorre da inexistência de 
uma análise   consistente que sistematize e descreva o uso do pretérito   perfecto 
compuesto em suas sete regiões dialetais, visto que os   poucos estudos encontrados 
assinalam somente uma escassez da   forma na região bonaerense e uma produtividade 
acentuada em   regiões “mais ao norte” da Argentina, sem informar, contudo, 
seu contexto de uso, os valores que lhe são associados ou ainda   a ocorrência em outras 
regiões.   A fim de obter essas informações, analisaremos entrevistas 
radiofônicas provenientes de rádios de uma grande cidade de   cada região dialetal da 
Argentina – tendo em vista as proposta   de divisão de Fontanella de Weinberg (2004), 
pois acreditamos   que este gênero discursivo pode nos fornecer uma situação 
propícia para o uso desta forma verbal, além, é claro, de   resgatar uma fala menos 
monitorada. Deste modo, nosso trabalho   assume um caráter empírico constituído pela 
elaboração de um   corpus, pela seleção de ocorrências do fenômeno, pela 
descrição de valores e contextos de uso, pelo cotejo da   utilização nas diferentes regiões 
dialetais, e, finalmente,   pela elaboração de um texto conclusivo que exponha os dados  
 obtidos. Este processo de pesquisa será orientado por   princípios da Sociolinguística e 
da Dialetologia, além de   considerar conceitos sobre gêneros discursivos, 
temporalidade   linguística (tempus, aspecto, modo de ação). Com o término dos 
estudos, esperamos não só responder   sistematicamente a uma discussão comumente 
suscitada de modo   impressionista no universo do observador da língua espanhola,  
 mas também questionar as generalizações descritivas, esclarecer como os valores 
estruturam-se linguisticamente,   refletir sobre como as variedades do espanhol da 
Argentina   valem-se da forma verbal em situações reais de comunicação   oral e, 
finalmente, verificar em que medida o comportamento do PPC em cada região pode nos 
servir como uma isoglossa que afirme   ou negue a proposta de divisão dialetal da 
argentina feita por   Fontanella de Weinberg (2004). 
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Ação/interlocução em livro didático: atos de fala da coleção “Português  
Ensino Médio” 

 
Leilane Ramos da Silva (UFS) 

 
 
Em sendo o principal instrumento didático do professor   de língua portuguesa na 
Educação Básica, já que orienta a   prática pedagógica e é, por vezes, o único meio 
usado por   esse profissional para trabalhar com leitura, interpretação e   expressão 
escrita, o livro didático assume uma função   extremamente importante na dinâmica das 
interações em sala de   aula e tem por isso despertado o interesse de inúmeros 
pesquisadores. Alinhadas a diferentes olhares teóricos, essas   pesquisas vão desde a 
observação da estrutura física deste   suporte, com as devidas adequações gráficas e 
visuais, até   uma discussão mais atenta a questões ligadas aos diversos   discursos 
institucionais nele veiculados, passando pela temática   da variação linguística e, por 
extensão, pelas diferentes   formas de preconceito que são referendados ao longo dos 
anos.   Resguardadas as peculiaridades já destacadas pelas diferentes   áreas que se 
voltam para essa temática e, claro, considerando a   preocupação constante que as 
políticas públicas, como a do   PNLD (2011), vêm atribuindo a este instrumento de 
ensino, o   objetivo deste estudo reside em observar, à luz de uma   perspectiva 
pragmática de linguagem, os atos de fala assertivos   e diretivos das seções de 
interpretação de texto da coleção   Português: Ensino Médio/volume1, adotado na rede 
pública da   cidade de Itabaiana-SE, onde se situa o primeiro campus do 
interior da Universidade Federal de Sergipe. Precisamente, sob a   máxima austiniana do 
“dizer é fazer”, cuja reflexão se   volta para a capacidade que o homem tem de agir por 
meio da   linguagem, estabelecendo pactos de negociação e de   interlocução, busca-se, 
a partir do trato com bases conceituais   advindas com a inserção da Teoria dos Atos de 
Fala (AUSTIN,   1962) no rol dos estudos da linguagem, entre essas a tipologia de 
atos ilocucionários destacada em Searle (1969; 2002) e a   caracterização dos graus de 
força ilocucionária apresentada   em Vanderveken (1985), responder como se dá a 
construção dos   atos de fala veiculados, como estes se caracterizam, que efeitos 
de sentidos veiculam e como se constituem os mecanismos de   definição dos diferentes 
lugares ocupados por seu locutor(es) e   interlocutor(es) na seção de interpretação de 
texto da   coleção acima discriminada. 
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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 
Funcionalistas 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 oposição 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 “artificialmente” 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 mudança 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 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), 
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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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Construções metafóricas e discursivização na análise de verbos de percepção 
 

Leosmar Aparecido da Silva (UFG) 
  
Os estudos sobre categorização lingüística mostram que a categorias seriam formadas 
na base dos modelos cognitivos estruturados imaginativamente por meio de um 
esquema imagético 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 d 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 ajudam 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 interpessoal. 
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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, chalar, 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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O Manual do Professor em Livros Didáticos de Português: contribuições para 
atividades de reescrita 

 
 Lígia Rocha Silveira  (UFPE) 

 
Com o crescente número de pesquisas relacionadas aos gêneros   textuais, aumentou 
também a preocupação com as atividades de   leitura e escrita nas diversas esferas 
sociais, mas   principalmente na sala de aula. Nesse contexto escolar, muitas 
investigações tomam o livro didático (LD) como foco de   análise, uma vez que seu 
papel é de fundamental importância no   processo de ensino-aprendizagem, pois é um 
forte aliado do   professor.   Nesse sentido, o Manual do Professor contido no LD surge 
com a   função de ser mais um elemento de apoio e orientação ao   docente, tendo em 
vista que, mesmo com o esforço já existente,   ainda não há recursos (das mais variadas 
ordens) suficientes   para contribuição de uma formação continuada dos professores 
de todas as redes de ensino.   Porém, mesmo com o grande número de pesquisas em 
torno das   práticas de leitura e escrita na escola, pouco se tem visto, nos   LD, o 
trabalho com a etapa de refacção.  Os PCN (1998)   apregoam que “a refacção faz parte 
do processo de escrita:   durante a elaboração de um texto, se relêem trechos para 
prosseguir a redação, se reformulam passagens. Um texto pronto   será quase sempre 
produto de sucessivas versões. Tais   procedimentos devem ser ensinados e podem ser 
aprendidos.”   Ainda com relação a essas etapas da produção textual,   Marcuschi B. & 
Leal (2008) afirmam que “não se aprende a   escrever apenas escrevendo, mas refletindo 
criticamente sobre as   escolhas feitas antes, no decorrer e depois da elaboração 
textual, considerando o contexto sócio-interacional”.   Dessa forma, o que se pretende 
verificar com este trabalho é de   que forma o Manual do Professor, assim como o 
próprio LD   orientam o docente no trabalho com a reescrita; quais   encaminhamentos 
são sugeridos para a realização dessa   atividade; como ajudam o professor a orientar 
seu aluno no   trabalho de produção e leitura auto-críticas.   Para isso, serão analisados 
dois LD do nono ano do Ensino   Fundamental II e o Manual do Professor neles 
contidos. Os LD   deverão ter sido avaliados pelo Guia PNLD/2011 e deverão estar 
disponíveis no acervo NAPE (Núcleo de Avaliação e Pesquisa   Educacional - UFPE). 
Para a coleta do corpus, um desses LD    deverá ter recebido uma avaliação positiva 
pelo referido Guia   enquanto o outro LD deverá ter recebido uma avaliação 
negativa, ou não-positiva, para que, dessa forma, seja possível   fazer uma comparação 
entre ambos e tentar detectar qual a   tendência no trabalho de refacção atualmente. 
A relevância deste projeto está na sua contribuição para a   discussão e reflexão em 
torno da atividade de reescrita no   contexto da sala de aula, mais especificamente no 
LD. Este   trabalho também tem como importante característica sua   contribuição para o 
aperfeiçoamento das orientações contidas   no Manual do Professor do LD relacionadas 
ao trabalho de   refacção textual. 
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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 representativa 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 defendida 
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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Nas correspondências entre Mário de Andrade e Manuel Bandeira, as posições dos 
literatos sobre a língua no Brasil 

 
Lívia Letícia Belmiro Buscácio (UFF) 

 
 
Mário de Andrade é muitos. O intelectual, o romancista, o   poeta, o escritor de cartas. 
Nestes lugares, Mário traz saberes   sobre a língua, a literatura e a cultura brasileiras. 
Em suas   correspondências com Manuel Bandeira , os dois literatos têm   como um dos 
principais temas a discussão sobre a língua e a   literatura no Brasil. O propósito aqui é 
tratar sobre as   diferentes posições discursivas dos literatos Mário de Andrade 
e Manuel Bandeira sobre a língua e sua relação com a   literatura, através da leitura das 
correspondências trocadas   entre os autores em que se percebe materializada esta 
questão.   Além da edição organizada por Marcos Antonio de Moraes (2001), 
foi consultado o índice catalográfico das correspondências   constante no arquivo digital 
de Mário de Andrade, no site do   Instituto de Estudos Brasileiros da USP 
(www.ieb.usp.br), de modo   a selecionar as cartas onde Andrade e Bandeira discutem a 
questão da língua no Brasil. A base teórica consiste no   encontro da Análise de discurso 
(Pêcheux, Orlandi) com a   História das Idéias Lingüísticas (Auroux). Serão discutidos:  
 a noção de autor, lugar e posição discursiva na Análise de   Discurso, conforme Orlandi 
(2009 [1999]) e Pêcheux (2009), e   arquivo, segundo Pêcheux (2009) e Mariani (2010); 
bem como nos   estudos literários que tratam das correspondências de Mário de  
Andrade, Lopez (1983 [2011]), Moraes (2001) e Candido (1946   [2011]), assim como 
da relação entre língua e literatura na   construção do nacional, Jobim (2010), Jobim e 
Mariani (2007). 
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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   pronome 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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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.   Pretendemos, 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 característica 
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 processo 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 
sociocognitivo. 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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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 
“IRMANDADES 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 prima 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 
prestação 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 condição 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 ARRAYAL 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 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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A construção da imagem feminina adolescente no discurso de opinião 
 

   Luana Ferreira de Souza (UFMG/ CAPES) 
 
 
O presente trabalho, decorrente da dissertação de mestrado   ainda em andamento, tem 
como objetivo analisar a imagem feminina   adolescente projetada na enunciação das 
leitoras escreventes da   Revista Capricho. Para o empreendimento do trabalho, utilizo 
como   corpus uma seção especifica da revista, publicada no período   entre 2006 a 
2010, intitulada Tudo de Blog. Essa seção é um   espaço que possibilita que a 
adolescente leitora exponha as suas   opiniões acerca de determinados assuntos 
escolhidos pela   revista. Com isso, ao se dizer no discurso, as adolescentes projetam 
sujeitos enunciativos e são as imagens desses sujeitos   que são tratadas neste estudo. É 
importante compreender que a   cena enunciativa na qual o discurso é materializado 
engendra um   tipo de discurso de caráter intimista, visto que, ao emitir suas   opiniões, 
as adolescentes o fazem contando um pouco da sua   experiência de vida, suas vontades, 
suas visões de mundo. Essa   característica na escrita sobre si pode ser ponderada, já 
que   é possível considerar que os aspectos composicionais das  imagens de si nesses 
blogs são transmutados da internet para as   páginas das revistas, configurando o gênero 
como uma seção de   opinião pessoal. No momento em que a enunciadora constrói a 
sua   opinião, relatando a sua experiência pessoal, falando da sua vida cotidiana, das 
suas vontades e medos, essa opinião adquire   estreita ligação com a sua vida privada, 
atribuindo ao seu   discurso um caráter íntimo. É a partir desse gênero, na   esfera 
pública, que as adolescentes irão interagir com o seu   público. O desenvolvimento deste 
trabalho está pautado na   Análise do Discurso francesa, mais precisamente na 
discussão   acerca da noção de ethos empreendida por Amossy (2005) e Charaudeau 
(2008). Utilizo, ainda, para a compreensão da   dinâmica de funcionamento da seção, a 
contribuição da   Semiolínguistica, desenvolvida nos trabalhos de Charaudeau   (2006; 
2008a), bem como tomo por base as discussões acerca da   relação de gênero social para 
compreender a maneira como a   linguagem determina os modos de ser mulher na 
sociedade atual,   para isso dialogo com os trabalhos de Alves (2003). 
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O operador argumentativo mas em redações escolares 
 

Luana Francisleyde Pessoa de Farias (UEPB) 
 
Acredita-se que o uso mecanicista das estruturas   linguísticas nas produções textuais 
dos educandos é   consequência da ausência de um leitor em potencial, pois, às 
vezes, o único destinatário é o professor, e, por isso, não   há motivação para que os 
alunos exponham os diversos recursos   que podem ser utilizados em um texto de 
natureza argumentativa.   Por isso, este estudo apresenta e analisa as principais 
ocorrências do mas em produções escolares, uma vez que,   atualmente, produzir 
sequências textuais dissertativas e   argumentativas polifônicas, e demonstrar através 
delas a   habilidade na sua tessitura, é mais que uma necessidade formal. Para tanto, 
utilizaremos aportes teóricos a fim de   classificarmos as diferentes concretizações em 
que esse termo   é utilizado, ora como retificador, masPA, ora como operador  
 argumentativo, masSN. Entre outros, utilizaremos a Teoria da   Argumentação de 
Ducrot (1988) e os estudos de Guimarães (1987)   e Koch (2000) para fundamentar a 
análise das produções   escritas de alunos da terceira série do ensino médio de uma  
escola pública da cidade de Jacaraú, Paraíba. Os referidos textos foram produzidos em 
uma aula de Língua Portuguesa, a   partir de leituras de imagens, as quais foram 
retiradas de   campanhas antidrogas, e discussões acerca da força   argumentativa dos 
textos imagéticos e do material linguístico   que o acompanhava. Tais reflexões 
proporcionaram a constatação   que houve um raro emprego do operador argumentativo 
mas pelos   alunos, apesar de alguns terem empregado adequadamente em   sequências 
argumentativas. Certamente, quando não há reflexão   sobre a necessidade de conectar 
os argumentos de maneira   dinâmica, criativa e bem elaborada, a fim de alcançar o  
 objetivo proposto, fragmentos ou todo o texto são comprometidos.   Portanto, 
salientamos que é necessário uma instrumentalização  adequada dos alunos para que 
eles consigam utilizar com   desenvoltura as várias estratégias argumentativas que a 
nossa   língua oferece. Evidenciamos, portanto, o quanto é   imprescindível os 
marcadores linguísticos na produção e como,   em especial, o operador argumentativo 
mas se comporta e contribui   para a constituição da argumentatividade  inerente à 
língua. 
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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 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 linguísticos, 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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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 contemporâneo”. 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 mensagem – 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 similaridades 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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 Contexto variacional das formas de tratamento dirigidas às mães por falantes de 
Jequié-Bahia 

 
Lucélia de Souza dos Reis Santos (UNEB) 

 
Este trabalho pertence à pesquisa em desenvolvimento   para dissertação  de mestrado 
em Estudo  de linguagens na   Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Surgiu do 
interesse de   investigar as variadas formas de tratamento dirigidas às mães   na cidade 
de Jequié. Podemos notar deforma assistemática um   aumento do usode outras 
variantes pelos falantes mais jovens da   referida cidade como: mamãe; minha mãe; 
mãezinha; além da   forma mainha. A crescente utilização dessas variantes pode ser 
 um fator ocasionador da diminuição do uso da variante mainha.   É sabido que o uso da 
variante mainha constitui numa forma de   tratamento marcante do interior da Bahia. 
Entretanto, com   respeito à cidade Jequié, temos percebido uma diminuição  desse uso 
em falantes mais jovens. Dessa forma, nosso trabalho   investiga, mediante a pesquisa, a 
suposta diminuição e os   condicionamentos para a variação existente. Nesse sentido 
erificamos em diferentes faixas etárias, gêneros e   escolaridades a utilização das 
variadas formas de  tratamento   dirigidas às mães pelos falantes jequieenses. Além 
disso,   verificamos a frequência e o peso relativo  das variáveis   sociais na utilização 
das variantes em cada grupo, e ainda   procuramos identificar as variáveis linguísticas 
que interferem   no processo. A diminuição da realização da variante  mainha pelos 
falantes mais jovens é uma ocorrência que pode estar   relacionada à idade, ao gênero e 
a escolaridade dos   indivíduos, além  de poder estar correlacionada a questões 
estruturais. Ademais, pode ser relativa à valorização que os   falantes de cada grupo dão 
às diferentes variantes. Diante o   exposto, esse trabalho se direciona a identificar 
restrições   linguísticas e sociais envolvidas na escolha das variantes de   tratamento 
dado às mães pelos falantes jequieenses. Ademais,   buscamos estabelecer o grau de 
condicionamento das variáveis   gênero, idade e escolaridade na escolha das variantes;  
identificar restrições linguísticas à escolha das variantes   e  as variantes que são 
valorizadas e as que são   estigmatizadas. 
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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], [] [Τ], [∆], 
[Σ], 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 desses 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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Análise do Discurso, livros paradidáticos e as drogas 
 

Luciane dos Santos 
 
Há alguns anos uma instituição privada de uma cidade   do estado do Paraná tem 
elaborado um trabalho de   conscientização à dependência química junto aos alunos dos 
nonos anos do Ensino Fundamental II. O projeto intitulado Projeto   Drogas tem início 
no primeiro e término no quarto bimestre de   cada ano letivo. Dentre as várias 
atividades como: palestras,   pesquisas, filmes, documentários, seminários, visitas (entre 
outras) ocorridas por professores de diversas disciplinas, pois   os esses devem trabalhar 
a interdisciplinaridade de tal tema, a   Língua Portuguesa, não menos importante, 
encarrega-se das   leituras de livros didáticos e paradidáticos, especializadas no   estudo 
da dependência química. Com o conhecimento de vários   títulos da literatura 
infantojuvenil que trabalham o tema drogas   é que surgiu o presente artigo. Destarte, tal 
trabalho terá por   finalidade, exercitar uma reflexão a respeito do tema drogas   dentro 
de um recorte de livros paradidáticos, inseridos na   classe da literatura infantojuvenil, 
comumente adotados por   professores do Ensino Fundamental II. Para tal pesquisa 
partiu-se   da Análise do Discurso ancorados principalmente na perspectiva 
de Michel Foucault. Pretende-se investigar os discursos de livros   que apresentam o 
tema drogas, quais são usualmente mais   adotados, e por quê? Na verificação proposta, 
optou-se pela   Análise do Discurso como instrumento adequado para examinar a 
ligação  entre a linguagem  apresentada e a ideologia   subjacente. Seu procedimento 
comporta explicitar os processos   comunicativos construídos nos textos literários, aqui 
apresentados, sobre drogas e detectar finalidades sigiladas ou   interesses escusos em 
veicular ideias a respeito das drogas,   suas causas e efeitos. Como a presente pesquisa 
está em   andamento, os livros que farão parte do corpus do trabalho ainda 
não foram selecionados para que tal recorte fosse feito. No   entanto, dentre alguns, 
supostamente selecionados, temos Vida de   Droga, de Walcyr Carrasco, Esmeralda, 
porque não dancei,   Esmeralda do Carmo Ortiz (org. de Gilberto Dimesntein) e Pássaro 
contra vidraça, de Giselda Laporta Nicolelis. 
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Glossário Socioterminológico do Pescado no Baixo Amazonas 
 

Lucivânia Pereira de Carvalho (UFAM) 
 
O léxico é o principal elemento da língua que apresenta a   possibilidade de se expandir 
à medida que uma determinada   comunidade necessita designar novos conceitos, 
fenômenos e   objetos que ganham existência a partir da criação   descobertas humanas. 
Atende, portanto, a necessidades   lingüístico-expressivas do homem. Pode-se dizer, 
por   conseguinte, que o léxico relaciona-se à própria história de um povo. O léxico que 
aqui nos interessa é o léxico   especializado, denominado de termo. O léxico de 
especialidade é   objeto de estudo da Terminologia, disciplina científica que   estuda as 
chamadas línguas (ou linguagens) de especialidade. Uma língua de especialidade 
corresponde a uma forma de comunicação   oral ou escrita de uma comunidade de 
especialistas de uma   determinada área científica ou técnica do conhecimento. É a  
partir desta perspectiva que o presente trabalho tem como objetivo apresentar o 
resultado de uma pesquisa terminológica   descritiva acerca das unidades de 
conhecimento especializado   relacionadas ao domínio do pescado, através da 
organização   desses elementos em um glossário. Para a concretização deste 
objetivo, a metodologia utilizada de levantamento do corpus   desenvolveu-se através de 
entrevistas com profissionais da área   em questão e baseia-se na língua falada. Tal 
pesquisa foi   realizada em bairros que estão localizados às margens dos rios 
Tapajós e Amazonas na cidade de Santarém-PA, área compreendida   como Baixo 
Amazonas. O trabalho apresenta-se organizado em dois   pilares: a organização do 
glossário constituído pelo que se   adotou chamar de terminologia do pescado, 
fundamentado em   orientações teórico-metodológicas da Teoria Comunicativa da 
erminologia e da Socioterminologia, disciplina terminológica   embasada nos 
pressupostos teóricos da Sociolinguística, e em   considerações a respeito das 
características linguísticas   dos termos constantes no glossário. Os termos compilados 
foram   organizados em quatro campos conceituais, a saber: 1) tipos,   partes, 
comercialização, preparo e culinária do pescado; 2)   tipos de arreios e materiais 
envolvidos em sua confecção; 3)   tipos de embarcação e de materiais envolvidos em 
sua   confecção; 4) espaços geográficos e fenômenos da natureza   relacionados à 
atividade da pesca. Como os termos compilados no   glossário são extraídos da 
modalidade falada da língua, seus   conceitos e definições foram elaborados baseados no 
discurso   oral deste grupo socioprofissional. Os termos inventariados no   glossário 
perfazem um total de 464 elementos. Este trabalho   destina-se a terminógrafos, 
lexicógrafos, pesquisadores e   estudiosos que se interessem de forma direta ou indireta 
pelo   estudo do léxico e da terminologia do pescado. 
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Tradição oral e memória: o romanceiro ibérico no Rio Grande do Norte 
 

Lucrécio Araújo de Sá Júnior (UFRN) 
 
Antes de publicar muitos de seus livros, Luis da Câmara Cascudo configura, nas cartas 
remetidas a Mário de Andrade,  entre as décadas de 1920 a 1940, uma “etnografia” que 
vem  representar a memória e o imaginário da “cultura popular”  no Rio Grande do 
Norte. As correspondências trocadas entre o  “Paulistano Modernista” e o “Príncipe do 
Tirol” oferecem  singular contribuição para a observação de traços de  permanência e de 
mudança no deslocamento da poesia oral (cf.  ZUMTHOR, 1997, 2000). Isso porque 
ambos têm o interesse de  registrar a voz poética das memórias em situação de  
performance, num veemente desejo de não deixar esmaecer os  valores ligados à cultura 
popular. Nas cartas, é possível  observar que Câmara Cascudo identifica a presença da 
memória  ibérica no sertão potiguar. O autor assinala ainda as  possíveis mudanças 
ocorridas na performance por conta do  deslocamento da poesia oral no sertão. Essas 
movências (cf. ZUMTHOR, 2000) são recorrentes nas culturas populares.  
Reconhecendo os percursos de Câmara Cascudo para a recolha de  textos orais, o 
objetivo desse trabalho é analisar a presença  do Romanceiro Ibérico no âmbito das 
culturas populares no Rio  Grande do Norte. A análise desenvolvida pressupõe a   
compreensão do nomadismo das vozes, que, na diáspora   ibero-européia, culminou na 
dissipação de textos orais  incontestes às tradições da cultura popular do povo  
brasileiro.  Para compreender a dinâmica dos textos, recebidos e  recriados no Rio 
Grande do Norte, é fundamental o cotejo de  recolhas realizadas por Câmara Cascudo 
no Rio Grande do Norte,  na década de 30 do século XX, com versões portuguesas do   
século XIX. A fim de compreender a dinâmica do texto a   comparação se institui 
fundamentada no exame da macroforma.  Assim, esta a análise se centra nos elementos 
“semânticos”  (relativos à emergência de um sentido), “tópicos”   (relativos às relações 
das partes) e “pragmáticos”   (relativos ao uso feito do texto). 
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(Re)pensando o ensino da leitura: a escola como formadora de leitores 
 

Ludinalva Santos 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 evolução 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 Farania 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 utilizadas correspondem apenas à   decodificação de palavras, sem compreender 
de fato o sentido do   que se lê. 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. 
 
 
 
 



 250 

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 original, 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   governantes 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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A noção de ideologia no Círculo de Bakhtin e sua articulação à análise de gêneros 
discursivos de transmissão de saberes 

 
Luiz Rosalvo Costa (USP) 

 
O objetivo da comunicação é apresentar as linhas gerais do   trabalho de doutorado em 
andamento, cujo propósito é   sistematizar uma reflexão sobre o estatuto da noção de 
ideologia na obra do Círculo de Bakhtin e, com base nessa   reflexão, examinar 
possibilidades e alcances da articulação do   conceito ao estudo de gêneros discursivos 
de transmissão de   saberes, focalizando, com esse intuito, o discurso de   divulgação 
científica da SBPC (Sociedade Brasileira para o   Progresso da Ciência) materializado 
em enunciados da revista   Ciência Hoje nas décadas de 1990 e 2000.   A pesquisa, 
desenvolvida em consonância com a linha de Estudos   do discurso em língua 
portuguesa, projeto Divulgação   científica: linguagens, esferas e gêneros, da 
Universidade de   São Paulo, postula que algumas das mais importantes categorias e 
formulações do Círculo aplicáveis à análise do discurso   (como dialogismo, esfera, 
gênero, superdestinatário etc) são   em grande medida suportadas e informadas por uma 
concepção de   ideologia que, embora elaborada especialmente nos textos 
assinados por Voloshinov e Medvedev, permeia também, ainda que   de modo refratado 
e menos evidente, os trabalhos subscritos pelo   próprio Bakhtin. A ideia basilar 
(presente, em maior ou menor   proporção, nos referidos conceitos) de acordo com a 
qual o   discurso, enquanto linguagem em movimento, encontra-se   constitutivamente 
situado no interior de um fluxo interdiscursivo   e, portanto, inerentemente atravessado 
pela presença de   múltiplos discursos, configurando uma articulação do   querer-dizer 
do sujeito com as determinações e condicionamentos da realidade histórico-social, já 
aponta, por si, para uma   série de liames entre a visão de linguagem do Círculo e uma  
concepção de ideologia subjacente, a qual parece nortear   também, de diferentes 
maneiras, alguns dos eixos éticos e   estéticos em que se estrutura o conjunto da obra.  
Assim, o estudo buscar responder a questões como: a) de que forma a noção de 
ideologia se imbrica aos conceitos   centrais da obra do Círculo de Bakhtin;   b) como a 
noção de ideologia, na perspectiva do Círculo, pode ser operacionalizada para a análise 
de gêneros discursivos de   transmissão de saberes; c) como o discurso de divulgação 
científica pode ser analisado   nesse prisma. Para dar conta desse propósito, o trabalho 
procura situar o   conceito no interior da tradição teórica em que ele se   constitui, 
tentando, a partir daí, identificar alguns dos sentidos de que ele é investido na sua 
apropriação pelo   Círculo de Bakhtin, assim como os modos pelos quais esses   sentidos 
se articulam com a filosofia e a teoria da linguagem   bakhtiniana em processo de 
construção.   Para isso, além da revisão da bibliografia básica   constituída, de um lado, 
pelos textos do Círculo e, de outro lado, por textos de extração marxista a partir dos 
quais o   conceito de ideologia foi ganhando suas feições mais   características, um dos 
eixos centrais do trabalho é a discussão sobre a medida em que a concepção de 
ideologia   explícita ou subjacente às formulações teóricas do Círculo   de Bakhtin pode 
ser proveitosamente utilizada para a análise de   gêneros discursivos de transmissão de 
saberes e, em particular,   para aqueles associados à atividade de divulgação científica,  
utilizando-se, com esse fim, um corpus constituído por   enunciados da revista Ciência 
Hoje nas décadas de 1990 e 2000. 
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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 passaram 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 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. 
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Quietare e figicare: uma pesquisa histórica dos verbos   de mudança de estado em 
português e espanhol 

 
Magda Batista de Sant' Anna 

 
 
Este trabalho apresenta o uso das construções de   mudança de estado entre os séculos 
XV e XIX no espanhol e no   português. Durante este período, as duas línguas 
apresentam   características semelhantes quanto à expressão da mudança de   estado. No 
entanto, pesquisas diacrônicas apontam um grande   distanciamento entre a 
representação deste evento. Portanto,   esta pesquisa histórica visa a explicar o percurso 
linguístico   dessas construções e observar o possível distanciamento entre 
as duas línguas. 
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A prefixação em textos jurídico-notariais da primeira fase do português arcaico 
(sécs. 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 caracterização 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 documentação 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 lexicológicas 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 
morfolexicais. 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 da  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 e sinmorfismo nos processos formadores de palavras 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 primeira 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 
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 valiosos para o 
esclarecimento de eventos linguísticos   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 
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presente, podendo prestar-se a esclarecer fenômenos aparentemente contraditórios sob a 
luz de uma   análise puramente sincrônica. 
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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 
Imperador 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 
diferentes 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 utilizado foram onze 
redações produzidas pelos aprendizes em um curso de português   para estrangeiros. 
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 distinguem. Este trabalho mostra ainda que os erros cometidos pelos 
aprendizes evidenciam   seu 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 produzido 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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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 
controlador 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); 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. 
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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   projetado 
(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). 
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Percursos e percalços do sujeito no discurso 
 

Marcelo Cesar Cavalcante (UNIANHANGUERA) 
 
 
Sabemos que um dos elementos que sempre inquietou os   estudos sobre a linguagem 
foi  a questão do sujeito. Quem é o   sujeito da atividade de linguagem? Este trabalho 
procura mostrar   as várias noções de sujeito ao longo da história das escolas   
linguísticas até chegar na Pragmática, quando se deu a grande   virada nas concepções 
linguísticas do século XX. De um   sujeito praticamente inexistente do estruturalismo a 
um sujeito   assujeitado da Analise de Discurso francesa, chegamos  a um   sujeito 
psicossocial que ao mesmo tempo em que se conforma à   coerção da língua, também é 
capaz de escolher estratégias   para atingir seus objetivos no processo comunicativo. 
Este   trabalho procura mostrar que todo enunciado traz a imagem de seu   enunciador e 
que, à maneira de um espelho,  o sujeito se reflete   no seu enunciado, mesmo 
inconscientemente, fruto da incompletude   e da não transparência da língua. Partindo 
da concepção do   estruturalismo, chegaremos a um sujeito oriundo da retórica 
aristotélica- que utilizava estratégias para persuadir seu   interlocutor. Um sujeito 
uno,individual, consciente de suas   estratégias para influenciar seu auditório; 
pragmático,   portanto; que rivaliza com o sujeito da AD francesa- que defende um 
sujeito assujeitado pelas formações ideológicas e   discursivas que o enformam. 
Veremos qual a concepção de sujeito   defendida atualmente na pós modernidade,que 
defende  a   existência do multiculturalismo  embasado pela teoria   socioconstrucionista 
da língua,que defende um sujeito nem   predeterminado e nem livre, mas um sujeito 
ativo.Autores como   Aristóteles,Perelman,Austin, Searle e Bronckart são alguns dos 
teóricos utilizados nesta pesquisa em importância cronológica,   pois Aristóteles com 
sua tese de que todo discurso comporta   três elementos: o eu, o outro e o objeto do 
discurso- foi o   precursor dos estudos enunciativos em Linguística,   influenciando, 
desta forma, Perelman,que ampliou sua teoria   enfatizando a importância do auditório 
na interação   discursiva.Austin e Searle concebem a língua como ato; o que   para 
Bronckart a língua pertence aos fenômenos do agir   comunicativo. 
 
 



 262 

A oralidade, a imagem e a letra: as relações entre cultura e biodiversidade 
 

Marcelo Pessoa de Oliveira (UEMG)  
 
Novos olhares sobre a ciência. O papel da oralidade na   compreensão das relações do 
homem com o meio ambiente.   Investigação das demandas socioculturais que 
envolvem a moderna   pesquisa de campo.  A captação de imagens, a realização de 
entrevistas, a confecção de diários de campo. Sob os   auspícios dessas e de outras 
posições paradigmáticas e   fronteiras da pesquisa e, como pesquisador da área das 
letras   submergi em São Roque de Minas – MG, no local exato das   culturas as quais 
pretendia compreender. Infringi métodos,   protagonizei rupturas nos campos rupestres 
do país, dilatei   territórios e ampliei a minha capacidade auditiva. Lancei olhares 
entrecortados ao entorno da Serra da Canastra, a seu   povo, aos seus prédios, às suas 
paisagens. Essa aventura, de   ciência, de cultura e de vida, que mescla elementos  
metodológicos da tradição científica das ciências naturais a procedimentos da 
Antropologia, via etnografia, filia-se à   análise do discurso, à Literatura Comparada. E, 
ao mesmo tempo   em que nossa pesquisa se pretende inovadora, revigora as mesmas  
raízes científicas que renega, reconfigurando os modos de   construir significados 
acadêmicos e de compreender, a partir da ciência, a poética do viver. Assim, 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 se envolve com o seu 
objeto de estudo e começa a produzir os significados culturais, não aqueles em que o 
método   ou o modelo determina ou delimita, tampouco aqueles cuja   vigência se 
restringe ao tempo do cronograma, mas, sobretudo,   aqueles adivinhados nas 
entrelinhas da paisagem, no entardecer de cada olhar encontrado pelas ruas, e no 
encantamento de cada  lenda, contada e recontada pelos moradores de São Roque de  
 Minas. Também nas danças jamais esquecidas e, sem ensaio,   relembradas, e naquelas 
também nunca dançadas, mas,   simplesmente, inventadas. Por meio ainda dos gestos, e 
da palavra que nunca foi dita, percebi que um mundo à parte se constrói   sobre sílabas 
sagradas, e seus personagens se alimentam   exatamente de tudo isso: um tudo, de um 
nada, vivem num entre   lugar intersticial que varia entre o nunca e o sempre. Assim, 
viver a experiência da co-existência na Serra da Canastra é   mais que uma atividade 
de pesquisa, e, sim, uma condição para   existir. 
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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 
português 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 Brasileiro? Para tal 
investigação, o presente trabalho, num primeiro momento,   estabelece quais são as 
restrições sintático-semânticas que   regem os elementos constitutivos desse tipo de 
construção,   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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Mudança de código no ensino de língua inglesa 
 

Marcelo Augusto Mesquita da Costa (UFPE) 
 
O trabalho, parte do tema de dissertação de mestrado,   insere-se em um projeto maior 
sobre o discurso pedagógico   desenvolvido no âmbito do NELFE-UFPE. Nas aulas de 
língua   estrangeira, sobretudo nas que adotam perspectivas mais   comunicativas, é 
comum a alternância de uso das línguas   materna e estrangeira. No entanto, pouco 
sabemos sobre o   fenômeno de mudança de código (code-switching) nesses 
contextos, já que muitos dos estudos sobre o tema concentram-se   em situações naturais 
de bilinguismo e em países em que duas   ou mais línguas são corriqueiramente faladas 
pela comunidade.   Questões como “por que professor e alunos mudam de uma língua  
 para outra na interação em sala de aula de língua   estrangeira?”, “há pontos de 
ocorrência específicos   prioritários na alternância?”, “que papel tem outras 
variáveis tais como nível do curso (introdutório,   intermediário, avançado) na 
alternância de códigos?”   poderiam fornecer subsídios valiosos para o ensino. Um fator 
que   dificulta a compreensão dos estudos sobre code-switching é a   própria concepção 
deste e de outros termos relacionados: por   exemplo, qual seria a diferença entre uma 
mudança total de uma   língua para outra e a inserção de apenas algumas palavras no 
enunciado? Os estudos apresentam muitas controvérsias nas   definições, às vezes, 
implícitas do conceito. Autores como   Poplack (1984) baseiam-se em aspectos mais 
gramaticais; outros,   como Auer (1988)  já seguem perspectivas mais interacionistas 
para sua definição. Assim, este trabalho que está baseado em   ampla revisão 
bibliográfica, tem como objetivo discutir alguns   conceitos relevantes sobre code-
switching, esperando que tal   discussão possa auxiliar na construção de um aparato 
teórico   e metodológico sobre o tema. Não se trata apenas de resumir   pontos de vista 
de outros autores, mas de discutir os termos à   luz dos dados coletados em sala de aula 
de língua inglesa no   curso de Inglês Núcleo de Línguas e Cultura da UFPE, em turmas 
de níveis avançado e básico. 
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Tradições discursivas: reconstrução sócio-histórica das procurações do século 
XVIII da cidade de Pombal 

 
Márcia Amélia de Oliveira BICALHO (PROLING/UFPB) 

    
Existem diferenças entre as línguas a cada geração, isso é   algo pacificado em nossos 
estudos acerca da língua portuguesa. A   linguagem jurídica, pelo seu rebuscamento tem 
sido alvo de   diversos estudos entre os juristas, alguns defendem a sua   simplificação, 
outros são enfáticos ao afirmar que esta deve   permanecer como no início da prática 
jurídica, para que não   seja “contaminada” pelo modernismo. A linguística histórica 
busca responder essas mudanças que ocorrem na língua ao longo   do tempo. Diante 
disso, temos a procuração que é um   instrumento jurídico de mando, cujo significado 
técnico é   autorizar, conceder poder para determinado ato. Sua origem é   romana e 
consistia em um ato entre amigos, dar as mãos era um   símbolo de amizade e 
fidelidade, daí surgiu o vocábulo   madatum. Este trabalho propõe contribuir para 
reconstrução da   história da língua portuguesa no Brasil a partir de   procurações do 
século XVIII da cidade de Pombal – PB, nosso   corpus data do ano de 1711, e possui 
diversos traços peculiares,   que na sua análise é possível traçar um perfil daquele 
gênero ao longo do tempo, demonstrando que a constituição   inicial do gênero ainda se 
faze presente nos dias atuais. Para   tanto, utilizamos um método multidisciplinar, pois 
adentramos   nas veredas do direito, na tentativa de reconstruir a história 
desse gênero, sob a doutrina de Santos (2005), Lima (1977) e   Santos (2010); para 
análise linguística utilizamos os   pressupostos teóricos da linguística textual de Eugênio 
Coseriu (2010) na distinção dos três níveis linguísticos: o   nível do falar em geral, o 
nível histórico e o nível   individual dos textos e na busca de traços distintos entre a 
procuração do século XVIII e a utilizada atualmente,   recorremos à tradição discursiva 
(KABATEK, 2006; COSERIU,   1958; JUNGBLUTH, 2006). Este trabalho trata-se de 
um recorte do   nosso trabalho de doutoramento junto ao PROLING/UFPB. 
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Contribuições de Michel Bréal para o estudo da mudança semântico-gramatical 
 

   Márcia Sipavicius Seide (UNIOESTE-Paraná) 
 
 
Em sua dissertação de mestrado, Gonçalves (2011) estudou a   hipotaxe adverbial causal 
e a hipotaxe adverbial conformativa   mediante a conjunção “como” em textos oficias 
do Paraná   produzidos entre os séculos XVIII a XX  desde um ponto de vista   
funcionalista. Seu corpora  foi formado por cartas  compiladas   pelo projeto de pesquisa 
da Universidade de Londrina (PR) Para a   História do Português Paranaense: estudos 
diacrônicos  em   manuscritos dos séculos XVII a XIX e relatórios e mensagens do   
Arquivo Públicos do Paraná.Analisado conforme os postulados da   Gramática 
Sistêmico Funcional de Halliday (1989), os resultados   mostraram que, no período, as 
construções causais, assim com   as conformativas, passaram por um processo de 
gramaticalização   e que a interpretação causal da conjunção, quando em posposição, 
começou a perder espaço quando em posposição.   Nesta comunicação, as mudanças por 
ela evidenciadas ao longo   de sua investigação  são  analisadas conforme a semântica 
tal   qual postulada por Michel Bréal  na obra Ensaio de Semântica cuja última edição 
data de 1904. A comparação da análise   feita sob enfoque funcionalista com a realizada 
conforme os   pressupostos  brealinos, utilizando-se os mesmos dados, tem por   fim 
verificar, empiricamente, possíveis contribuições do  fundador da Semântica na França 
para os estudos da mudança   semântico-gramatical, possibilidades teoricamente 
aventadas em   minha tese de doutorado (SEIDE, 2006).Na tese, a pesquisa   
empreendida promoveu o resgate da obra Ensaio de Semântica  pautado na diretrizes 
propostas por Morin em sua teoria da   complexidade (1983) para que as ciências 
dessem conta da   complexidade de seus objetos de estudos.Naquela ocasião, o   
enfoque funcionalista foi aproximado do proposto por Bréal tanto   em decorrência da 
maneira pela qual ambos concebem a linguagem e  a mudança linguística, quanto por 
semelhanças encontradas   entre a Hipótese da Gramaticalização, a Lei de 
Especialidade,   a Lei de Irradiação e o estudo feito por Bréal sobre as   categorias 
gramaticais. 
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Atividades de revisão: diálogo constante entre autor e 
   interlocutor do texto 

 
   Marcilene Gaspar Barros (UFC) 

   Maria Elias Soares (UFC) 
 

Este trabalho tem como objetivo promover uma breve reflexão acerca do tratamento 
dado à etapa de revisão de textos em  livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano, 
considerando a importância da revisão para a reescrita de textos. Para isso, realizamos 
uma análise das propostas de atividades de revisão da seção dedicada à produção de 
textos. Inicialmente, selecionamos quatro livros de língua portuguesa do 9º 
ano (doravante L1, L2, L3 e L4) 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. Considerando que o foco do nosso trabalho é o tratamento dado à 
revisão, detivemo-nos em verificar se cada uma das unidades do livro atribuía 
orientações específicas a essa etapa e como o fazia. Nossa preocupação pautou-se em 
investigar como as atividades propostas para revisar o texto inserem o interlocutor neste 
processo e como fornecem orientações nesse sentido. Observamos que o trabalho 
envolvendo a etapa de revisão com foco na reescrita ou reformulação de textos, 
conforme abordado nos livros em questão pode ser classificado em três formas distintas: 
a) revisão individual; b) revisão em duplas; e c) revisão em grupos. Ressaltamos que 
mesmo diante das atividades individuais, solicita-se ao aluno que se coloque no papel 
de interlocutor para revisar o texto. Isso ratifica a relevância atribuída ao interlocutor no 
processo de escrita. Visando à reflexão sobre a revisão como atividade reflexiva que se 
processa na interação entre o eu e o outro, compreendemos que as atividades auxiliam 
os alunos na reescrita de textos mais coesos e coerentes desde que sejam 
devidamente orientadas, visto que, como processo, o aprendizado de revisar textos 
precisa ser construído gradativamente. Diante disso, é na perspectiva da escrita como 
atividade interativa, que estabelece um constante diálogo entre autor 
e leitor/interlocutor, que recorremos aos pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochínov 
(2010) e Bakhtin (2010). 
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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 categorização 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 prototípico, 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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Perfectivo, modal e passivo: três facetas do verbo auxiliar ter 
 

   Marcus Vinicius Lunguinho (USP/FAPESP) 
 
Com Kayne (1993), surge uma nova maneira de tratar o verbo "have"   em seu uso 
auxiliar. A ideia básica é a de que esse verbo, em   todos os seus usos, não existe no 
Léxico das línguas, ou seja,   ele não é um primitivo gramatical. O verbo "have", nessa 
perspectiva, passa a ser analisado como composto de (pelo menos)   duas partes: um 
verbo abstrato básico BE e um núcleo   sintático, que se combina com esse verbo básico 
como resultado   de computações sintáticas. Com essa proposta, grande parte da 
pesquisa tem se voltado a descrever: (i) as condições sob as   quais ocorre a combinação 
desses dois elementos e (ii) a   natureza desse núcleo que, combinado a BE, gera "have". 
Meu   objetivo neste trabalho é analisar o verbo "ter" do português  em três usos como 
verbo auxiliar:   (1) Auxiliar do perfeito: O menino tinha comido a maçã.   (2) Auxiliar 
modal: O paciente tem que/de tomar os remédios.   (3) Auxiliar passivo: A mulher teve 
a vida salva pelo bombeiro.   Adotando a proposta de Kayne (1993), vou tratar esse 
verbo como o   resultado da combinação de um verbo auxiliar abstrato SER com   um 
núcleo sintático. Em outras palavras, o que se conhece como o verbo auxiliar "ter" vai 
ser aqui analisado como o Spell Out da   estrutura [SER + X]. Adotarei como hipótese 
de trabalho que os   diferentes usos auxiliares de "ter", bem como os diferentes  
complementos não-finitos com os quais esse verbo se combina    são derivados das 
propriedades dos diferentes núcleos que   entram na sua derivação. Na análise do verbo 
auxiliar   perfectivo, vou assumir que o núcleo relevante é uma preposição de natureza 
temporal/aspectual que significa DEPOIS.   É devido à presença dessa preposição que a 
interpretação   temporal de uma sentença no perfeito tem sempre o momento da  
 referência/tempo da asserção localizado depois do momento do   evento (Demirdache 
& Uribe-Etxebarria 2000). Para o verbo "ter"   passivo, vou propor que o componente 
que entra em sua formação   é um núcleo v* (Chomsky 2001, 2004), pois, nesse uso, 
esse   auxiliar parece selecionar um argumento externo (que é o afetado   pelo evento 
denotado pelo predicado participial), além de valorar o Caso Acusativo 
(Lunguinho 2011). Como verbo modal, vou   sugerir que o núcleo relevante seja um 
núcleo Modal, que vai   trazer para a sentença a quantificação universal a que "ter"   se 
associa. Assim, o sentido de obrigação já vai estar no próprio verbo "ter" e não em 
algum constituinte do complemento   desse verbo, contrariamente ao que propõem 
Cowper (1993) e Bhatt   (1997), para o verbo "have to" do inglês. Acredito que os  
resultados aqui apresentados servem como contribuição para as   pesquisas que se 
voltam a descrever a natureza dos núcleos  sintáticos que se combinam com BE para 
gerar verbos do tipo   "have" nas diferentes línguas do mundo. 
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O léxico como conhecimento lexical: dados e   estratégias 
 

   Margarida Maria de Paula Basilio (PUC-Rio/CNPq) 
 

A questão da diacronia é deveras problemática no   estudo do léxico, entendido como 
conhecimento lexical, já que   este é sincronicamente percebido como um legado, o 
conjunto de   palavras da língua, mas deve também incluir mecanismos   responsáveis 
pelo entendimento e aceitação ou não de ?novas   formações, assim como de diferentes 
relações entre forma e   significado e alternativas de uso. No gerativismo lexicalista,  
por exemplo, a concepção do léxico como conhecimento leva a  uma 
série de dicotomias, tais como entradas lexicais   relacionadas por 
regras de redundância, regras de formação que   atuam sobre palavras, objetos 
morfológicos que se opõem a   listemas. No estruturalismo saussuriano, por outro lado,  
propõe-se o mecanismo de analogia proporcional na formação de   novos itens lexicais, 
incidentais frente à atemporalidade da   langue. Na verdade, dada a 
multidimensionalidade do léxico, que se   expande em várias direções, a presença da 
história no   conjunto sincrônico se faz sentir de diferentes maneiras, desde   as 
discrepâncias morfológicas em formas paradigmaticamente   regulares (por ex. 
construir/construção) até as propriedades semânticas supostamente inesperadas, ainda 
que previsíveis no   montante e teor de sua especificidade (por ex., construção como  
efeito do ato de construir e, portanto, designação genérica de   tudo o que é construído). 
A análise de construções lexicais   em suas múltiplas dimensões nos leva a considerar a  
proposição de esquemas como resultado da gradual consolidação   no uso de padrões 
analógicos, sendo este um processo que   se estende no tempo e, portanto, se adapta 
melhor à descrição do léxico, tão conhecido, em termos gerais ou particulares,   como a 
mais cambiante das partes de uma língua. No presente   trabalho, concebendo o léxico 
como um sistema dinâmico de   unidades que servem simultaneamente à representação 
conceitual e construção de enunciados, abordamos o conhecimento lexical   como 
processo contínuo de fatos e acidentes históricos que   consolidam 
estratégias de aquisição, reconhecimento e   produção  de unidades lexicais. 
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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 
reflexões. 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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Diversidades e diferenças linguísticas: eis a questão no sertão central do Rio 
Grande do Norte 

 
 Maria das Neves Pereira (GEL-UFERSA) 

 
Este trabalho se insere na área dos estudos   dialetológicos e geolinguísticos que ora 
surgem no Rio Grande   do Norte, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Estudos da  
 Linguagem - GEL/UFERSA, da Universidade Federal Rural do   Semi-Árido e da 
equipe do Atlas Linguístico do Rio Grande do   Norte/ALiRN, tendo como objetivo 
apresentar o resultado de uma   mostra dos diversos falares identificados na comunidade 
de   Angicos, região Sertão Central Potiguar, consequente da   migração de estudantes 
universitários oriundos de todas as   regiões brasileiras, selecionados pelo Exame 
Nacional do Ensino   Médio /ENEM. Através de um teste diagnóstico, com questões 
discursivas, com objetivo de melhor interagir nos primeiros   momentos de aulas e 
adquirir informações sobre o grau de   letramento e perfil das turmas, observou-se que 
os alunos   matriculados nos cursos oferecidos na Universidade Federal Rural do Semi-
Árido/Campus Angicos, em maior número, vêm de   diferentes cidades do RN e de 
outros estados Brasil e, em menor   número da própria cidade de Angicos. Dessa 
migração emergem   diferentes culturas e usos linguísticos diversos, dando 
formação a uma nova comunidade de fala. Os membros dessa nova   comunidade são 
falantes com características diversas e   diferentes, pois os mesmos pertencem a estratos 
sociais e   econômicos distintos e diferentes faixas etárias, assim sendo,   torna-se 
natural que estas marcas externas condicionem a forma e   expressão da língua 
(linguagem) em uso entre esses falantes. A   pesquisa teve início em 2009 entre 100 
alunos, foi dado   continuidade, em 2010, entre 200 alunos ingressos e, em 2011, 
entre 200 alunos, totalizando 500 alunos dos cursos de   Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia e os Cursos de Licenciatura   em Computação e informática e Bacharelado 
em Sistema de   Informação. Foram escolhidos, para este estudo, alunos 
procedentes do RN, CE, RJ, PE, PB, SP, DF. Para fundamentar a   discussão sobre a 
diversidade e diferenças linguísticas, foi   adotado Cardoso (1988), para o estudo do 
léxico, Callou (2000)   ao estudar o uso do artigo diante de antropônimos. Resultados 
parciais: o nível fonológico é o maior identificador das   diferenças regionais ou 
diatópicas (palatização do /d/ e /t/   ~ /dZ/ e /tS/), (uso da vibrante /R/ e /R/ e 
apagamento final),   (uso da vibrante /R/ e /Ρ/ e apagamento final); o nível 
lexical aparece, em seguida, representado como variante   diafásica (linguagem própria 
dos jovens) e diatópica e a   variação de nível morfossintático, marcada pelo 
apagamento do   uso do artigo diante de antropônimos, como identificador de 
variação diatópica. 
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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 brasileiro, 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 comunidade 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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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,   potencializado 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 verdadeira 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 construídas 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 diferentes 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   estudadas 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 Fundamental 
e Ensino   Superior; origem: nascidos na localidade, de pais também   nascidos na 
localidade. 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 – abóbora;   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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Atividades de revisão: diálogo constante entre autor e 
interlocutor do texto 

 
Marcilene Gaspar Barros (UFC) 

 
Este trabalho tem como objetivo promover uma breve reflexão acerca do tratamento 
dado à etapa de revisão de textos em  livros didáticos de língua portuguesa do 9º ano, 
considerando a importância da revisão para a reescrita de textos. Para isso, realizamos 
uma análise das propostas de atividades de revisão da seção dedicada à produção de 
textos. Inicialmente, selecionamos quatro livros de língua portuguesa do 9º 
ano (doravante L1, L2, L3 e L4) 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. Considerando que o foco do nosso trabalho é o tratamento dado à 
revisão, detivemo-nos em verificar se cada uma das unidades do livro atribuía 
orientações específicas a essa etapa e como o fazia. Nossa preocupação pautou-se em 
investigar como as atividades propostas para revisar o texto inserem o interlocutor neste 
processo e como fornecem orientações nesse sentido. Observamos que o trabalho 
envolvendo a etapa de revisão com foco na reescrita ou reformulação de textos, 
conforme abordado nos livros em questão pode ser classificado em três formas distintas: 
a) revisão individual; b) revisão em duplas; e c) revisão em grupos. Ressaltamos que 
mesmo diante das atividades individuais, solicita-se ao aluno que se coloque no papel 
de interlocutor para revisar o texto. Isso ratifica a relevância atribuída ao interlocutor no 
processo de escrita. Visando à reflexão sobre a revisão como atividade reflexiva que se 
processa na interação entre o eu e o outro, compreendemos que as atividades auxiliam 
os alunos na reescrita de textos mais coesos e coerentes desde que sejam 
devidamente orientadas, visto que, como processo, o aprendizado de revisar textos 
precisa ser construído gradativamente. Diante disso, é na perspectiva da escrita como 
atividade interativa, que estabelece um constante diálogo entre autor 
e leitor/interlocutor, que recorremos aos pressupostos teóricos de Bakhtin/Volochínov 
(2010) e Bakhtin (2010). 
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Aspectos históricos e interculturais da lusofonia 
 

Maria Erotildes Moreira e Silva (UFC) 
 
 
Definida como um mosaico intercultural, a lusofonia tem sido   discutida, nas últimas 
décadas, como um catalisador de nações   que, por terem em comum, a língua 
portuguesa, 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,   enquanto um dos eixos propulsores de tais trocas. Neste contexto, um 
levantamento destas ações interculturais voltadas à   difusão da língua faz-se necessário, 
para que se possa   identificar e analisar, principalmente, as ações    histórico-políticas 
que as motivaram, quais os mecanismos   responsáveis pela concretização de tais ações, 
nos países   em que o português é língua oficial e, em que medida, tais   ações podem 
contribuir para o processo de internacionalização da língua em tela. Para respondermos 
a tais questões,   analisaremos uma amostra de ações culturais que podem ser  
consideradas como exemplos de política(s) linguística(s)   implementadas pela 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (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 CPLP. Estes dados   serão analisados à luz dos concetos 
de interculturalidade,  multiculturalidade e transculturalidade defendidos,  
principalmente, 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, quando 
voltadas para o   fortalecimento do estatuto de uma língua. Nesta perspectiva,  
defenderemos a tese de que a história comum a estes países, com   relação à língua 
portuguesa é a tônica de tais ações,   atribuindo-lhe a função de elemento propagador de 
diferentes   visões de mundo, sem que isto a torne um elemento de   separação, mas de 
difusão da lusofonia. 
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Morfo-lexicologia do português setecentista: o exemplo do Erário Mineral (1735) 
 

  Maria Filomena Gonçalves (Universidade de Évora / CIDEHUS-U.É./FCT) 
 
Com este trabalho pretende-se trazer novos dados sobre o léxico   português e brasileiro 
no primeiro quartel de Setecentos,   destacando, por um lado, os processos de criação e 
renovação   lexical registados em território brasileiro, pois ainda são   muitas as lacunas 
da na morfologia e lexicologia históricas.   A partir de um corpus extraído do Erário 
Mineral, publicado   pelo português Luís Gomes Ferreira em 1735, pretende-se   
demonstrar, assim, a importância do estudo histórico dos   processos formativos do 
léxico. A escolha desta obra prende-se   com o facto de nela estar reunido um vasto 
repertório de   unidades pertencentes tanto ao chamado léxico comum como ao   léxico 
específico da medicina e da farmacopeia, campos   semânticos de que a obra é fonte de 
informação quer quanto à   variação registada pelo léxico português em contexto   
brasileiro. Com efeito, o Erário Mineral retrata sobretudo a   realidade das Minas 
Gerais, as doenças que acometiam a   população daquelas paragens (em particular os 
escravos), devido   ao clima e às más condições de vida, assim como os   tratamentos de 
tais enfermidades. Mas revela igualmente como o   português, perante objectos e 
elementos naturais muito   diferentes ou desconhecidos dos europeus, se reorganiza e 
ganha   uma nova dinâmica que passa pela apropriação de nomes locais e pela recriação 
do léxico português – derivação,   composição –, que se “ressemantiza” em novas   
combinações ou processos de formação.   Com base no exemplo do Erário Mineral, 
obra técnica   representativa do português das primeiras décadas de   Setecentos, 
pretende-se contribuir, em suma, para uma   “morfo-lexicologia histórica” do Português 
Europeu e   Brasileiro. 
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O delito judicial na mídia impressa: diálogos entre os discursos jurídico 
 e jornalístico 

 
 Maria Helena Cruz Pistori (PUC-SP/FAPESP) 

 
Este trabalho constitui, provavelmente, a última etapa das   observações do diálogo 
entre o discurso jornalístico e o   jurídico, em textos referentes a um mesmo delito - o 
assassinato   de um índio pataxó, em Brasília, em 20 de abril de 1997, por   cinco 
rapazes de classe média. Tal delito foi julgado no   processo n. 17.901/97, instaurado em 
23 de abril do mesmo ano,   já analisado por nós anteriormente. Nesta etapa, tomamos 
corpus   duas páginas da Folha de S. Paulo de 6 de março de 1998, o dia posterior ao 
Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito   Federal e Territórios (publicado em 05 de 
março de 1998,   fls.962-1012 do Processo acima citado) que manteve a decisão de  
primeira instância, classificando o delito como lesões corporais seguidas de morte; e 
também duas páginas do Correio   Braziliense, dos dias 6 e 7 de maço de 1998. A 
análise   dialógica do discurso, de inspiração nas obras do Círculo de   Bakhtin, é nosso 
fundamento teórico-metodológico. Nos   enunciados concretos selecionados, buscamos 
a compreensão não   apenas do aspecto verbal, mas também do visual, especialmente 
na   mídia, que os reúne num projeto gráfico único. Em ambas as   esferas de atividade 
humana, as enunciações refletem e refratam perspectivas próprias da realidade, 
mobilizando discursos que,   no diálogo, explicam, organizam e classificam o mundo,  
estabelecendo relações e dependências, valores e efeitos de   sentido de verdade. Por 
meio do fenômeno social da interação discursiva constituem-se o locutor e o 
interlocutor como   sujeitos. A análise, pois, considera o contexto social mais   amplo e 
o mais imediato dos enunciados em questão; os diferentes   gêneros e suas respectivas 
coerções; a explicitação e o posicionamento das vozes discursivas, assim como a 
seleção dos   recursos visuais, lexicais, gramaticais e composicionais dos   enunciados, 
em seus aspectos persuasivos. O modo como o   enunciador/jornalista dialoga com o 
delito e com o processo  judicial, observado, sobretudo, no modo de construção da  
 realidade, revela seus valores e o auditório social a quem   preferentemente se dirige. 
Em última análise, buscam-se as   possíveis influências de um discurso sobre o outro, e 
como os   sentidos das enunciações selecionadas, situadas social,   política e 
historicamente, revelam visões de mundo concordantes   ou divergentes. 
 
 



 280 

Vocabulário de práticas religiosas rurais no sudeste goiano 
 

 Maria Helena de Paula  (UFG/CAC)  
 
Estão impressas no léxico fundamental de uma língua as   experiências das pessoas que 
a usam nas relações sociais mais   cotidianas. Uma comunidade específica tende a dar 
matiz peculiar   a certos usos lexicais do acervo geral, tornando-os mais fluidos 
porque mais vinculados às categorizações culturais do grupo,   carreando, assim, 
particularidades de práticas específicas e   suas formas de significação e nomeação. Sob 
essa perspectiva   assenta a presente proposta, que toma para corpus de   investigação 
fragmentos de narrativas orais de homens e   mulheres, com idade superior a sessenta 
anos, as quais foram   gravadas entre os anos de 2003 e 2005, nos domicílios dos 
narradores, nas áreas rurais do sudeste goiano, notadamente no  município de Catalão. 
Do inventário das lexias referentes a   práticas religiosas feito do conjunto de catorze 
narrativas,   ressaltam-se usos como dia santo, santo de guarda, reza,   benzeção, mau-
olhado, compadre, o mal, garrafada, terço,   novena, corpo fechado dentre outros, 
cercados por explicações   de caráter narrativo, eivadas de estórias que asseguram a vida 
material e não material dos narradores. O vocabulário de tais   práticas religiosas torna-
se, assim, bastante ajustado ao   significado cultural que a comunidade lhe confere 
porque lhe   serve para as crenças e divindades providenciais nas demandas de 
seu dia-a-dia. O nosso intuito é, pois, apresentar tal   inventário vocabular de práticas 
religiosas narradas como   experienciadas no sudeste goiano e tecer considerações de 
natureza cultural que tentem explicar tais escolhas do acervo   geral da língua. Por essa 
perspectiva, a proposta tem cunho   lexicultual concebendo que é no nível léxico que as  
 experiências culturais mais se transparecem na língua.   Adotaremos, ainda, as lições da 
morfologia lexical para tecer   considerações sobre a formação de algumas lexias do  
vocabulário inventariado, em especial para compreender a   expansão semântica ou os 
neologismos semânticos que os   narradores concedem aos usos lexicais no 
intuito de significar   práticas religiosas, portanto práticas de pertença cultural, 
no sudeste goiano. 
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O efeito da mudança linguística na epistemologia do linguista    
Ferdinand de Saussure 

 
 Maria Hozanete Alves de Lima (PPGEL/DLET/UFRN) 

 
 
No campo dos estudos linguísticos, considera-se que o recorte   epistemológico entre 
diacronia e sincronia participa do gesto   fundante e inaugural da Linguística como 
ciência. Essa   dualidade – lida por muitos como uma das dicotomias   saussureanas – 
demarca a especificidade dos estudos sobre os   fenômenos linguísticos, de sorte que 
Ferdinand de Saussure   concebe a existência de dois campos em que o linguista 
ancora suas pesquisas: a Linguística Sincrônica e a Linguística   Diacrônica. Grosso 
modo, no primeiro, encontraríamos as   pesquisas sobre a mudança lingüística no 
tempo; no segundo, o   funcionamento da língua em um tempo dado.  Não obstante a 
essa   tomada de posição do estudioso genebrino, não podemos   negligenciar que foram 
os estudos sobre a mudança linguística   que lhe possibilitaram a 
elaboração de conceitos que conferiram   cientificidade à Linguística. Partindo dessas 
questões, este   trabalho tem como objetivo investigar o efeito que a diacronia  
promoveu na epistemologia saussureana. Para tanto, analisaremos   de que forma 
conceitos essenciais ao constructo de Ferdinand   Saussure, exemplo de signo, 
arbitrariedade do signo e mutabilidade e imutabilidade do signo, são advindos das  
concepções que ele tinha da mudança linguística. Uma vez que   a dualidade 
diacronia/sincronia é marcada pela instância do   “tempo” – seja para conceber a 
mudança, a estrutura ou o funcionamento da língua – é imprescindível examinar,  
 também, de que modo a noção de tempo se comporta nos textos do   mestre genebrino. 
Para o desenvolvimento de nossas   investigações, nosso foco será direcionado para doi 
“materiais” de análise:1. o Curso de Linguística Geral,   obra publicada em 1916, que 
constitui uma compilação de ideias   reconstruídas por estudantes que estiveram 
presentes nos cursos   oferecidos por Saussure na Universidade de Genebra, entre 1907 
e   1916; 2. as três conferências apresentadas por Saussure  no ano   de 1891, também na 
Universidade de Genebra. Em nossa pesquisa,   dialogaremos  com estudiosos dos 
textos saussureanos, com   destaque para Coseriu (1979), Godel (1969), Bouquet 
(1999),   Milner (1987), Normand (2000) e Flores (2007). 
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O século XIX escrito nas tábuas votivas: para o estudo 
do discurso popular religioso em português 

 
Maria João Marçalo (Universidade de Évora) 

 
 
Aspetos fonéticos, mas também morfolexicais e pragmáticos   norteiam este projeto em 
curso sobre o discurso religioso   popular. A investigação centra-se em três corpora 
reunidos em   locais de culto distintos do Alentejo, corpora estes   constituídos por ex-
votos cuja maioria é datada do século   XIX. O objetivo central é contribuir para o 
conhecimento de   peculiaridades linguísticas do falar/escrever do século XIX 
numa zona rural de Portugal. Os dados coletados são confrontados   com a norma 
prescrita à época nos dicionários e gramáticas   existentes. Sublinhe-se que até ao 
momento foi já possível uma   recolha interessante relativa à toponímia e antroponímia, 
da   qual daremos conta na presente comunicação. Pretende-se ainda   contribuir para a 
construção de um glossário de maleitas, dado  que em grande parte dos textos reunidos 
a pessoa agradece a   graça recebida relativamente a um mal de que padece e que por 
vezes é minuciosamente descrito, como se pode observar na   transcrição de ex-votos do 
corpus 1. Nesta comunicação pretendemos ainda dar a conhecer este   património cujo 
interesse linguístico nos parece inegável, mas   que até ao presente apenas suscitou o 
interesse de historiadores   em geral. Urge, em nosso entender, que os linguistas se 
ocupem   também destes documentos. 
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Erros ortográficos ou tendências linguísticas em tarefas escolares 
 

Maria Suzett Biembengut Santade (UERJ/ FIMI-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 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.   Certamente a consideração detalhada das análises possa revelar  
diferenças bem estigmatizadas do dialeto caipira guaçuano com relação a outros 
fenômenos, também. Tanto quanto se sabe,   entretanto, não só as colocações que aqui 
se pretendem   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 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. Em síntese, 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 para que se possa 
acrescentar no trabalho o que está transitando na língua dos   usuários escolares. Nas 
bases metodológicas, o corpus é   constituído de seleção esporádica de vinte redações 
escolares transcritas e disponíveis em forma de texto   manuscrito. 
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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 Dialetologia 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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Fenômenos morfossintáticos do português brasileiro 
gurutubano 

 
 

Maria do Socorro Vieira Coelho (UNIMONTES) 
 
A língua portuguesa brasileira falada pelos moradores do Território Quilombola 
Gurutubano, situado na região centro-norte de Minas Gerais, desde o século XVIII, foi 
descrita e analisada neste trabalho por ser tal tarefa de suma importância para o 
conhecimento dos caminhos percorridos pela língua portuguesa naquele torrão norte 
mineiro. A pesquisa se apoiou nos postulados teóricos da sociolinguística 
 variacionista de Labov, bem como nos estudos desenvolvidos por Fishman, Hymes, 
Gumperz e Weinreich. 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, analisaremos 
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 exemplo, 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 demonstrativo, algumas, consideradas pela 
literatura pertinente como arcaicas, como, ‘issi/isso’, ‘essu/esse’ ‘aquêzi/aqueles’, 
‘aquéza/aquelas’, ‘aquêlo/aquele’ etc. Apontou-se, também que, enquanto no português 
tradicional a posição normal do possessivo 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: ‘madĩa 
minha/madrinha minha’. Por fim, nesta comunicação, pretende-se demonstrar que ainda 
há no Brasil falantes do português 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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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   modificação 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 expressão mais cristalizada; por 
ocorrerem, preferencialmente, na fala coloquial, apresentam maior   frequência no 
discurso, facilitando a gramaticalização. 
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Estudos sobre (im) polidez no discurso jurídico 
 
 

Mariana Paula Muñoz Arruda (UFPR) 
 
O objetivo deste estudo é analisar a (im)polidez em   textos escritos do discurso 
jurídico. Para tanto, reunimos petições iniciais em português (Paraná - Brasil) e petições   
iniciais em espanhol (Buenos Aires – Argentina). Iniciaremos   estudando os conceitos 
pragmáticos de polidez apresentados com   critérios das teorias fundadoras (Lakoff, 
1973; Leech, 1983;   Brown & Levinson, [1978] 1987). Brown & Levinson retomam a   
noção de imagem básica de Goffman (1967) como ponto de partida   para a sua 
proposta.  Trabalhos recentes da rede EDICE (Estudios   sobre el discurso de la cortesía 
en español) discutem a   descrição que Brown & Levinson fazem da imagem social. 
Bravo   (2004) classifica os comportamentos de polidez conforme se   orientem as 
imagens de autonomia (que é aquela mediante a qual   um integrante de um grupo 
adquire uma característica própria   dentro do mesmo, como, por exemplo, ser um bom 
escritor dentro do   conjunto de escritores) e afiliação (que se plasma em   
comportamentos tendentes a ressaltar os aspectos que fazem uma   pessoa identificar-se 
com as qualidades do grupo). Esse é o   conceito de imagem social básica de Bravo, o 
qual delimita   conteúdos socioculturais. Buscaremos na literatura aportes   teóricos, 
metodológicos e analíticos a partir de múltiplas   perspectivas, com a finalidade de 
estudar as estratégias de   polidez no corpus. Formas de atenuação também serão objeto 
de   nosso estudo (Albelda Marco, 2008), bem como a impolidez que   surge como 
campo de estudo com entidade própria, a partir dos   trabalhos de Lachenicht (1980) e 
Kaul de Marlangeon ([1992]   1995-2003). Assim, encontramos estudos sobre 
impolidez em   diferentes contextos, como por exemplo no judicial (Bernal,   2010). A 
proposta deste trabalho é comparar as atitudes   linguísticas no discurso da polidez em 
petições cíveis do   discurso jurídico, nas línguas portuguesa e espanhola, como 
também concluir quais estratégias de polidez são encontradas   nessas línguas. 
Pretendemos ainda detectar estratégias   específicas do discurso jurídico. 
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Estudo do léxico da manifestação artístico-cultural presente em Piracicaba: 
 o Cururu. 

 
 Mariana Santiago de Brito (USP) 

 
 
Na região sudeste do Brasil, especialmente em São Paulo,   encontramos uma população 
singular, caracterizada pela   rusticidade em seu modo de produção. Essa população,  
denominada caipira, segundo Darcy Ribeiro (1995), é resultante 
da miscigenação entre os colonos portugueses, índios e alguns   negros que a eles se 
juntaram.   Essa população além de ser caracterizada por seu modo de   produção rústico 
e seu falar peculiar, apresenta uma   manifestação cultural única, podendo ser observada 
em seus   festejos religiosos, como a Festa do Divino e a de Santa Clara,   nas quais 
além da notável devoção religiosa, encontramos as   mais variadas realizações 
artísticas, de artesanato, de canto   e de dança. E, é nesse ambiente, que está inserido o 
Cururu.   O Cururu é uma manifestação folclórica muito tradicional e   que ainda 
preserva seu espaço entre as comunidades do interior   paulista, particularmente, na 
região conhecida como médio   Tietê, que compreende a cidade de Piracicaba, onde 
realizaremos   nossa pesquisa.   Essa manifestação artística e cultural é representada 
pela   música e, às vezes, pela dança quase sempre acompanhada de   viola. E o Cururu 
é considerado um desafio cantado ou um repente   improvisado.   Dentro desse universo 
sociocultural, pretendemos investigar o   campo lexical que envolve o Cururu, por meio 
do contato com   pessoas que ainda preservam viva essa tradição.   Procuraremos nesse 
trabalho encontrar, na música folclórica   tradicional dessa região, como é o caso do 
Cururu, um campo   privilegiado para a observação, especialmente do léxico, da 
articulação entre o moderno e o tradicional, já que essas   manifestações carregam 
consigo o tradicionalismo cultural e a   modernização pela qual sua comunidade passou. 
Por entendermos que essa sociedade caipira, como dita por   Antônio Cândido 
(2003), de pouca mobilidade e interação   social, conserva consigo muito de um falar 
com manutenções   linguísticas, pretendemos averiguar no léxico desses   habitantes, 
envolvidos, direta ou indiretamente com o Cururu,   algo dessa articulação entre o 
moderno e o tradicional   Nessa pesquisa, nos ateremos, especialmente, ao campo 
lexical.   Verificando, no corpus recolhido, o que há de novo, o que há de   retenção e 
sua origem. Assim como, verificaremos o quanto essa   comunidade ainda reconhece e 
faz uso desses termos.   Por tratar-se de uma pesquisa fundamentada na tradição oral, 
faremos entrevistas com pessoas relacionadas direta ou   indiretamente com o Cururu. 
Pessoas que tiveram contato com essa   manifestação, por meio de seus parentes mais 
velhos, pessoas   que participam ativamente de celebrações, cantando, dançando 
ou tocando algum instrumento, ou ainda pessoas que fabricam   instrumentos, vestes, 
adornos para a realização dessa arte.   Depois, apresentaremos os resultados obtidos, a 
partir de um   questionário, desenvolvido e aplicado, a fim de verificar o real 
uso desse léxico.   Este trabalho tem como objetivo estudar a manifestação cultural 
do Cururu, na cidade de Piracicaba, que ainda nos oferece um   campo 
frutífero de observação de como se dá a dialogia   tradição-mudança, verificada por 
meio do léxico envolvido   nessa tradição artística. 
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Do manuscrito à publicação: as variantes do texto de Menino de Engenho 
 

Marilene Carlos do Vale Melo Paraíba (UEP) 
   
 
Este trabalho é uma pequena parte de um longo estudo – “Da    História Editorial e das 
Variantes do Texto de Menino de Engenho   “–  que se desenvolveu, à luz da crítica 
textual,  sob   dois aspectos: o primeiro, que trata das origens, da trajetória   editorial e 
da apresentação dos elementos físicos, os  paratextos, que eventualmente acompanham 
o texto narrativo de   Menino de engenho, em cada edição diferente, e os metatextos   
representados pelos discursos críticos de escritores amigos de   José Lins. O segundo 
aspecto refere-se à investigação do   manuscrito para a identificação das variantes. O 
fundamento   teórico do estudo partiu da noção de relação entre os   textos, do diálogo 
que se mantém entre eles. Destacamos, dentre   as teorias modernas que tratam do 
assunto, a da transtextualidade, de Gérard Genette, cujas práticas   transtextuais 
propostas constituíram a base dessa investigação   do manuscrito do romance. Partimos 
da definição dos limites da   hipertextualidade para indicar as relações entre o texto  
manuscrito – o texto A, o hipotexto –  e o texto publicado,   representado pelas edições 
–  o texto B,  o hipertexto –  e   à medida que as relações entre os textos  permitiram   
demonstrar, através do cotejo, as alterações do manuscrito que  se realizaram na 
publicação. Esses aspectos pontuais  – as   variantes, foram identificadas nas seis 
primeiras edições   publicadas em vida do escritor – aquelas consideradas   legítimas 
para o cotejo e que  poderiam manifestar a  interferência do autor na realização dos 
desvios – e a   sétima edição, a primeira publicada após morte de José Lins   do Rego, 
onde as modificações ocorridas seriam da  responsabilidade do editor. As variantes 
foram classificadas em   dez modalidades e organizadas em quadros demonstrativos. O 
estudo   se completou com a apresentação do texto crítico, onde estão   registrados os 
diversos momentos da escritura do texto de Menino   de engenho que foram 
expurgados, substituídos, acrescidos no   texto publicado. Para este trabalho, fizemos 
um recorte do grande  estudo,  especificamente  na segunda parte, a que se refere à   
investigação do manuscrito, ressaltando os processos diversos   que orientaram o 
reconhecimento das variantes autorais ou   editoriais, identificando não só as diferenças 
que modificam o  discurso, mas até as que manifestam a reelaboração do texto. 
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“Piquenas” e “Enteressantes”: as grafias das vogais pretônicas como registros da 
heterogeneidade da escrita 

 
Marilia Costa Reis (UNESP) 

 
Nesta apresentação, abordar-se-á a relação entre as   práticas sociais do oral/falado e do 
letrado/escrito, tomando   como ponto de observação as grafias não-convencionais das  
vogais pretônicas, como “enteressante” e “piquenas”, em   textos escritos de estudantes 
da quinta série (do Ensino   Fundamental de oito anos). Apontaremos algumas 
tendências   linguísticas dessas grafias não-convencionais, bem como algumas 
pistas, deixadas pelo sujeito, de sua representação da escrita.   Fundamentar-nos-emos 
na noção da heterogeneidade da escrita,   segundo a qual a escrita é considerada uma 
prática social,   heterogeneamente constituída pelo trânsito do sujeito entre 
práticas sociais do oral/falado e do letrado/escrito (CORRÊA,  2004). Essa consideração 
leva-nos, também, a assumir a   heterogeneidade da ortografia, que se dá a partir das 
relações   (não-biunívocas) que as letras da escrita alfabética mantêm 
com os sons da fala. Quanto às grafias não-convencionais,   argumentaremos que são 
resultados da percepção, por parte dos   escreventes, dessas relações que as letras 
estabelecem com os   sons: as grafias não-convencionais por transcrição fonética, 
como resultado da percepção da relação que o alfabeto mantém   com o fonético-
fonológico da língua; as grafias por   hipercorreção, como resultado da percepção da 
não-biunivocidade entre letras e sons. No decorrer da análise,   mostraremos que, tanto 
as grafias por transcrição fonética   quanto as por hipercorreção podem estabelecer 
relação com o   fenômeno de alçamento na fala – que se refere à realização 
de /e, o/ semelhante à de /i, u/, como em “[i]ngenheiro” e   “p[i]dido. Defendemos que 
as grafias não-convencionais são   decorrentes da interpretação, por parte dos 
escreventes, de [i]   e [u] de suas falas de dois modos: i) como vogal alta /i/ ou /u/, 
grafando <i> ou <u>, o que levou à transcrição fonética, como   em “pidido” e 
“mueda”; ii) como vogal média /e/ ou /o/   alçada, grafando, respectivamente, com <e> 
ou <o>, o que levou   à hipercorreção, como em “enfância” e “molher”.   Tomando dois 
dos eixos de circulação do escrevente sobre a   escrita, propostos por Corrêa (2004), 
apontaremos como algumas   características das grafias não-convencionais das vogais 
podem   dar indícios da representação da gênese da escrita – nas   transcrições fonéticas, 
por fazerem referência aos momentos   em que “o escrevente tende a tomá-la [a escrita] 
como   representação termo a termo da oralidade” (CORRÊA, 2004, p.   10) – e do 
código escrito institucionalizado – nas   hipercorreções, por terem, “como ponto de 
partida, o que ele   imagina ser um modo já autônomo de representar a oralidade”. 
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Mulheres no poder: a constituição do ethos feminino 
nos discursos de posse de líderes governamentais 

 
Marina Gláucia Verzola (UNIFRAN) 

 
Durante o período de eleições governamentais, percebemos, em   qualquer comunidade, 
discussões acerca dos principais   candidatos, suas vidas, discursos e expectativas. A 
política faz   parte do dia a dia de todo cidadão e, por isso, o assunto 
torna-se ainda mais relevante quando analisamos a situação   política mundial e 
observamos que, mesmo que esta realidade   venha sofrendo mudanças, as mulheres 
continuam a ocupar um lugar   bem restrito no que se refere a cargos de liderança. Hoje, 
apenas oito por cento dos governantes no mundo são mulheres,   isto significa 18 líderes 
do sexo feminino, contando com a atual   presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Assim, 
o objetivo deste   trabalho é analisar como se dá a constituição do ethos 
retórico feminino em discursos de posse de líderes   governamentais. Para isso, 
delimitamos discursos de três   governantes, as quais julgamos mais relevante para 
nosso   objetivo. Além de nossa atual presidente da República, Dilma 
Rousseff, escolhemos outras duas líderes governamentais   contemporâneas: a 
presidente da Argentina, Cristina Fernández   Kirchner e a presidente da Costa Rica, 
Laura Chinchila. A escolha   dessas três governantes foi feita de acordo com alguns 
fatores   que julgamos importantes. Primeiramente pensamos em trabalhar com 
discursos da atualidade, por isso selecionamos presidentes que se   encontram em pleno 
poder. Dilma tomou posse no dia primeiro de   janeiro deste ano, enquanto que Kirchner 
governa desde 10 de   dezembro de 2007 e Laura Chinchila desde sete de fevereiro de  
 2010. Outro fator importante para a delimitação foi o tipo de 
 sistema político adotado nos países os quais as presidentes   escolhidas governam. 
Tanto o Brasil quanto a Argentina e a Costa   Rica se classificam como Repúblicas 
Presidencialistas, o que faz   com que essas líderes, de fato, detenham o poder acerca 
das   principais decisões governamentais. Além disso, para que o   estudo não se 
alongasse além dos objetivos, delimitamos como   área de pesquisa o continente 
Americano, cujos países, por   tradição, têm apresentado formas de governo 
semelhantes ao   longo da história. Dessa forma, selecionamos as três   governantes 
mulheres da atualidade que ocupam o cargo de   presidente da República em seus países 
dentro do continente   citado. Como arcabouço teórico, fundamentamo-nos nos estudos 
da   Argumentação e da Retórica sobre o ethos, sobretudo nos   trabalhos de Michel 
Meyer, Olivier Reboul e Chaïm Perelman e   Lucie Olbrechts-Tyteca. Meyer afirma que 
para os gregos o ethos   é a imagem de si, ou seja, é o caráter e a personalidade do 
   orador, pois está intrinsecamente ligado à pessoa que fala.   Essa imagem, sendo 
verdadeira ou não, visa a persuadir o   auditório. Por isso, o ethos se apresenta como 
aquele com quem o   auditório se identifica e por essa razão obtém como resultado 
a persuasão do auditório. Em termos metodológicos, uma vez   delimitado o corpus, 
faremos a transcrição de cada um dos   discursos efetuados por ocasião das posses das 
presidentes   selecionadas. Em seguida, procederemos à análise dos excertos 
que apresentam a constituição do ethos retórico feminino das   líderes em questão. 
Dessa forma, acreditamos atingir o objetivo   de analisar como as presidentes citadas 
construíram suas imagens   garantindo suas respectivas eleições por meio da persuasão 
de   seus auditórios, ou seja, de seus eleitores.  

 
 



 292 

O estatuto do gesto na semiótica greimasiana: uma abordagem 
 histórico-epistemológica 

 
 Marina Maluli César 

 
 
O objetivo deste trabalho é pontuar alguns momentos nos quais   questões que 
envolvem o tema da gestualidade tiveram voz dentro   dos estudos linguísticos. 
Considerando que tais questões estão   presentes em ramos da linguística com as mais 
diversas   abordagens, tais como em estudos sobre cognição e linguística 
textual, nos limitaremos a considerações que envolvam a   gestualidade dentro da 
semiótica de linha francesa.       Segundo Greimas a gestualidade passou a ocupar lugar 
nas   reflexões semióticas de modo progressivo e incerto podendo   tanto configurar-se 
como um domínio de significação autônomo,   analisável como uma linguagem gestual, 
quanto ultrapassar   fronteiras de semióticas particulares em processo de 
desenvolvimento teórico.  De um modo geral, pode-se perceber que   os arranjos que 
caracterizam um texto gestual constituem   semióticas sincréticas, sendo necessário 
portanto identificar   seus elementos constitutivos e como estes se organizam. 
Como exemplos de textos onde tais análises é aplicável   citamos a dança, balés, peças 
de teatro, a performance   musical, a pantomima etc, incluindo o estudo da 
representação do   gesto na pintura e fotografia, bem como sua representação na 
elaboração de gráficos, diagramas e mapas. Por sua vez o uso   de diferentes enfoques 
para a análise de textos gestuais permite   uma nova forma de conceber a própria 
“substância gestual”.   Consideramos que tal substância é expressa pelo corpo humano 
podendo este considerado como “volume em movimento”. Assim, o   estudo do corpo 
enquanto presença geradora de sentido adquire   grande importância na busca de um 
estatuto para o gesto na   semiótica.  Tendo em vista tais definições, esperamos que este  
 levantamento possa contribuir para traçarmos um panorama das   perspectivas atuais de 
análise dentro do domínio dos estudos   que envolvam a gestualidade. Tal levantamento 
será feito com o   objetivo de mapear as incertezas que permeiam seu 
desenvolvimento. Além disso consideramos que a semiótica, antes   de ser uma ciência 
de certezas inquestionáveis constitui-se   segundo Greimas uma construção, ou seja, um 
processo. Deste   modo  pretendemos expor aqui alguns pontos que permitam uma  
melhor visão do seu desenvolvimento histórico. 
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Representações de uma Alemanha no Brasil/brasileira: fronteiras simbólicas em 
páginas de história[s], memória[s] e  autoria[s] 

 
   Mari Noeli Kiehl Iapechino (UFRPE) 

   Valéria Severina Gomes (UFRPE) 
 
 
No Estado Novo (1937-1945), em nome de uma pretensa   necessidade de se repor a 
tradição do povo brasileiro,   retratado como mosaico racial, e de se fortalecer a língua 
do/no   Brasil, mosaico ainda mais complexo de contatos entre os falares   ameríndios, 
africanos e dos imigrantes, Vargas centralizou   gradativamente o poder das decisões em 
torno de si mesmo,   escolhendo ministros e membros de Conselhos Consultivos desses 
ministros, de forma que a opinião dos últimos ficasse sob o   jugo dos primeiros (e 
destes sob o seu); indicando interventores   para os estados e, por meio deles, para os 
municípios;   destituindo o Governo Provisório, responsável por sua   eleição; fechando 
Casas Legislativas Estaduais e o Congresso   Nacional; e explicitando, via Golpe de 
Estado, em 1937, decisões   e ações jurídico-políticas pessoais. É nesse contexto de 
conflitos entre princípios étnico-identitários e nacionais,   que se localizam os 
grupamentos teuto-brasileiros –   persistentes no uso da língua alemã, com um sistema 
escolar   particular e com publicações periódicas, de naturezas diversas 
– e que se buscam, em incursões por arquivos públicos e   particulares, a “cultura 
íntima”, as páginas de histórias   e de identidades teuto-brasileiras, pelo viés das marcas 
autorais, em registros e memórias. É nesse contexto, ou à   parte dele, que se pretende 
analisar o papel exercido pelos   arquivos pessoais na construção de uma identidade 
alicerçada   na ideia de Kultur – parte-se do reconhecimento de que, pelas   escritas em 
língua alemã, em dialetos do alemão e em   português produzidas no Brasil até 1945, se 
difundiu uma   concepção de identidade fundada na diferença cultural própria   de 
sistemas inter-étnicos. Sabe-se que esses arquivos pessoais   designam, ao contrário de 
uma literatura traduzida em forma   literária acessível aos colonos por meio da imprensa 
e de   publicações periódicas, as mais distintas formas de escritas   de si e a juntada de 
documentos e registros pertinentes à vida   íntima, profissional, cultural, política e 
pública de um   sujeito – biografias, autobiografias, memórias, diários   íntimos e 
histórias de vida são páginas de história(-s) que   cooperam para a construção da 
identidade desse sujeito e, por   isso mesmo, interessam a este estudo. Como esse núcleo 
documental engloba, também, cartas, para buscar o sujeito-autor   de um dizer, que 
reage ao mundo enquanto o constrói pelo   discurso, evidenciando sua própria forma de 
representação,   adotar-se-á o critério de cotejar cartas pessoais do período 
do Estado Novo, buscando-se destacar mecanismos de construção   de sentidos 
voltados, prioritariamente, a essas formas de   representação do sujeito-autor da escrita. 
Para efeitos de   análise, importarão, então, as coerções dos gêneros   discursivos que 
compõem os arquivos pessoais e todos os   elementos que cooperam para a construção 
das formas de   representação do sujeito-autor desses gêneros que, ao   construir o 
sentido do texto, constrói sua identidade e permite   ao leitor afazer-se a um corpo 
investido de valores sociais.   Dessa perspectiva e tomados como subsídios os 
pressupostos   teóricos da Análise (Crítica) do Discurso, da Filologia   Pragmática 
Alemã (a recorrência às tradições discursivas é   explicada pelo fato de elas estarem 
contidas no acervo da   memória cultural de uma comunidade) e da História Cultural, 
considerar-se-ão esses gêneros escritos no contexto do discurso   sócio-historicamente 
construído, privilegiando-se o tratamento   de aspectos internos e externos ao texto e 
constituintes de seu   sentido e a posição ocupada pelo sujeito do discurso, na 
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constituição de sua subjetividade. Espera-se, com isso,   evidenciar que os arquivos 
pessoais se relacionam aos processos   identitários e de integração e/ou exclusão social, 
assim como   aos de resistência, mediante a afirmação do próprio sujeito 
perante si e os seus outros – se os arquivos pessoais dizem   respeito à história de um 
sujeito, tem-se o particular   informando sobre o social, o individual construindo o 
coletivo, o   micro desvelando o macro. 
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Júlio Ribeiro polemista: um capítulo da história das querelas 
 linguísticas no Brasil 

 
 Maurício Pedro da Silva (UNINOVE) 

 
Dos últimos anos do século XIX até a terceira década do   século XX, a historiografia 
lingüística brasileira conheceu um   momento instigante, em que, ao lado de um saber 
metalinguístico   que acusava um lastro positivista de cunho lusitanizante,   proliferava 
toda sorte de acirradas disputas lingüísticas, como   as polêmicas gramaticais, as 
intermináveis reformas   ortográficas ou ainda as discussões acerca dos tão debatidos 
estrangeirismos. Um dos capítulos mais interessantes desse   verdadeiro emaranhado de 
ideologias linguageiras – em que o   conceito de conflito funciona como elemento 
catalisador da   exposição de idéias lingüísticas – é aquele dedicado às   célebres 
querelas linguísticas, entre as quais se destacam,   para o nosso propósito, as que 
envolveram a controvertida figura   do gramático mineiro Júlio Ribeiro, cujos embates 
deslindam   pontos eventualmente obscuros ou ainda não suficientemente   esclarecidos 
de seu valioso universo linguístico-gramatical.   Tendo publicado sua célebre 
Grammatica Portuguesa em 1881,   Júlio Ribeiro desde cedo envolveu-se nas mais 
diversas disputas   acerca de fatos lingüístico-gramaticais e literários,   afirmando-se 
como um dos mais inspirados e sarcásticos   polemistas da virada do século. Nesse 
contexto, a figura de   Júlio Ribeiro se destaca, primeiro, por se manter, ao longo de  
suas mais acirradas polêmicas, rigorosamente dentro dos limites   impostos pelos temas 
discutidos, lançando mão, ao mesmo tempo,   de um vasto cabedal de conhecimento 
científico acerca do assunto   tratado e de um impiedoso e ferino discurso contra seus 
opositores; e, segundo, por fazer de seus conhecimentos   gramaticais uma arma 
poderosa contra seus antagonistas,   desqualificando o discurso oponente.Este trabalho 
procura   analisar algumas dessas polêmicas, discutindo sua importância para o 
conjunto da produção lingüístico-gramatical de Júlio   Ribeiro e as repercussões nos 
estudos linguístico-gramaticais   na passagem do século XIX para o XX. Serão, 
portanto,   analisadas duas das polêmicas em que Júlio Ribeiro se envolvera: a primeira, 
entre 1879 e 1880, resultando no livro   Questão Grammatical (1887); e a segunda, em 
1888, em torno de   seu célebre romance naturalista A Carne, publicado no   mesmo 
ano. 
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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. Viegas (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 
estudando 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 classificação   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   processos 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 abertura 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 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 abordagem 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 
consequência 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 Interrogativas 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 constituinte 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 
estruturação 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 Hengeveld 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   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 constituir   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,   ideologicamente 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   construção 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 etnográfica 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 Araujo 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   problemática, senti necessidade de 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 sequencial, 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. O universo de estudo da pesquisa alcança uma escola   da rede privada e ma da 
rede municipal de ensino  de   Florianópolis, com séries de alfabetização. Os 
professores,   após conhecerem e discutirem juntamente com a direção, equipe 
técnica e a pesquisadora, neste Projeto, tornar-se-ão   co-participantes do mesmo. 
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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 
diferentes autores e com base em abordagens   teóricas distintas (RANGEL, 2002; 
BONILHA, 2004; MATZENAUER E   MIRANDA, 2009). Os trabalhos convergem em 
apontar a emergência   precoce do triângulo vocálico - /a/, /i/, /u/ -, seguido pelas 
vogais médias altas e médias baixas. O padrão, portanto, é   similar àquele constatado 
no processo de aquisição das vogais   de outras línguas e corrobora a referência aos 
sistemas   vocálicos mais frequentes reportada em Maddieson (1984).   Conforme o 
autor, dos sistemas de 3 a 7 vogais – que   englobariam, portanto, as sete vogais do 
português em posição   de sílaba tônica – das 14 línguas que apresentam 3 vogais, 
todas incluem justamente o triângulo básico /a, i, u/. As   línguas demonstram 
preferência por certas vogais e por certas   configurações no espaço vocálico, 
selecionando vogais   localizadas na parte periférica do espaço vocálico. Sendo 
segmentos que emergem precocemente – o triângulo vocálico   básico está presente nas 
primeiras palavras produzidas pela   crianças e as vogais médias baixas, por exemplo, já 
são   consideradas adquiridas por volta de 1:7 (ano:meses) em Rangel (2002) -, os 
trabalhos realizados são numericamente pouco   expressivos, se comparados aos estudos 
que investigam a   aquisição do sistema consonantal. As discussões centrais,  
geralmente, voltam-se para a emergência tardia das vogais médias baixas e não 
lançaram, ainda, um olhar acerca da   aquisição de regras variáveis do português, como 
a   harmonização vocálica. A militância dos efeitos co-articulatórios na distribuição 
vocálica das palavras   produzidas pelas crianças tem, igualmente, sido posta de lado,  
 apesar de investigada nos dados de sujeitos adultos (ALBANO,   2001; 2004; ROCES, 
2010). O presente trabalho, com base nos dados de 8 crianças pelotenses 
(Banco de dados LIDES – Linguagem   Infantil em Desenvolvimento), em 
processo de aquisição do   português brasileiro, com idades entre 1:0 e 4:0, e na fala de  
seus cuidadores, verificará (i) a distribuição dos segmentos vocálicos em nomes, 
buscando por tendências de combinações   harmônicas e desarmônicas (ALBANO, 
2001); (ii) a relação da   distribuição das vogais constatada com a aplicação da regra  
de harmonia vocálica no português e (iii) a formalização do processo de harmonia 
vocálica nos dados da aquisição por meio   da  configuração de uma gramática variável 
constituída por   restrições. Ênfase será dada à aplicação da regra de   harmonia vocálica 
quando houver a elevação das vogais  pretônicas /e/ e /o/ apenas em contexto que 
apresente as vogais   /i/ e /u/ em sílabas subsequentes, seguindo estudos realizados   com 
base em dados de sujeitos adultos, como Schwindt (2002). A   teoria de base para a 
referida formalização será a Teoria da Otimidade que, com a 
aplicação de algoritmos de aprendizagem, formaliza de maneira equiparada dados 
relativos à mudança   linguística, a formas variáveis e à emergência do sistema  
linguístico. 
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A estrutura interna das construções partitivas em Português e suas implicações 
para a concordância de número no domínio da sentença 

 
Mirian Santos de Cerqueira 

 
 
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 
diferenças entre as   construções partitivas do Português e da 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 construções 
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 os mecanismos   sintáticos que 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: (i) Amaioria dos professores 
compareceu/compareceram à reunião; (ii)   Uma parte das pessoas protestaram contra as 
medidas tomadas pelo   ministro. As construções mencionadas, conforme apontam  
 Rodrigues (2006) e Guevara (2007), diferem das construções com   sujeitos formados 
por DPs complexos, tendo em vista que estasconsistem 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 em (iii): 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 sintático-semânticas 
relacionadas ao tipo de nome partitivo que pode figurar numa construção partitiva,  
 sendo essas restrições uma das responsáveis pelo   desencadeamento da 
concordância de número no âmbito das  construções partitivas e pseudo-partitivas. 
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Formas supletivas no imperativo como expressão da modalidade optativa 
 

Moacir Ferreira Jr. ( UNB) 
Heloisa Salles (UNB) 

 
 
A proposta deste trabalho é investigar a sintaxe das orações   imperativas no português 
brasileiro (PB).  A realização do   modo imperativo, em línguas que possuem uma 
forma própria à   realização desse modo, é caracterizada pelo desenvolvimento de 
uma sintaxe própria, distinta da sintaxe apresentada nas   sentenças realizadas com as 
formas do modo indicativo e   subjuntivo. A hipótese a ser testada é a de que o modo 
imperativo no PB, sendo realizado por formas do indicativo e do   subjuntivo, faz uso de 
um paradigma supletivo, como proposto em   Scherre et al. (2007). Dessa forma, nas 
sentenças imperativas no   PB não ocorre o movimento do verbo da categoria V para C 
(via   I). Sem a realização do movimento para C, explica-se a   ocorrência das variantes 
associadas ao subjuntivo e ao   indicativo com marcadores negativos, diferentemente do 
que ocorre   com as sentenças com imperativo verdadeiro em contexto de   negação no 
PE (e em outras línguas românicas). Assumindo-se   que o desenvolvimento do 
paradigma supletivo associado ao   indicativo (em variação com as formas associadas ao 
subjuntivo)   relaciona-se à reanálise do sistema pronominal e ao sincretismo 
morfológico decorrente dessa reanálise, propõe-se que as   formas variantes do 
imperativo no português brasileiro ocorrem   em uma configuração marcada para o traço 
optativo   (característico da subordinação), a qual se manifesta em   virtude da 
neutralização da oposição indicativo vs subjuntivo   no PB. Nesse contexto sintático, 
ambas as formas variantes do   imperativo são encontradas independentemente da 
polaridade da   sentença. Propõe-se, finalmente, que tal propriedade interage   com as 
formas inovadoras da negação no PB, a saber, a dupla   negação e a negação pós-verbal, 
que parecem ser favorecidas   no contexto ilocucionário do imperativo. Nesse sentido, a 
codificação do imperativo no PB não obedece aos mesmos   padrões de classificação 
encontrados em Rivero (1994) como o   português europeu, o que gera o interesse no 
estudo revisão da   classificação da classificação em relação do modo   imperativo no 
PB. 
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A argumentação do apóstolo Paulo em discurso dirigido a judeus de Jerusalém 
 

Moisés Olímpio Ferreira  (USP) 
 
   
Os estudos retórico-argumentativos reintroduzidos por Perelman e   Olbrechts-Tyteca 
arrebataram a Retórica das trevas em que se   encontrava e restauraram-lhe a 
importância que lhe era   atribuída na Antiguidade. Em sua Nova Retórica e em seus 
desenvolvimentos pode amparar-se a análise das operações de   persuasão presentes nas 
mais diversificadas modalidades   discursivas, a fim de compreender e descrever os 
processos pelos   quais o orador se empenha com vistas ao assentimento de sua 
audiência.   O ethos, o pathos e o logos, indissociáveis, sustentam a   investigação das 
manobras de influência que são mobilizadas    segundo os propósitos daquele que 
enuncia, já que a imagem que   de si projeta o orador, calcada no universo de crenças, 
paixões   e valores admitidos, manifesta-se no discurso, não sem antes,   portanto, ter 
sofrido as coerções provenientes de imagens   outras depreendidas daqueles a quem é 
dirigida.   Como o ethos se constrói discursivamente em função do   pathos, segundo 
esse conjunto partilhado de crenças coletivas   preexistentes, os ajustes de um em 
relação ao outro são fundamentalmente necessários se se quiser provocar consentimento   
mental e afetivo. É em razão disso que o modo, a seleção, a classificação e a 
organização dos dados sofrem coerções e   adaptações; e, de fato, a comunhão dos 
espíritos e as   operações persuasivas são estabelecidas por meio dessa contínua 
interação durante todo o processo da troca verbal.   Desse modo, o exame das noções e 
das idéias entalhadas no   discurso permite apreender a dimensão das estratégias   
argumentativas utilizadas. Ao realizar escolhas formais para a   expressão escrita, o 
orador harmoniza os dados, busca   adequá-los aos juízos de valores reconhecidos 
(doxa) por seu   auditório.   Assim, a presente pesquisa visa a refletir sobre o processo 
argumentativo, em corpus composto por discuso do apóstolo Paulo   dirigido a seus 
concidadãos.   Como base teórica, servimo-nos dos conceitos da Nova Retórica.   
Quanto à gramática da língua grega, para tradução do corpus,   utilizamos o arcabouço 
teórico de Henrique Murachco. 
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 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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Estudo diacrônico das construções de tópico marcado no 
   português brasileiro 

 
   Mônica Tavares Orsini (UFRJ) 

 
 
O presente estudo investiga a trajetória das construções de   tópico marcado, termo 
cunhado por Mateus et alii (2003),  no   decorrer dos séculos XIX e XX, tendo em vista 
um conjunto de   mudanças morfossintáticas em curso no PB. O trabalho precursor 
de Pontes (1987) apresenta quatro distintas estratégias de   construções de tópico, a 
saber: anacoluto, deslocamento à   esquerda, topicalização e tópico-sujeito. Tais 
estruturas   definem-se por revelar, na periferia esquerda da sentença, um   sintagma 
sobre o qual se faz uma proposição por meio de uma   sentença-comentário. 
Fundamentado em análises sincrônicas   anteriores com dados de língua falada 
(cf. Orsini 2003; Vasco   1999 e 2006), o trabalho utiliza como aporte teórico o modelo 
de   estudo da mudança descrito por Weinreich, Labov e Herzog   (2006[1968]), 
evidenciando, de forma particular, a questão do   encaixamento, a Teoria de Princípios e 
Parâmetros proposta por   Chomsky (1981) e se desenvolve em conformidade com os 
pressupostos metodológicos da Sociolinguística Variacionista   (cf. Mollica e Braga 
2003). O corpus constitui-se de 20 peças   teatrais brasileiras, distribuídas por quatro 
períodos, com   intervalo de 50 anos entre eles. Pretende-se, assim, (a) 
apresentar a distribuição e as características estruturais das   quatro estratégias de 
construção de tópico nos períodos   focalizados; (b) delinear a trajetória do 
licenciamento das   construções de tópico-sujeito, visto serem elas reflexo da 
mudança na marcação do parâmetro do sujeito nulo no PB; (c)   descrever o percurso da 
implementação da complementaridade   entre as construções de topicalização de objeto 
e   deslocamento à esquerda de sujeito em decorrência de o sistema,  atualmente, 
preferir preencher sujeito e apagar objeto; (d)   investigar as ocorrências de 
topicalização de oblíquo com e   sem preposição, sendo estas últimas construções 
inovadoras   no sistema, semelhante às construções de tópico-sujeito. Objetiva-se, 
assim, confirmar a hipótese de que o PB reúne   características que o aproximam das 
línguas de tópico, segundo   tipologia apresentada por Li e Thompson (1976). A análise  
preliminar dos dados revela que as construções em estudo  ocorrem nos quatro períodos. 
Estruturas inovadoras inserem-se no   sistema com uma baixa frequência e, à medida 
que o processo de   mudança avança, atingem novos contextos. Por essa razão, para  que 
seja traçado o percurso da mudança por que passa o PB,   torna-se indispensável a 
investigação, numa perspectiva   diacrônica, das construções de tópico marcado na 
modalidade   escrita, o que viabilizará também o confronto dos resultados   com os 
obtidos para a modalidade oral. 
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Teoria linguística e práticas didáticas de produção escrita na EJA 
 

Nanci de Oliveira Soueid (USP) 
 
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,   que tem como objetivo fomentar a produção de livros 
para essa   modalidade de ensino, pautado em princípios e critérios de   avaliação que 
considerem e respeitem a diversidade,   heterogeneidade e particularidade do público da 
EJA,   distribuindo obras didáticas para todas as escolas públicas que   atendem alunos 
jovens e adultos do ensino fundamental.   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 
quatro critérios relativos às propostas de produção escrita.   O primeiro critério envolve 
considerar a escrita como uma   prática socialmente situada. O segundo critério aborda 
a   escrita como processo, que envolve planejamento, produção, revisão e reescrita. O 
terceiro critério explora a produção   de gêneros diversos e pertinentes aos objetivos 
estabelecidos. O   último critério consiste em 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 
configuram as propostas de produção escrita em livros didáticos de português 
direcionados ao segundo segmento da EJA,   avaliados e selecionados pelo PNLD EJA.  
 Esta comunicação tem como objetivo analisar como são apresentadas as propostas de 
produção escrita na Coleção   Tempo de Aprender, no componente curricular língua 
portuguesa,   do segundo segmento (9º ano) e investigar os pressupostos   teóricos e as 
concepções linguístico-discursivas que fundamentam o ensino da escrita para jovens e 
adultos.  Nossa   pesquisa, na perspectiva da Análise Dialógica do Discurso,  
fundamenta-se nos conceitos de língua, linguagem, texto e   gênero do discurso de 
Bakhtin e o Círculo. 
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Um estudo para a geração automática de pseudoverbos 
 
      Natália Carolina Alencar de Resende (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 
outras áreas de investigação, as pseudopalavras têm beneficiado studos psicolínguísticos 
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 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, adotamos 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  corpos utilizado 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-se um   algorítmo de agrupamento de dados (cluster), 
simplekmeans, para   extração de padrões do banco de dados. O conhecimento 
extraído do banco de dados está sendo aplicado na construção   de uma ferramenta 
computacional de geração automática de   pseudoverbos.  
 
 



 309 

O português brasileiro do século XVIII e XIX e a ordenação de adverbiais 
temporais e aspectuais 

 
Natalia Ilse Paulino Machado (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  locuções 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 
ortográficos 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 consideração 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   fatores como a semântica das locuções (Martelotta 1994 e Ilari 
2001), bem como sua função discursiva (Paiva 2008), os tipos de   verbos (Halliday 
1994 e Martelotta 2004) e a transitividade das   orações (Hopper e Thompson 1980) 
motivam a tendência de   ordenação das locuções nas orações do corpus selecionado. 
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Socioterminologia e etnoterminologia da língua Mundurukú 
 

Nathalia Martins Peres Costa (UnB) 
Tânia Borges Ferreira  

 
O povo Mundurukú se encontra nos Estados do Pará (rio Tapajós)   e Amazonas (rio 
Madeira) e é formado por cerca de 10.000 pessoas   que, em sua grande maioria 
bilíngue. Na região do rio Madeira,   porém, a língua Mundurukú está quase em 
extinção. No Alto   Tapajós, a realidade é oposta, sendo a língua Mundurukú a   
principal. Existem exceções, como nas aldeias localizadas   próximas à cidade, em que 
as crianças e os jovens não dominam   plenamente o Mundurukú, fazendo uso, quase 
que exclusivamente,   do Português. Entretanto, na maioria das aldeias este só é   
utilizado para a comunicação com não índios.   Há tempos, os Mundurukú buscam 
retomar a autonomia que, em   parte, se perdeu devido ao intenso contato com os não-
indígenas   – pariwat. Por isso, em 2006 foi criado um curso de ensino   médio 
profissionalizante para atender a demanda por   profissionais indígenas no magistério, 
na agroecologia e na saúde.   Nossa equipe trabalha no desenvolvimento de um 
dicionário   didático terminológico bilíngue, suporte fundamental para o   bom 
desenvolvimento do curso. Devido ao caráter multicultural e   bilíngue do dicionário, 
ele também é importante para garantir   a autonomia do aluno e a manutenção da língua 
MDK, uma vez que   nesse curso as aulas são ministradas por professores   não-
indígenas, em português e com material em português. Por   isso, é preciso se pensar em 
ações que venham a fortalecer os   ideais de planificação linguística, assim um 
dicionário bilíngue ajuda a barrar o uso indiscriminado de termos em   português. Das 
discussões e da análise das necessidades   linguísticas educacionais e socioculturais dos 
Mundurukús a   pesquisa original expandiu-se para abranger também os termos   
encontrados nos tratamentos tradicionais, presentes no sistema de   cura e cuidados dos 
MDK; buscando uma etnoterminologia linguisticamente eficiente e socialmente 
relevante.   Concomitante ao desenvolvimento do dicionário está, também,  sendo 
aplicado um questionário sociolingüístico na   população, que visa a obtenção de dados 
atualizados que nos   possibilitem a melhor abordagem no tratamento didático que será   
oferecido aos alunos nas aulas e atravéz do material que está   sendo preparado. Além 
disso é preciso analisar de que forma a  escola adota essas línguas e identificar o real 
uso delas nos   diversos papéis sociais estabelecidos nessas comunidades. Assim,   a 
escola poderá planejar melhor seus projetos envolvendo o   bilingüismo, de uma forma 
que se adéqüe as necessidades e  contextos da comunidade.   Para embasar a construção 
do dicionário escolheu-se utilizar como métodos de pesquisa a Teoria Comunicativa da 
Terminologia   (TCT), a linguística de corpus e a linguística textual, focando   a 
terminologia in vivo e a Socioterminologia.   O trabalho terminológico envolvendo duas 
línguas é bastante   rico e complexo, pois cada língua expressa a visão de mundo do   
povo que se comunica por meio dela. Tendo conhecimento da   relação diglóssica vivida 
pelas duas línguas, é de   fundamental importância projetos que adotem a postura de um   
bilinguismo funcional e plurarista, a fim de dar apoio à   elevação do status da língua 
dominada para ela chegar às   funções de poder e futuramente atingir, quem sabe, um 
ideal de   planificação linguística. 
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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 
aparecem 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 distintas 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 escolhido 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   conservador, como o do Poder Judiciário, 
haveria espaço para   fenômenos do português brasileiro normalmente observados na  
variante popular dessa língua. Nesse caso, será analisada, especificamente, 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 preenchimento do sujeito pela   língua-I. 
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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 argumentais, 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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O item linguístico “bem”: ocorrências contemporâneas e arcaicas 
   

Neide Domingues da Silva (UFG) 
 
I Juca Pirama (DIAS, 1848), Memórias de um Sargento de Milícias  (ALMEIDA,1852), 
O Demônio Familiar (ALENCAR, 1857), Livro dos   Homens (BRITO,2005), Mãos de 
Cavalo (GALERA, 2008), Minigrafias   (PEREIRA, 2009). Essas seis obras, 
selecionadas para o Vestibular   2011 da UFG, representam o corpus dessa pesquisa 
pancrônica   referente ao item linguístico bem. A sincronia possibilita 
identificar variações linguísticas num determinado recorte   espaço-temporal. A 
diacronia permite a constatação de   mudanças em estruturas que compõem uma língua 
por meio de   comparações históricas. Sincronicamente, busca-se constatar a 
multifuncionalidade de bem, acionado tanto pela metafunção   ideacional como em isto 
não acaba bem (ALMEIDA, p. 111), quanto   interpessoal como em ainda bem 
(ALMEIDA, p. 117) e textual como   em Bem, Sr. Major (ALMEIDA, 172). 
Diacronicamente, comparam-se   ocorrências arcaicas do item em questão como em 
bem força   (ALMEIDA, p. 92) a ocorrências contemporâneas como bem na sua 
frente (GALERA, p. 182). Opta-se por fundamentação teórica de   cunho funcionalista 
com destaque para a Estrutura da Oração em   camadas, postulada por Dik (1989), bem 
como, as metafunções da   linguagem, elencadas por Halliday (1994). Faz-se pertinente 
também a teoria da gramaticalização proposta inicialmente por   Heine et alli (1991a). 
Nesse contexto, as expressões   linguísticas estão inseridas em um continuum de 
categorização: lexical > gramatical > clítico > afixo. Assim,   itens lexicais 
experimentam transposições funcionais passando a   itens gramaticais. Esses podem se 
tornar ainda mais gramaticais   como no caso de clíticos e afixos. Um dos traços que 
permite   medir o estágio de gramaticalização de um item ou construção 
linguística é o grau de restrição quanto à mobilidade   frasal. Desse modo, conjunções 
pertencem a uma categoria mais   gramatical que advérbios, por exemplo. Bloomfield 
(1957)   distingue as “formas livres”, que corresponde a palavras,   sintagmas e frases 
das “formas presas”, que corresponde a   clíticos e afixos. O item linguístico mente, por 
exemplo, atua   tanto como forma livre (substantivo, verbo) quanto forma presa 
(sufixo). 
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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 
definem 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 terceira 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 a indeterminação do sujeito no 
português falado por indivíduos de diferentes regiões do   Brasil (cf. MILANEZ, 1982, 
CUNHA, 1993, MENON, 1994, SETTI, 1997,   CAVALCANTE, 1999, GODOY, 1999 
e SANTANA, 2006) 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   estabelecimento de práticas pedagógicas mais condizentes com a   realidade 
circundante. 
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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 Geolinguística 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 linguísticas 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 colonização 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 importantes 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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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 portugueses, 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 tentativa 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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Mudanças na abordagem didática dos gêneros textuais: 
compreensão e produção textual de mãos dadas 

 
Nívea da Silva Barros (UFS) 

 
 
 Curiosamente, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) fazem   distinção quanto 
aos gêneros textuais sugeridos para o   ensino-aprendizagem da produção e da 
compreensão textual.   Nota-se que há muito mais gêneros sugeridos para a 
compreensão   do que para a produção de textos. Segundo os Parâmetros, essa 
discrepância se dá porque leva-se em conta os usos sociais mais   frequentes com 
relação aos gêneros selecionados, pois pode-se   dizer que as pessoas leem mais do que 
escrevem e escutam mais do   que falam. No entanto, apesar de essa ser uma colocação 
plausível, é também questionável, pois o entendimento sobre o   funcionamento dos 
gêneros textuais passa também pela atividade   de produção, uma vez que esta leva o 
aluno a uma postura ativa   e não simplesmente receptiva diante das possibilidades de 
uso   efetivo da língua na vivência social. Passados mais de doze   anos desde o 
lançamento dos PCN, os estudos acerca dos gêneros   textuais tem debruçado-se sobre 
esse problema e os resultados   positivos já podem ser apreendidos no material didático 
produzido nos últimos anos. Diante desse quadro, o objetivo   deste trabalho é analisar a 
incorporação pelo livro didático   de novas formas de trabalhar integradamente a leitura 
e a   escrita, numa evolução dos preceitos basilares estabelecidos pelos PCN. Para tal, 
apoiamo-nos principalmente nos estudos de   Dolz & Schneuwly (2004) e Marcuschi 
(2008). De acordo com os   autores citados, a produção textual situa-se em contextos da  
vida cotidiana e os textos são sempre destinados a um interlocutor-alvo e a um objetivo. 
Apoiamo-nos ainda na   concepção de Bakhtin (1997), segundo a qual os gêneros 
devem   ser encarados como formas históricas relativamente estáveis que   viabilizam a 
comunicação e as atividades sociais, realizadas no   exercício linguístico. A fim de 
atingir nosso propósito,   analisaremos o livro didático do Ensino Fundamental, para 
que   possamos compreender a aplicação da sequência didática   proposta por Dolz & 
Schneuwly, tomando como objeto o caso do gênero publicitário. Com a discussão 
apresentada neste   trabalho, oferecemos, portanto, uma análise da mutação na  
abordagem didática das práticas sociais de linguagem, que   passou a conceber de forma 
conjugada as habilidades de compreender e produzir textos dentro da perspectiva 
interacional   sociodiscursiva dos gêneros textuais. Dessa forma, contribuímos   para 
traçar o desenvolvimento da visão que coloca compreensão   e produção textual como 
dimensões complementares no ensino-aprendizagem de língua materna. 
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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, 
principalmente 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 produzidas, 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   urbanísticos. 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 urbanização 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  
 devido 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.  
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 
município 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 
provavelmente linguística sobre diversas   microrregiões do semiárido baiano, uma vez 
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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 
gramáticas 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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Reflexões acerca do conceito de interlíngua e seu papel no Ensino/Aprendizagem 
do Espanhol como Língua Estrangeira no Brasil 

 
Onilma Freire dos Santos (UFPE) 

 
O ensino do Espanhol como língua estrangeira vem crescendo   significativamente no 
Brasil por razões diversas. Contudo, à   medida que esta prática se populariza, cresce de 
maneira   assustadora as dificuldades linguísticas de alunos e professores   não-nativos 
do Espanhol. Alguns pesquisadores atribuem tais   dificuldades, entre outras questões, à 
fossilização de uma   interlíngua durante o processo de aprendizagem do espanhol. O   
que seria, então, uma interlíngua? Qual o limite entre   “erro” e interlíngua? A 
interlíngua pode ser uma aliada no   ensino/aprendizagem de Espanhol? É sobre estas 
questões que nos   debruçaremos neste trabalho a fim de problematizar a noção de   
interlíngua em seus aspectos (positivos ou negativos) para o   ensino/aprendizagem de 
Espanhol no Brasil. Para tanto,   apoiamo-nos nas idéias de Selinker (1972), que 
denomina a   interlíngua como um sistema linguístico próprio baseado na   produção 
observável do aprendiz; Gargallo (1993), que   reelaborou o termo interlíngua, 
considerando-o como um sistema   intermediário entre a língua materna e a língua 
estrangeira,   constituindo uma linguagem autônoma da qual o aluno se serve   para 
alcançar seus objetivos comunicativos; entre outros que   refletiram acerca do conceito 
de interlíngua. 
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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   portuguesa 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 implementem 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 pagamento”). 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” referente 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 + substantivo”, 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   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 exemplo, 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 



 325 

sentido de falta/ausência   nas formações “não + nome” estaria trilhando, por   hipótese, 
um caminho na direção da morfologização. 
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A relação entre posposição do sujeito e concordância verbal em gêneros  
escritos da imprensa 

 
Paola Goussain de Souza Lima (UNESP) 

 
 
Este trabalho traz o estudo de estruturas que apresentam   posposição do sujeito e a 
influência das mesmas no processo de   concordância verbal em gêneros escritos de 
imprensa do   Português Brasileiro (PB), datados entre 2008 e 2010.   Para tanto, 
selecionamos, como corpus desta pesquisa, os gêneros   editorial, carta dos leitores, 
noticiário, coluna e entrevista   – seções que apresentam traços mais informais e 
subjetivos   de seus usuários/leitores, dos jornais Folha de São Paulo,   Jornal da Tarde, 
Notícias Já e Diário de São Paulo e das   revistas Istoé Gente, Época, Malu Mulher e 
Aparecida, por estes   serem meios de comunicação de imprensa escrita, direcionados a 
diferentes leitores e com grande circulação nacional.   Fizemos um levantamento das 
ocorrências de sujeitos pospostos   nos gêneros escritos de imprensa, analisamos os 
dados,   levantando, ao final, nossas considerações sobre a relação  posição do sujeito X 
concordância verbal.   Trazemos a hipótese de que o sujeito posposto na escrita, assim   
como ocorre na fala, desfavoreça a CV, pois, por não se   apresentar em posição de 
tópico e não condizer com a   definição dada pela Gramática Tradicional, “ser de quem 
se   diz alguma coisa”, características estas principais para a   identificação do sujeito 
em uma oração, o usuário da língua   tende a identificá-lo como sendo outro termo da 
oração,   havendo ou não um termo que ocupe a posição inicial da   oração em seu lugar, 
não realizando, com isto, a concordância  entre o verbo e este SN sujeito pós-verbal. 
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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 
significativo 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 
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. 
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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   satélites (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 Pylkkänen (2002) e DiSciullo 
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(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 
variação   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 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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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   verbos 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 construções 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   trabalhos 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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Da tira cômica à tirinha: o nome de um gênero e suas mudanças ao longo do tempo 
 

Paulo Ramos (UFSP) 
 
    
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.  Ancorados em Ramos 
(2009, 2011),   enxergamos os quadrinhos como um hipergênero, 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   histórias 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 no Brasil um processo de 
popularização do termo tirinha  para se referir às tiras cômicas. Muitos desses registros   
ocorreram em estudos e publicações do meio acadêmico, 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 termos sinônimos, bem como   pretendemos 
levantar algumas hipóteses sobre os motivos dessa   sucessiva troca de nomes. Um 
deles, talvez o principal, é o  interesse recente de pesquisas de ordem textual e 
discursiva   sobre as tiras, algo pouco visto durante todo o século passado   no país. 
Novos olhares lançam novas formas de se referir ao   objeto analisado. 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. 
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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 
fundamental 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 constitui   procedimento fundamental para compreender 
a articulação das   relações de poder e solidariedade 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,  
verificada 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   exortatividade 
(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 sintáticos 
 
 

 Pedro da Silva de Melo (USP) 
 
O objetivo do presente trabalho é analisar a estrutura sintática de textos 
conceptualmente híbridos, isto é, textos   em que oralidade (imediatez) e escrituralidade 
(distância) se   entrecruzam. A compreensão de textos “híbridos” nasce a partir da 
perspectiva sociointeracionista, que preconiza fala e   escrita não como uma dicotomia, 
mas como um continuum, o que  distancia a nossa perspectiva da dicotomia saussureana   
langue/parole. Nós partimos da hipótese de que determinados   textos escritos possuem 
marcas de oralidade porque são   conceptualmente orais e de que determinados textos 
orais possuem   marcas de escrituralidade porque são conceptualmente escritos,   
reflexões já esboçadas no Brasil por PRETI, URBANO e HILGERT,   entre outros 
autores ligados a esta linha de pesquisa. A fim de  corroborar nossa hipótese, 
analisaremos três corpora distintos:   trechos selecionados do livro de memórias Quarto 
de Despejo, de   Carolina Maria de Jesus (1914-1977), em cuja escrita aparecem   
fenômenos que o aproximam da língua falada; um inquérito do Projeto NURC-SP, em 
que determinadas especificidades sintáticas   evidenciam as distinções entre a sintaxe da 
língua falada e da   língua escrita; e a transcrição de um debate televisivo entre   
candidatos ao governo de São Paulo no ano de 2010. Tendo como   parâmetros teóricos 
pressupostos da Análise da Conversação, da Sociolinguística e da Pragmática, 
procederemos a uma   análise dos aspectos sintáticos na enunciação dos três   referidos 
discursos, procurando demonstrar como se aproximam e   como se distanciam no plano 
discursivo. No texto literário,   mesmo medialmente escrito, existem marcas de língua 
falada que   se manifestam, sobretudo, no plano da sintaxe do período.   Igualmente, nos 
inquéritos gravados do Projeto NURC-SP podem ser   observadas marcas sintáticas que 
os distinguem do texto escrito.   Por outro lado, no discurso “construído” pelos 
candidatos,   mesmo medialmente falado, é possível notar que há marcas da   língua 
escrita. Cotejaremos os três corpora à luz dos   referenciais teóricos supracitados e 
analisaremos as   convergências e divergências no plano sintático. 
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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 
examinar 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, 
compreendidas 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 situações 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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A ordem de constituintes sentenciais no português paulista 
 

Priscilla Barbosa Ribeiro (USP) 
 
 
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 sócio-histórico de 
produção dos textos tomados como   fonte.   As análises sobre a ordem de constituintes 
sentenciais mostram   que, ao longo da história do Português Brasileiro (PB), a ordem 
com sujeito pré-verbal tem sido privilegiada em contraposição   àquela com sujeito pós-
verbal, mais frequente em estágios   anteriores da língua (cf. Berlinck: 1989, Duarte: 
1992, Torres   Morais: 1993, e outros). De modo geral, as gramáticas da época 
sobre a ordem de constituintes descrevem a posposição do   sujeito ao verbo como 
“inversão” à ordem lógica da   sentença (Pereira, 1907; Ribeiro, 1914; e outros), sendo 
assim   considerada efeito de estilo e marca de registro linguístico   culto. Tendo em 
vista esses valores, o uso de sujeito posposto em   textos do final do século XIX pode 
ser interpretado 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. 
Voltando o olhar para o final do século XIX, analisamos a ordem   de constituintes em 
textos da Escola Normal da Capital (ENC) e   comparamos as ocorrências com as 
encontradas em 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 relacionados às ocorrências. Nosso estudo 
baseia-se em corpus de natureza formal constituído a partir de   atas e cartas escritas por 
professores e diretores da Escola   Normal da Capital São Paulo (ENC), importante 
instituição da   história da educação paulista e primeira Escola Normal da   capital da 
província. Visando a analisar o fenômeno   linguístico inserido em seu contexto de 
produção, fizemos o   levantamento e caracterização de aspectos da cidade e da 
instituição escolar (como o corpo de diretores, docentes e   discentes, e o currículo 
escolar, em particular da língua   portuguesa), buscando, deste modo, realizar uma 
análise   complementarmente linguística, histórica e social. 
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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.  Esse 
propósito   envolve a tarefa preliminar de análise de estruturas com grau de  polaridade 
negativa em termos de certeza e convicção do   falante.  Como resultado dessa análise, 
espera-se identificar os   processos de gramaticalização de estruturas cujo grau de  
certeza e de convicção afirmativa explicita graus de   manifestação diversos que podem 
ser lidos como incerteza,   imprecisão, aproximação e dúvida. 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). Através desse corpus foram 
identificadas e selecionadas construções codificadoras das   intenções anteriormente 
citadas e, em seguida, realizou-se um   tratamento quantitativo, por meio do que se 
esperou verificar a   frequência de uso de cada estrutura em relação à parte do 
texto dissertativo em que aparece (introdução, desenvolvimento   da argumentação ou 
conclusão). Isso permitirá reconhecer de   modo mais amplo a funcionalidade do item 
sob análise. 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. Devido 
ao grande peso exercido pelos processos intencionais e cognitivos   no desenvolvimento 
dos itens e construções gramaticalizados na   língua, far-se-á necessária também a 
realização de um   estudo das motivações cognitivas desses deslizamentos   funcionais à 
luz dos pressupostos das teorias cognitivas que embasam os estudos sobre 
gramaticalização.    
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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 associados 
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 
contexto 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 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 
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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 princípios   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) 

 
 
Neste trabalho, procuramos descrever e analisar as   características morfossintáticas dos 
advérbios terminados em   –mente no português brasileiro (PB). Uma dessas 
características é o fato de os advérbios possuírem uma   estreita relação com os 
adjetivos em construções do tipo (i)   O João entrou na sala rápido / O João entrou na 
sala   rapidamente. Com base nesses exemplos, iremos assumir que os 
advérbios são uma subclasse dos adjetivos, tendo em vista que   essas categorias 
ocorrem num mesmo ambiente sintático. Outro   fator determinante para essa assunção 
refere-se a sua   constituição morfológica, uma vez que para se formar 
advérbios em –mente é preciso ter uma base adjetival. O   objetivo precípuo é discutir o 
padrão morfossintático de   advérbios terminados em –mente no PB, mais 
especificamente sua   distribuição sintática na sentença, bem como seu padrão de 
formação. Nessa língua, alguns adjetivos podem, por processo   de conversão, exercer 
um papel de advérbio, como mostram os   exemplos em (1): 
 
 (1)       Maria anda rápido. 
             Maria anda rapidamente 
Contudo, a conversão nem sempre é uma operação disponível   para o adjetivo 
funcionar como advérbio, sendo possível o   comportamento adverbial apenas com o 
acréscimo de –mente: 
 (2)       *Choveu torrencial 
              Choveu torrencialmente 
Adicionado a esses casos, há também aqueles em que a conversão   é possível, mas não 
a realização adverbial com –mente: 
(3)       Maria fala alto/baixo 
           *Maria fala altamente/baixamente 
Outra restrição amplamente difundida na literatura (Lima, 2010)   é o fato de que –
mente é um morfema que não se combina com   morfema zero, indicador de masculino 
no português:   
(4)       Comeu rapid-a-mente/*rápido-O-mente 
Assim, assumimos que os adjetivos em sentenças como em (1) podem   possuir uma 
característica morfológica default, isto é, sem   acréscimo de –mente em sua estrutura 
interna, ou, por outro   lado, obter uma forma mais especificada com o –mente em sua 
estrutura interna. O embasamento teórico aqui adotado se   fundamenta nos trabalhos de 
Marantz (2001) e Harris (1999), cuja   análise sobre a constituição morfológica das 
nominalizações   é estendida aqui para explicar a formação dos advérbios em 
–mente e no PB.  
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Os compostos coordenados: estruturas binárias e recursão 
 

Rafael Dias Minussi (USP-CNPq) 
 
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 apresenta 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 o fato de não haver uma dependência entre os 
elementos, isto é, não é possível identificar um núcleo   nesses compostos. Como 
consequência desse fato, quando esse   tipo de composto é formado por mais de dois 
elementos, autores   como Villalva (1994) ressaltam que há indicações de que a 
estrutura de formação desses compostos não é binária, uma   vez que em compostos 
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. Além disso, nesses   compostos parece haver 
certa recursividade como em pacto   mexicano-colombiano-brasileiro-paraguaio...etc. 
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, MARANTZ, 1997). A MD não postula a existência de   um léxico, de modo que 
tanto as palavras quanto as sentenças   são formadas durante a derivação sintática.  
Autores, como Villalva (1994), analisam casos de prefixação e composição que 
parecem não apresentar uma estrutura binária.   Para os compostos coordenados a autora 
nota que o núcleo   sintático também é o núcleo morfológico como em (1)a) e b): 
(1) a)      surdo-mudo 
               autor-compositor 
      b)      rádio-gravador 
               bar-discoteca 
               saia-casaco 
               batedeira-picotadora 
A flexão e o contraste de gênero se manifestam em todos os   constituintes, o que 
demonstra, para a autora, que todos os   elementos são potenciais núcleos: 
(2) a)     surdo-mudo                      autor-compositor 
             surda-muda                  autora-compositora 
 
   b)      surdos-mudos                    autores-compositores 
O teste com o diminutivo, entretanto, indica precisamente o   contrário, este processo 
não reconhece nenhum dos elementos   como núcleo. A adjunção do diminutivo só pode 
ocorrer à   direita de todo o composto formado: 
(3) a)      *autorzinho-compositorzinho 
              *autorzinho-compositor 
               autor-compositorzinho 
 
Villalva conclui que esses compostos coordenados são estruturas   exocêntricas, geradas 
por adjunção simétrica, ou seja, por   conjunção. Consequentemente, ela aceita que 
esses compostos   podem não ser binários, ou seja, que a ramificação do nó que 
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os domina, domina ao mesmo nível todos os seus constituintes e   isso pode ser visto em 
compostos com mais de dois constituintes: 
 
   (4) a)      um autor-compositor-intérprete 
                   dois autores-compositores-intérpretes 
                   um autor-compositor-interpretezinho 
Nossa análise, por sua vez, utilizando além da MD, uma   proposta de estruturas 
binárias para sentenças coordenadas   desenvolvida por Munn (1993) e uma proposta de 
Di Sciullo (2005),   tenta dar conta de que modo se dá a adjunção em compostos com 
mais de dois elementos. Assim sendo, propomos que os compostos   coordenados se 
formem em uma estrutura funcional, baseada em Di   Sciullo, com um operador AND, 
durante a derivação sintática. A   adjunção de um novo núcleo AND se dá como propõe 
Munn   (1993), capturando as leituras encontradas nos compostos sem   recorrer a 
estruturas não-binárias e dois lugares para a   formação dos compostos: o léxico e a 
sintaxe. 
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Negação pós-verbal 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. Entretanto, 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.   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 exemplares 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   ideológicas 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 
expansão 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 histórico 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. 
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Gramaticalização e semanticização da partícula de negação ren 
 

 Raquel de Fátima Cruz Oliveira (USP)  
 
Este trabalho objetiva estudar a gramaticalização e a   semanticização da 
partícula de negação rem  no português   arcaico e no português atual.   Excetuando 
Mattos e Silva (2006, 2008), os demais estudos sobre o   português arcaico são bastante 
tímidos, mormente os que tratam   das formas de negação (contudo, aqui citamos 
Casagrande   [1979]).   Fazendo uso do corpus do português, de Mark Davies, e 
buscando   exemplos dessa época, observamos a negação (nulha) rem e   levantamos 
algumas questões: a) para onde foi ren, herdada do   latim res e que teve seu significado 
mudado de coisa para nada,   não subsistindo no português atual; b) haveria um 
espraiamento   dessa negação para outras formas de negação no português 
atual; assim coisa nenhuma ou coisa alguma seriam uma   continuidade de nulha ren; c) 
temos res na língua galega, mas   por que não temos res na língua portuguesa se, em um 
dado   momento, estudado aqui, elas se fizeram uma e d) quais mudanças, 
quais preferências linguísticas são responsáveis pela escolha   de nada em 
detrimento de ren no português?   Sabemos que ren, 'nada', provém da expressão latina 
(nulla) res   nata, tendo como significado primeiro 'coisa nenhuma' (CUNHA, 
2007) e figura em cantigas do período do português arcaico como   nulha ren. Ao passar 
para o português, acaba perdendo sua   primeira partícula (a saber, uma partícula 
negativa), por não   se fazer mais necessária, uma vez que as demais palavras 
adquiriram polaridade negativa, devido a alta frequência de   co-ocorrência (LIMA-
HERNANDES, 2008). Tal fato permite que nulha   ren apresente significado de nada, 
ou até mesmo ren, sozinho,   apareça com valor negativo.  Utilizando-nos do estudo de 
Lima-Hermandes e outros estudos acerca da polaridade negativa   [Ilari (1984), Negri 
(2006)], procuraremos atestar as   afirmações supracitadas, bem como lançar um breve 
olhar sobre   os tipos de negações existentes.   Já para analisarmos os 
processos de gramaticalização e   semanticização ocorridos com ren, faremos 
uso de Castilho   (2002, 2006, 2010), com sua Abordagem Multissistêmica da 
Língua. Essa é pensada como constituída por quarto processos   de criação linguística: a 
lexicalização, a semanticização,   a discursivização e a gramaticalização, que passam a 
ser   reconhecidas como processos de criatividade linguística,   orientados pelos 
seguintes princípios: (i) ativação, ou   princípio de projeção pragmática; (ii) reativação, 
ou   princípio de correção; (iii) desativação, ou princípio do   silêncio. Para Castilho, 
cada um desses sistemas dispõe de   categorias próprias que são arranjados de acordo 
com as   necessidades de cada falante. Situações de interface podem   ocorrer, porém 
não implicam derivação nem em   subordinação e é sobre esse esquema que nossa 
mente deve   operar para constituir produtos linguísticos, os quais detêm 
propriedades discursivas, semânticas e gramaticais, podendo,   contudo, uma ser mais 
proeminente/visível que a outra. A língua   é vista como um multissistema complexo e 
multifacetado,   passível de ser compreendido somente como um conjunto de 
propriedades linguísticas. Castilho adota a ideia de léxico   mental, utilizada na 
psicolinguística, uma vez que vê o léxico   como um conjunto de traços semântico-
cognitivos e como   governado por um dispositivo sociolinguístico de caráter 
pré-verbal, por intermédio do qual o falante ativa, reativa e   desativa as propriedades 
lexicais, dando origem às categorias   discursivas, semânticas e gramaticais (MÓDOLO, 
2004, p.97).   Cabe-nos ressalvar aqui que esses princípios operam ao mesmo 
tempo e não sequencialmente, inviabilizando o princípio da   unidirecionalidade. 
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Fazendo uso, então, dos sistemas semântico   e gramatical, pretendemos destacar as 
propriedades da partícula   de negação ren no português. 
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Variação/Mudança no paradigma verbal do português: a gramaticalização 
 do aspecto 

 
Raquel Meister Ko. Freitag 

 
 
O paradigma verbal do português atual falado no Brasil   é resultado de processos de 
redução e expansão de formas que   vem ocorrendo desde o latim, oscilando entre 
momentos sintéticos   e analíticos. Estudos diacrônicos e gramáticos de orientação 
histórica (SAID ALI, 1971; DIAS 1979; MATTOS E SILVA, 1989;   CAMARA JR. 
1975) têm apontado esta tendência de redução e   expansão e, atualmente, há evidências 
de estudos sincrônicos   realizados (estudos que focam a emergência de perífrases 
verbais) de que o paradigma verbal do português falado no Brasil   encontra-se em um 
momento de expansão, com a emergência e   regularização do uso de formas 
perifrásticas, e a redução do   escopo de atuação de formas simples (OLIVEIRA, 2006; 
FREITAG,   2007; FONSECA, 2010; ORCI, 2010, entre outros). As mudanças 
ocorridas, entretanto, afetam mais do que apenas as formas:   afetam também as funções 
semântico-discursivas relacionadas   ao verbo, as quais compõem o que conhecemos por 
domínio   funcional complexo de tempo, aspecto e modalidade. Em estudo   sobre a 
expressão do valor temporal de passado no português   (FREITAG, 2010), constatou-se 
que o arranjo do paradigma verbal   da expressão do tempo passado é fortemente 
influenciado pelo   traço aspectual, com a emergência e correlação entre formas e  
funções no subdomínio da aspectualidade, sugerindo um processo 
de gramaticalização do aspecto (ainda incipiente). Os estudos   já realizados têm 
enfatizado as características formais,   atendo-se às formas emergentes. Dado o cenário 
delineado, neste   trabalho apresenta-se uma proposta de arranjo dos traços de do 
domínio funcional tempo-aspecto-modalidade (GIVÓN, 1995) –   que é responsável 
pela codificação de diferentes funções   desempenhadas pelas categorias verbais –, 
evidenciando a   ênfase aspectual que o paradigma verbal do português falado. 
Estudos descritivos de variação e mudança linguística que   envolvem formas verbais 
são evocados para subsidiar a proposta,   que toma por base funções semântico-
discursivas (valores de   tempo, aspecto e modalidade) desempenhadas por formas 
variantes   (formas verbais) com matizes de significado, e que busca respaldo 
na sociolinguística e no funcionalismo para explicar a   emergência e as trajetórias de 
mudança pelas quais passam as   formas sob análise, delineadas por evidências 
quantitativas.   Estudos dessa natureza, realizados no cenário sociolinguístico 
brasileiro, têm se mostrado significativos na descrição e   análise de fenômenos de 
variação e mudança linguística nos   níveis gramaticais mais altos. 
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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 (FIPSM- São Bernardo do Campo) 
 

Os livros de cavalarias formam um dos gêneros literários mais   importantes do 
Renascimento ibérico e obtiveram importante   repercussão também em outros países 
europeus, como a Itália,   a França e a Inglaterra. Para além das dezenas de títulos 
editados na Espanha e em Portugal durante todo 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 José Manuel Lucía Megías (em   âmbito 
castelhano) e de Raúl Cesar Gouveia Fernandes, Nanci   Romero e Aurelio Vargas 
Díaz-Toledo (para o caso português)   vêm demonstrando que, diferentemente do que se 
acreditava, a   publicação do Dom Quixote, de Cervantes (1605-1615), não   representou 
o “golpe de misericórdia” que teria posto fim ao   gênero. Embora certo esgotamento 
criativo e um significativo   decréscimo da quantidade de edições e reedições de livros 
de   cavalarias sejam perceptíveis já nas últimas décadas de   Quinhentos, os livros de 
cavalarias continuam gozando de grande   prestígio junto ao público leitor ao longo de 
todo o século  XVI, especialmente em Portugal, onde a difusão manuscrita do   gênero é 
mais significativa que a espanhola. A descoberta de   diversos livros de cavalarias 
manuscritos – lidos, copiados e   alguns até mesmo redigidos ao longo dos séculos XVII 
e XVIII   – impõe a reavaliação da importância do gênero no panorama 
da literatura ibérica e de seu papel na formação do romance  moderno. O presente 
trabalho pretende discutir a difusão da   inédita Crônica de D. Duardos, continuação 
manuscrita do   célebre Palmeirim de Inglaterra, redigida nos anos 1580 por D. 
Gonçalo Coutinho. Trata-se de um caso particularmente relevante   no conjunto dos 
livros de cavalarias manuscritos, pois a Crônica   de D. Duardos é um dos 
representantes do gênero cavaleiresco   que conheceu maior difusão em Portugal: são 
conhecidos   atualmente 17 testemunhos contendo uma das três partes em que a 
obra é dividida, sendo que a maioria das cópias remonta ao   século XVII. 
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A construção de um atlas linguístico-etnográfico da  fronteira Brasil/Paraguai: 
milhas percorridas em busca da pluridimensionalidade 

 
Regiane Coelho Pereira Reis (UEL) 

 
 
À Dialetologia, ramo dos estudos da linguagem, compete estudar os dialetos nos seus 
diversos ângulos: morfossintáticos, fonético-fonológicos, léxico-semânticos, 
pragmáticos, discursivos e prosódicos. Nesse sentido, os veios teóricos mencionados 
convergem para o fenômeno da variação linguística que subjaz a contextos de língua 
falada que, ao serem investigados, trazem à tona elementos reveladores da 
realidade sócio-físico-cultural a que o falante pertence. À ciência dialetológica 
encontra-se ligada a Geolinguística que se configura como método de cartografação de 
dados reunidos em  atlas linguístico, produto final de investigação dialetal. 
Os multienfoques que podem ser dados aos estudos da fala, permitem tratá-la de formas 
distintas, por isso, neste trabalho apresento resultados preliminares do Projeto “Atlas 
linguístico da fronteira Brasil/Paraguai (ALiEFBPA): em busca das inter-influências das 
línguas em contato”. O estudo configura-se como parte de tese em andamento voltada 
para os contatos linguístico-culturais do espanhol e do guarani sobre a língua 
portuguesa falada nas localidades que dividem os territórios brasileiro e paraguaio, 
especificamente, no lado oeste da região do Estado de Mato Grosso do Sul. Para 
a formação do banco de dados, foram aplicados oitenta (80) inquéritos nos dois lados 
nas regiões de fronteira, em dez (10) localidades, cinco do lado brasileiro e cinco do 
lado paraguaio. As entrevistas envolveram oito informantes por ponto, quatro femininos 
e quatro masculinos, em duas faixas etárias (18 a 30 e 45 a 65 anos) e em dois grupos 
distintos: um com ascendência paraguaia e/ou casados com paraguaios e outro grupo 
constituído apenas por brasileiros natos, cujos cônjuges também são brasileiros. Em 
termos de fatores geográficos, as localidades investigadas, nesta pesquisa, estendem-se 
por 489 km desde os primeiros pontos, Isla Margarita (Ponto 01, Paraguai) / 
Porto Murtinho (Ponto 02, Brasil), ao norte, até os últimos pontos, Pintoty Porã (Ponto 
9, Paraguai) / Sete Quedas (Ponto 10, Brasil), ao sul. Quanto ao questionário linguístico, 
sua estrutura compõe-se de dois tipos: Léxico-Semântico e AtitudesLinguísticas, 
gerando um total de 226 questões. Nesse particular, o questionário léxico semântico é 
acrescido, ao final de cada pergunta, da seguinte interrogação: “Conhece um nome para 
isso em guarani ou espanhol?”, objetivando-se, dessa forma, o levantamento de 
variantes das línguas faladas pelos entrevistados. O desenrolar da pesquisa encaminha-
se para o registro e a cartografação de fatos de língua de uma faixa fronteiriça com 
características históricas e geográficas particulares, destacando, no nível lexical e 
fonético (em forma de notas nos versos das cartas), as inter-influências das três línguas 
em contato - português, guarani e espanhol - que convivem na divisa Brasil/Paraguai. 
Como base teórica, em buscada elaboração de um atlas moderno, buscamos respaldo 
nos fundamentos da Dialetologia e da Geolinguística contemporâneas. Para isso, a tese 
está alicerçada em Thun (2008), Aguilera (2005), Corrêa (2005), Chambers e Trudgil 
(1994), Tuaillon (1976) e Silva Neto (1957), entre outros. As 
características pluridimensionais do Atlas da Fronteira Brasil/Paraguai permitirão o 
mapeamento de fatos de língua dos habitantes das regiões fronteiriças contribuindo para 
o avanço dos estudos acerca da língua portuguesa realizada no Brasil. Os 
resultados deste estudo podem trazer à tona, do ponto de vista linguístico e cultural, 
uma área geográfica demarcada por zonas homogêneas de contato étnico-cultural entre 
si e, em contrapartida, heterogêneas em relação aos territórios adjacentes que compõem 
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essas regiões brasileira e paraguaia, se consideradas as interinfluências das línguas em 
contato com o português. 
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As expressões regionais e a construção da identidade linguística em São  Bernardo 
do  Campo  

  
                                       Regina Celia Pereira Werneck de Freitas (UFRJ) 

 

Este artigo é parte de minha Tese de Doutorado A ENUNCIAÇÃO 
NARRATIVA E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS DE PAULO HONÓRIO, que se 
dedicou, mais proximamente, à investigação de itens lexicais e de outras marcas 
linguísticas a serviço da construção do ethos de Paulo Honório, narrador em primeira 
pessoa e personagem principal do romance São Bernardo de Graciliano Ramos, bem 
como da construção metaenunciativa do romance que se constrói de um fazer na e pela 
linguagem. O corpus constitui-se do texto literário de um de nossos escritores - 
Graciliano Ramos, focalizando o modo enunciativo de organização do discurso 
(CHARAUDEAU, 2008).  Organiza-se a partir de índices da subjetividade tais como: 
levantamento de tempos verbais do mundo narrado e do mundo comentado, de 
advérbios (em –mente), substantivos, adjetivos afetivos e avaliativos,  expressões 
regionais e sua utilização para a definição do ethos desse personagem.  

São Bernardo, obra de Graciliano Ramos, publicada em 1934, é um romance 
que narra a história de Paulo Honório, um homem simples que, movido por uma 
ambição sem limites, acaba transformando-se em um grande fazendeiro do sertão de 
Alagoas. Casa-se com Madalena para conseguir um herdeiro. Incapaz de entender a 
forma humanitária pela qual a mulher vê o mundo, ele tenta anulá-la com seu 
autoritarismo. Por meio desse personagem, Ramos traça o perfil da vida e do caráter de 
um homem rude e egoísta, do jogo de poder e do vazio da solidão, em que não há 
espaço nem para a amizade, nem para o amor. Mas, São Bernardo é também um 
romance metaenunciativo, uma vez que se utiliza da língua escrita para demonstrar a 
dificuldade em expressar-se por meio dessa mesma língua.    Neste trabalho, focalizarei 
as EXPRESSÕES REGIONAIS utilizadas por Graciliano Ramos para a construção da 
identidade nacional por meio da variedade linguística. Redigir esta obra é uma 
necessidade do EUc em representar-se em uma língua nacional, com expressões 
regionalistas, uso de sintaxe brasileira e a aproximação da escrita às formas orais como 
se comprova com exemplos colhidos no texto.  Em carta escrita à esposa Heloísa, o 
autor revela que, quando terminou de escrever o romance, tratou de “traduzi-lo” para o 
“brasileiro”, entenda-se a variante brasileira da língua portuguesa, uma vez que a 
aproximação entre língua escrita e língua falada incluía-se nas reivindicações dos 
autores contemporâneos de Graciliano (OLIVEIRA NETO, in RAMOS, 2007, 
pósfacio: p.223/ 224). Conforme HOUAISS (2008), Regionalismo (ou expressão 
regional) significa caráter de qualquer obra (música, literatura, teatro etc.) que se baseia 
em ou reflete ou expressa costumes ou tradições regionais; sob a rubrica da linguística 
designa palavra ou locução (dialetismo vocabular) ou acepção (dialetismo semântico) 
privativa de determinada região dentro do território onde se fala a língua; sob a rubrica 
da literatura: demarca o caráter do texto literário que se baseia em costumes e tradições 
regionais, e que tem como uma de suas características o uso de linguagens locais. 
Expressão regional, então, aponta para uma frase ou expressão cristalizada, cujo sentido 
geralmente não é literal; frase feita, expressão idiomática que pertence a ou o que é 
próprio de uma região. No texto de Graciliano Ramos, é considerável a presença de 
regionalismos ou expressões regionais e o emprego da variante brasileira da Língua 
Portuguesa. 
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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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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 
doutorado, 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 
mecanismos   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   história 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 (UFRN) 
 
    
 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 na diacronia do 
português, tendo em vista um corpus constituído de 62 cartas   pessoais escritas pelos 
irmãos, nascidos na região agreste do   estado do RN, João Idalino Xavier de Paiva e 
Theodósio Paiva,   no período de 1916 a 1925. 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 6 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, assuntos 
familiares, políticos, religiosos,   meteorológicos, como também, as 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. 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. 
Tendo em   vista estudos como o de Pontes (1987), Torres Morais (2002),   Mateus et 
all (2003), Araújo (2009) e Castilho (2010) que   definem e classificam tais construções 
como tópico pendente   (TP), deslocação à esquerda de tópico pendente (DETP), 
deslocação à esquerda clítica (DEC), topicalização (TOP),   topicalização selvagem 
(TOP´s), dentre outras, identificaremos   e analisaremos a presença das construções de 
tópico nas   cartas pessoais em questão em busca de propriedades que   identifiquem, 
sobretudo, a gramática do Português Brasileiro. 
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Quantificadores negativos em posição não-temática no  português brasileiro, no 
espanhol platense e em inglês 

 
  Rerisson Cavalcante de Araujo (USP) 

 
Este trabalho analisa o uso do quantificador negativo nada em   sentenças como (1) e 
(2), em que, ao contrário do comportamento   típico de quantificadores e pronominais, 
este elemento não   ocupa uma posição argumental ou temática na sentença. A 
hipótese desenvolvida neste trabalho é que, nestes casos, o   nada exerce a 
função de marcador de negação enfática,   codificando também um traço 
[+anafórico] de modo semelhante ao   não que ocorre em posição final de sentenças 
(cf. Cavalcante   2007, 2008, 2009), pois ambos realizam não apenas negação da 
sentença em que ocorrem, mas a rejeição de uma proposição   ativada previamente no 
discurso (cf. Schwenter (2005). 
(1)    A: — Ele fez o trabalho que eu pedi? 
        B: — Fez (o trabalho) nada! 
(2)    A: — Você fala muito palavrão! 
        B: — Falo (palavrão) nada! 
Usos não-temáticos de um quantificador negativo também são   descritos no 
trabalho de Di Tullio (2008) sobre o espanhol   platense (EsP). A comparação entre o 
comportamento do nada   enfático nas duas línguas mostra que ambos os itens 
compartilham diversas propriedades, entre as quais (i) a   possibilidade de se juntarem a 
predicados transitivos ou   intransitivos indistintamente; (ii) a impossibilidade serem 
 modificados por determinantes, modificadores adjetivais ou   orações relativas; (iii) e a 
exclusão em posição   pré-verbal. Por outro lado, o nada enfático do PB difere da sua 
contraparte do EsP por (a) poder ocorrer em posição isolada;   (b) por dispensar a 
ocorrência do marcador negativo pré-verbal;   (c) e por ocorrer em posição 
final de sentença (o nada do EsP   sempre aparece imediatamente após o verbo).  
O trabalho de Bayer (2009) também identifica o uso do   quantificador nothing do inglês 
em uma posição aparentemente   não-argumental (ou “não-temática” nos termos deste  
 resumo), exercendo uma função que, segundo Bayer (2009),   corresponde à 
combinação entre um marcador negativo e um NPI.   Bayer também aponta que tais 
usos ocorrem apenas com verbos que   possuem a posição de complemento verbal não-
ocupada ou com   predicados adjetivais, como (3), um tipo de uso também  
 identificável no PB, mas que difere essencialmente da função   exercida pelo nada 
enfático em sentenças como (1). 
(3)     a. I know the Mayor and he looks nothing like that. 
          b. First of all she talks nothing like that, second of all,   … 
          c. I was therein nothing blameful. 
          d. Ele não se comportou nada como/conforme o esperado. 
           e. O quarto (do hotel) não parece nada como no website. 
           f. Ele não é nada inteligente. 
Com base no confronto entre os usos do nada enfático do PB e do   EsP e o 
nothing/nada em função de NPI, eu proponho que, além   da possibilidade de uso 
temático versus não-temático, é   possível identificar dois tipos de uso não-temático 
desse tipo   de quantificador negativo (com traço não-animado): (i) um uso 
 como modificador de predicados, que corresponde ao caso do   nothing do inglês; (ii) e 
um uso como modificador proposicional,   que corresponde ao nada enfático do PB e do 
EsP.   Quanto à derivação das sentenças com o nada enfático, eu   rejeito a 
possibilidade de adoção para o PB da análise   proposta por Di Tullio (2008) para o EsP 
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(em que o nada seria   gerado no especificador do foco baixo da periferia do VP) por 
 fazer uma previsão incorreta quanto à posição    obrigatoriamente final do quantificador 
e proponho que o nada   enfático ocupa, no PB, uma posição de núcleo no sistema CP,  
 numa análise similar à proposta em Cavalcante (2007, 2008, 2009) para o não final. Por 
fim, discuto, com base em Martins   (2010), a possibilidade de unificação das análises 
das   derivações do nada enfático do PB e do EsP e dos marcadores de   negação 
metalingüística (=enfática) agora/uma ova/cá/lá do português europeu. 
 
 
 

V 
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Variação na Concordância em P4 com o pronome “nós” na escola 
 

 Silvana Regina Nascimento Agostinho ( UFSC) 
 Rita de Cassia Fernandes Signor (UFSC) 

   
  
Neste trabalho apresentamos parte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é 
analisar, com base na Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV & 
HERZOG, 1968; LABOV, 1972),  a variação na concordância em P4 com o pronome 
nós (expresso ou nulo) na escrita de alunos dos anos finais de duas escolas públicas de 
Itajaí/SC. Para a análise do fenômeno em questão, propomo-nos a trazer reflexões sobre 
duas questões de pesquisa: (i) quais fatores linguísticos e extra-linguístico  influenciam 
o uso de uma variante ou outra? e (ii) como a escola tem lidado com a questão da 
variação na concordância verbal? Para tanto, consideramos, no processo de análise de 
produções textuais dos alunos, as seguintes variáveis linguísticas: conjugação do verbo; 
tempo e modo verbal; realização do sujeito; contexto seguinte; concordância entre o 
pronome e o predicativo; posição do sujeito em relação ao verbo; alternância da vogal 
temática; posição do acento na forma verbal alvo; saliência fônica; paralelismo formal e 
referência do pronome. Investigamos, ainda, as seguintes variáveis sociais 
 (escolaridade; sexo; escola e escolaridade dos responsáveis) e variáveis estilísticas 
(discurso reportado e não reportado; assunto/tema). Nos resultados, ainda parciais, 
encontramos, como ocorrência, o uso de três variantes: O pronome nós com -
mos (padrão), com -mo/-mu (não-padrão) e Ø (não-padrão), como exemplificado em: 
“Temos que trabalhar em conjunto para salvar o terminal.”; “Fomo no banco e pegamos 
uma fila enorme.” Estudos mostram esta variação em P4 tanto na fala (ZILLES, 
MAYA E SILVA, 2000; ZILLES E BATISTA, 2006) quanto na escrita (BRUSTOLIN, 
2009). Sabemos que a maioria das gramáticas normativas da língua portuguesa afirma 
que o verbo deve concordar em número e pessoa com o seu sujeito, venha ele claro ou 
subentendido. Entre os objetivos da escola está o de conduzir seus alunos à aquisição da 
variedade culta da língua. Contudo, constatamos que, mesmo sujeitos em fase final 
de escolarização básica, apresentam marcas de variação não-padrão em suas produções 
orais e escritas e a certeza de “não saber português” é ainda real até mesmo para o 
 sujeitos cultos, o que leva a entender que os documentos oficiais de educação ainda não 
têm tido amplo alcance no que se refere  à orientação das práticas pedagógicas para o 
professor d  língua portuguesa tanto no que se refere à aquisição d  variedade culta 
quanto referente ao conhecimento da heterogeneidade da língua. 
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A constituição dos discursos samba e fado nas décadas  1930 e 1940 
 

 Roberta Gomes Ferreira (UNB/Brasil/ UNL/Lisboa) 
 
 
   A justificativa que orienta este trabalho é a de que a área da   Ciência da Linguagem, 
Linguística do Texto e do Discurso –   mais especificamente a Análise do Discurso – 
pode trazer   contributos relevantes para os estudos sobre a música como   instrumento 
da linguagem. Neste trabalho, partiremos da análise   das letras de música das maiores 
expressões musicais no Brasil  e em Portugal, na tentativa de mostrar quais “ideologias”   
(Pêcheux, 1975) foram construídas por meio dos “discursos”   (idem) presentes nas 
letras das músicas. Os discursos fazem   parte de um contexto histórico entre os anos 
1930 e 1940, que,   grosso modo, pode ser considerado uma época em que surgimento   
latente de uma indústria do lazer atingiu todas as camadas da   sociedade da época – 
fenômeno objeto de estudo de duas   grandes escolas: Escola de Frankfurt e Escola de 
Chicago. Essa   indústria se resume nos avanços do rádio, do cinema e da   música. O 
objetivo principal deste trabalho foi fazer   comparação entre as letras de samba e de 
fado tocados na Rádio   Nacional, no intuito de melhor analisar que “ideologias”   
(Pêcheux, 1975) sugerem os “discursos”   (idem) das maiores expressões musicais do 
Brasil e de Portugal   dentro da metodologia proposta de Análise do Discurso de Linha   
Francesa (AD). Este trabalho buscou mostrar o que há em comum   nos dois gêneros e o 
que os difere como linguagem. Estudando   discursivamente as letras das músicas, 
investigamos como eram,   em parte, as crenças,   os valores, os desejos, as ideias, os 
anseios do homem urbano na   década de 1930 e 1940 no Rio de Janeiro e em Lisboa. A   
metodologia utilizada foi a proposta pela Análise do Discurso   Francesa. Nesse sentido, 
trabalhamos com o enfoque no conflito   ideológico como parte dos “acontecimentos 
discursivos” de  grupos sociais diferentes para alargar a discussão sobre as   condições 
sócio-históricas do surgimento do samba e do fado  à luz da AD.    
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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 – RJ) 

 
 
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 discursivo 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   supergeneralização, gerada a partir da experiência   linguística dos 
usuários na L2, quanto ao preenchimento 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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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 do aumento do desmatamento - 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 maioria 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.  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? 

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. 
 
 
 



 364 

Textualização da cidade na Pastoral Urbana 
 

Rogério Luid dos Santos ( UFBA-UNIFACS) 
 
Nesta comunicação, quero propor uma reflexão acerca do   funcionamento da 
textualização no gesto de materialização dos discursos. Especificamente, procuro 
entender como a cidade,   enquanto um conceito disperso na memória, já que 
significado em  diferentes formações discursivas, é textualizada no discurso 
da Pastoral Urbana (PU). Conforme Antoniazzi (2008), a PU surge    nos anos de 1960 a 
partir de duas constatações relacionadas: i)   as cidades cresciam rapidamente, tornando-
se megalópoles; e ii)   as práticas pastorais da Igreja Católica não acompanhavam esse  
crescimento.  
Ao questionar a civilização urbana e a conjuntura da cidade, a PU gerencia e articula 
sentidos sobre o espaço   urbano, e tais sentidos atuam na interpelação dos sujeitos, 
bem   como na construção de imaginário(s) sobre a cidade. Tomando   com corpus 
textos diversos relacionados à PU, proponho esta análise a partir de um dispositivo 
analítico que se formula no   âmbito da Análise de Discurso materialista (AD). Assim,  
 trabalho pontualmente com a noção de textualização tal qual   (re)pensada por Gallo 
(1994), Indursky (2001) e Orlandi (2008 [2001]). Para falar em textualização, falo 
também em   heterogeneidade, esquecimento, memória, texto, discurso. A  
 heterogeneidade (discursiva) é uma marca do discurso que nos   permite dizer que “os 
discursos se repetem” (Courtine e Marandi, 1981, p. 28) e mais: permite-nos dizer que 
“há   repetições que formam discurso” (Courtine e Marandi, 1981, p.   28).  
Os sujeitos não têm a constante lembrança de que, em seus   discursos, ressoam outras 
vozes justamente porque são afetados   por esquecimentos os quais os levam à ilusão de 
que são a  origem dos sentidos e à ilusão de que aquilo que dizem não   deriva (cf. 
Pêcheux, 1975). Essa questão do esquecimento é    muito importante para este trabalho, 
já que o efeito de   textualidade nada mais é do que um produto dos esquecimentos.  
O efeito de textualidade, por seu turno, é o fruto da   constatação de que o texto encena, 
enquanto unidade simbólica,   uma completude que é, na verdade, apenas um efeito. 
Para a   Análise de discurso, o indivíduo é interpelado em sujeito pela 
a ideologia. É nesse momento que o sujeito fica, digamos assim,   exposto às diferentes 
formações discursivas, isto é, a   diferentes discursos. Ao produzir seu texto, o sujeito, 
agora na   função de autor, mobiliza diferentes relações com estas 
formações discursivas e as organiza em seu texto. O texto,   então, nada mais é do que 
uma heterogeneidade estruturada, um   efeito da textualização. Assim, chegamos a mais 
um ponto chave   para este trabalho: o fato de que o processo de textualização 
homogeneíza (ou tenta homogeneizar) a heterogeneidade discursiva   de todo 
enunciado. “Recuperar”, pois, os saberes, dizes e   vozes que estão materializados no 
discurso é um trabalho de   análise. E, aqui, finalmente, chegamos ao cerne da questão a 
que procuro “responder”: como a cidade é textualizada no   discurso da PU? Quais 
saberes, dizeres e vozes sobre a cidade se   relacionam com uma formação discursiva 
religiosa? O que, nesse   processo de textualização do urbano no religioso, é ressaltado 
ou silenciado? Levando em conta que a heterogeneidade discursiva   constitui os saberes 
que estão na memória, devemos entender   que, mesmo sendo enunciada num contexto 
discursivo religioso, a   cidade carrega outras significações. O que quero dizer é que  
quando falamos em “discurso da pastoral urbana” não temos   uma obrigatoriedade de 
pensar “estamos falando de discurso   religioso”. Existe uma heterogeneidade de saberes 
acerca da   cidade que são textualizados no domínio religioso. O domínio   discursivo 
(nesse caso, o religioso) fala forte, mas a heterogeneidade permanece sob a ilusão de ter 
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sido neutralizada.   A textualização nos faz, dessa forma, questionar as tipologias  
discursivas. Dito de outra forma: por que nomear “discurso   religioso” algo que é 
também atravessado por um “discurso urbanístico”? 
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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[h]mo ou o[h] 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 selecionados, 
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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Apontamentos sobre interacionismo em perspectiva bakhtiniana para o ensino de 
Língua Portuguesa 

 
Rosana Cardoso (UNIFRAN/CAPES) 

  
 O ensino de Língua Portuguesa, por muito tempo, tratou a   linguagem 
predominantemente na função de comunicar ou de   expressar o pensamento. Visava-se 
ao produto e não se enxergava   o processo. Os estudos e reflexões de Mikhail M. 
Bakhtin (2003)   trouxeram nova luz ao problema, pois que para ele a linguagem 
não deve ser vista apenas como sistema; a linguagem é um   fenômeno histórico, social 
e ideológico. Língua, para o   filósofo, é interação, é troca. A enunciação é o produto  da 
interação entre duas pessoas. A linguagem é o lugar de   interação entre autor e leitor, 
locutor e ouvinte numa   atividade sociocomunicativa. O pensador russo defende que a  
linguagem é dialógica, ou seja, há sempre a presença do outro.  A consciência 
linguística do homem é reflexo das   interações que ele exerce na sociedade. O sujeito se 
constitui   na sua relação com o outro, num dado contexto histórico-social   e 
ideológico, esse processo é realizado através das   interações, também, nessa 
constituição o sujeito se altera   constantemente. Portanto, a identidade do sujeito se 
forma a   partir das relações dialógicas com outros indivíduos. Toda 
produção ideológica é proveniente da interação social e é   também condicionada por 
essa interação.  Todo comportamento   humano fundamenta-se na interação. Sendo 
assim, o objetivo   deste trabalho é buscar no sociointeracionismo-discursivo um 
caminho para tornar mais produtivo o ensino de Língua   Portuguesa. Essas reflexões 
bakhtinianas servem de sustentação   aos estudos do Sociointeracionismo- discursivo, 
no qual nos   basearemos para realizar este trabalho. Tomaremos como suporte 
teórico os estudos de Bakhtin (2003), Bronckart (2005) e   Marcuschi (2006). Com base 
nas concepções de texto dos autores   mencionados anteriormente, verificamos que os 
textos surgem na   sociedade pertencendo a diversas categorias ou gêneros textuais 
que relacionam os enunciadores com atividades sociais   específicas. A proposta de 
estudar a língua considerada como   uma atividade social, um lugar de interação entre 
pessoas, num   determinado contexto de comunicação, implica a compreensão da 
enunciação como o eixo central de todo o sistema linguístico.   O que interessa na visão 
sociointeracionista é o jogo   dialógico da interação, com os discursos ou textos se 
construindo na troca de visões de mundo de uns e outros. A   metodologia consistirá 
numa revisão das propostas pedagógicas   dos PCN lançados no Brasil em 1998 e 2000. 
Espera-se com   este trabalho verificar as mudanças possíveis que os chamados   PCN 
têm trazido ou poderão ainda trazer para o trabalho   pedagógico de ampliar as 
habilidades linguísticas dos alunos. 
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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 compreenda 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   necessária 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 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 reflexivos – 
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: 
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(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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Mensaleiro, mensalinho, mensalão: o campo semântico da corrupção 
 

Roselles Magalhães Felício (UE Montes Claros) 
 
O presente trabalho busca analisar 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   palavras 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. 
 
 
 



 371 

O processo de transitividade em infográficos 
 

Rosemberg Gomes Nascimento (UFPE/CAPES) 
 
Sob o ponto de vista da Gramática Normativa, a transitividade é   compreendida com 
base na centralidade do verbo que pode exigir   complementos sem preposição (objeto 
direto) e com preposição   (objeto indireto). Na linguística Sistêmico-Funcional, 
contudo,   o sistema de transitividade, associado à metafunção   ideacional, relaciona-se 
a toda oração e deve ser concebido   como um recurso lexicogramatical usado para 
construir o fluxo de   experiência em termos de um processo (verbo) realizado 
gramaticalmente como cláusula (Cf. GHIO e FERNANDÉS, 2008). Em   termos gerais, 
a transitividade trata-se de um recurso   linguístico que dá conta de “quem fez o quê a 
quem em que   circunstância”. (Cf. GOUVEIA, 2009). A presente investigação  é parte 
do projeto “O uso do infográfico no Guia do   Estudante” desenvolvido no Programa de 
Pós-Graduação em   Letras da Universidade Federal de Pernambuco, curso de 
Mestrado,   sob a orientação da professora Dra. Maria Medianeira de Souza e 
co-orientação da professora Dra. Angela Dionisio. O   infográfico é um gênero textual 
que se caracteriza pela   orquestração dos modos de representação verbal e não-verbal 
a fim de representar um fato de forma sucinta e atraente. Antes   vinculado, em grande 
parte, ao domínio discursivo jornalístico,   o infográfico é encontrado também, no 
contexto atual, em   manuais didáticos, como o Guia do Estudante, por exemplo. Este 
trabalho tem como objetivo verificar como os infográficos,   publicados no Guia do 
Estudante de Atualidades nos 1º e 2º   semestres de 2011, estão gramaticalmente 
construídos. Para   isso, a análise da linguagem verbal do gênero em estudo 
ocorrerá à luz do sistema de transitividade a fim de verificar   como as cláusulas estão 
sintaticamente construídas e como os   processos atuam na construção do sentido. 
Torna-se importante   também realizar uma “análise gramatical” das imagens 
presentes visto que a linguagem visual desempenha uma importante   função na 
construção de infográficos quando conjugada à   linguagem verbal. Assim, a Gramática 
Visual, proposta por Kress   e van Leewen (1996), e que tem por base os estudos 
sistêmico-funcionais de Halliday, oferecerá o aparato   teórico-metodológico importante 
para tal análise. Cremos,   dessa forma, que a escolha das teorias explicitadas acima  
elucidará com eficácia como o infográfico está construído em   sua totalidade. 
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Léxico e identidade em comunidades quilombolas goianas 
 

Rosemeire de Souza Pinheiro (UFG) 
 
O presente estudo é parte das investigações propostas no   projeto de pesquisa em 
andamento no Programa de Mestrado em   Estudos da Linguagem da UFG, Campus 
Catalão, que visa à   análise do léxico como reflexo da identidade dos quilombolas em 
Goiás. Mesmo em condições desumanas nas quais os africanos   foram trazidos para o 
Brasil, a cultura africana influenciou a   culinária, o falar e os costumes que compõem o 
cenário das   rotas bandeirantes pelo interior do sertão brasileiro. A língua   de um povo 
é o seu reflexo, isto é, um espelho das identidades.   Do século XVI ao século XIX, o 
tráfico transatlântico trouxe   em cativeiro para o Brasil quatro a cinco milhões de 
falantes   africanos originários de duas regiões da África. Esse povo foi   obrigado a 
deixar de se expressar somente na sua língua de   origem e passar a usar diariamente um 
português adquirido por   meio da oralidade, porém até hoje muitas comunidades de 
remanescentes de quilombos, os quilombolas, buscam conservar as   tradições e a 
identidade cultural. Será que essas comunidades   realmente estão lutando pela 
conservação, resgate e   valorização da base do conhecimento africano? Os quilombolas 
goianos guardam em seu falar parte do acervo lexical dos   antepassados? O léxico das 
comunidades quilombolas é reflexo da   identidade do grupo ou de outras comunidades 
linguísticas   próximas cultural e geograficamente dos quilombolas? Diante de 
tais indagações, este trabalho tem como objetivos investigar as   contribuições culturais 
e linguísticas trazidas pelos   africanos expressas pela linguagem e mantidas pelos 
quilombolas   no Brasil, em especial em Goiás, e verificar as identidades 
predominante nos remanescentes de quilombos. Ancorada nos estudos   da linguagem a 
pesquisa será de cunho teórico, com abordagem   qualitativa. E para isto nos apoiaremos 
em Stuart Hall (1992),   Tomaz Tadeu da Silva (2003), Aparecida Negri Isquerdo 
(2006),   Biderman (2011), Vilela (1994) Sapir(1969) e outros teóricos que 
trilham pelo mesmo caminho de reflexão sobre a linguagem,   léxico e identidade, pois 
acreditam que o léxico reflete o   ambiente físico, social, cultural e identitário do falante 
e as   identidades adquirem sentido e se afirmam por meio da linguagem e 
dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas. 
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Os metaplasmos de Amaral: demonstração de variações caipira ou brasileira? 
 

Rosicleide Rodrigues Garcia (USP) 
 
 
Na dissertação de mestrado “Para o estudo do dialeto   caipira em Capivari”, foram  
estudados os fenômenos   metaplásticos pontuados por Amadeu Amaral (1920) em seu 
capítulo sobre Fonética. Assim, editando documentos do século   XIX por meio de labor 
filológico, percebeu-se que grande parte   de seus apontamentos já se apresentavam na 
língua como   comprovavam os citos fólios, e, buscando referências, também   se veem 
tais indícios em estudos de Fernão de Oliveira (1536),   Celso Cunha (1986), Matos e 
Silva (2006), Paiva (2008), Spina   (2008) e demais autores que pesquisaram o idioma 
em idos dos   séculos XIV em diante. Por sinal, Volker Nöll (2008) registra   muitos 
desses elementos também em outros países de língua   portuguesa, demonstrando que as 
variantes podem existir   paralelamente em diferentes localidades em que, talvez, a 
única   semelhança atual seja a história de implantação do   Português. Ou seja, as 
características levantadas no capítulo de Fonética de O dialeto caipira não só estão 
presentes desde   outras datas, como também serão percebidas no português falado   em 
todo o Brasil. Assim, com essas evidências poderíamos   conjecturar que não somente 
os registros buscados por Amaral poderiam caracterizar plenamente o que seria o 
"caipirês".   Entretanto, antes de seguirmos para novos estudos que   distinguiriam o 
dialeto caipira dos demais espalhados pelo país,   é necessária uma breve pesquisa dos 
fenômenos por meio de artigos, estudos e pesquisas já publicados de outras regiões,  
 mostrando e comprovando o motivo de não podermos fechar   plenamente com Amaral 
sobre o que seria foneticamente o dialeto   caipira. Assim sendo, esta é exatamente a 
proposta desta pesquisa: com base em estudos já realizados pontualmente sobre a  
 língua portuguesa em diferentes regiões do Brasil, pretende-se   uni-los para evidenciar 
como os metaplasmos reconhecidos por   Amaral encontram-se também em outras 
regiões, demonstrando,   desta forma, que estão inseridas na história e do cotidiano do 
Português Brasileiro (PB) e não apenas de um dialeto   específico, como o caipira, mas 
outro qualquer outro que se   destaque em nosso meio e seja objeto de análise. 
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As expressões "aí está" e "lá vai" como instanciações da construção Loc+SV 
 

Rossana Alves Rocha (UFF) 
 
 
Investigação dos padrões de uso da construção   LOC+SV, em expressões como “lá vai” 
e “aí está”, e   identificação da possível articulação mais gramatical   veiculada por esse 
esquema construcional. A pesquisa é de   caráter qualitativo, baseando-se em corpora 
referentes ao   século XX e início do XXI, e fundamenta-se no funcionalismo 
linguístico, a partir do estudo da gramaticalização -   entendido como processo pelo qual 
um item gramatical ou, em nosso   caso, sequências de itens gramaticais, tendem a se 
regularizar e   convencionalizar seu sentido - e dos mecanismos de extensão 
metafórica e metonímica, nos termos de Bybee (2010), Heine e   Kuteva (2007), 
Traugott e Dasher (2005), entre outros, e na   abordagem cognitiva da Gramática de 
Construção, mormente, nos   termos de Croft (2001). Parte-se da hipótese de que as 
construções LOC+SV, tais como ai está e lá vai, além de   constituírem uma unidade de 
sentido e forma que articula um tipo   de referência semântico-sintático distinto daquele 
advindo da   soma de seus constituintes, são resultantes do processo de 
gramaticalização. Relaciona-se esse processo ao que Traugott e   Dasher (2005) 
chamam de “inferência sugerida”, já que o   emissor lança mão de elementos 
originalmente do nível da   gramática, como o pronome locativo e o verbo de 
movimento, para   a articulação de outro sentido, com vistas à adesão e 
anuência de seu interlocutor. Essa sugestão de inferência é   efeito de estratégias 
altamente interativas – subjetificação   e intersubjetificação – por intermédio das quais 
os   participantes do ato comunicativo atuam uns sobre os outros.   Detectam-se, assim, 
múltiplas funções de “aí está” e   “lá vai”. Quando não foi possível identificar uma 
função   única para as expressões, tais dados foram chamados de casos   imbricados. 
Objetiva-se, assim, verificar as motivações para a   mudança linguística quais sejam 
cognitivas, subjetivas,   discursivas e/ou pragmáticas; evidenciar os traços que 
diferenciam os distintos usos das construções LOC+SV na   formação de contextos 
específicos e, a partir de questões   semânticas e formais, propor um cline de gradiência 
destas   microconstruções. 
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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 procedimentos 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 contemplem   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 
adequadas: 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. Pautados,   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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Uma descrição geossociolinguística das variantes para a vibrante em coda silábica 
na fala do Oeste paranaense 

 
 Sanimar Busse (UNIOESTE) 

 
Uma descrição geossociolinguística das variantes para a   vibrante em coda silábica na 
fala do Oeste paranaense   Sanimar Busse (Docente da Universidade Estadual do Oeste 
do  Paraná/Unioeste)   Este trabalho tem como objetivo de realizar a descrição das 
variantes para a vibrante, em coda silábica final e no interior   da palavra, a partir dos 
dados coletados para a pesquisa sobre o   Estudo Geossociolinguístico da fala do Oeste 
do Paraná (BUSSE,   2010). Os resultados e as discussões são parte do projeto de 
pesquisa, da linha de pesquisa Linguagem e Sociedade, do Programa   de Pós-
Graduação, Mestrado em Letras, da Universidade Estadual   do Oeste do 
Paraná/UNIOESTE. A descrição das variantes e a sua   distribuição diatópica e 
sociocultural busca identificar   áreas que possam ser caracterizadas por sua relativa 
homogeneidade e/ou heterogeneidade com relação aos registros   dos fenômenos de 
inovação e conservação linguística. A   pesquisa foi delineada a partir dos dados sobre a 
fala da região   registrados pelo Atlas Linguístico do Paraná/ALPR (AGUILERA, 
1994), pelo Atlas Linguístico-etnográfico da Região Sul do   Brasil/ALERS (KOCH; 
KLASSMAN; ALTENHOFEN, 2002) e pelo Atlas   Linguístico do Paraná/ALPR II 
(ALTINO, 2007). Nesses trabalhos,   é possível encontrar, para a vibrante em coda 
silábica, o   registro da vibrante múltipla, do tepe e da retroflexa. Para    identificação e a 
descrição das variantes foram utilizados os   princípios da Dialetologia Pluridimensional 
(RADKE; THUN, 1998),   no que tange à escolha da rede de pontos (nove localidades 
que   registram em sua história a presença de colonos sulistas e   grupos oriundos do 
sudeste e do nordeste do Brasil, com relativa  mobilidade), à seleção dos informantes, 
com o desdobramento da   dimensão sociocultural nas dimensões diassexual, 
diageracional   e diastrática, e à cartografia, com a elaboração de cartas   linguísticas e 
gráficos que registram a produtividade das variantes nas localidades e documentam a 
dinamicidade e   complexidade da fala no interior das variáveis. Com relação à  vibrante 
em coda silábica, é possível reconhecer a retroflexa   e o tepe como variantes diatópicas, 
nas nove localidades   investigadas. As realizações revelam uma segmentação da  região 
em duas áreas: uma de transição, onde as formas   coocorrem e indicação a 
proeminência da variante inovadora,  outra de conservação/manutenção dos traços dos 
grupos de   origem.  Considerando-se as dimensões diassexual, diagenérica e  
 sociocultural, os dados coletados indicam uma mudança em   progresso, tendo os mais 
jovens, com escolaridade, como responsáveis pela implementação da forma inovadora. 
Dentre as   condições sociais que podem estar atuando sobre essa realidade,   podemos 
destacar o crescimento urbano, a imigração de pessoas   de todas as regiões do Paraná e 
do Brasil para o Oeste, a   partir da década de 1980, e a expansão do comércio e do  
turismo na região de fronteira com o Paraguai e com a Argentina,   tanto em Foz do 
Iguaçu como em Guaíra, cujos efeitos se   alastram pelos municípios vizinhos. A 
realidade descrita, em face dos registros para a vibrante em coda silábica, está  
 relacionada, também, às crenças e às atitudes linguísticas   dos falantes sobre os grupos 
de origem e sobre os grupos de   imigração recente. 
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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 
brasileiro 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 
demonstrativos 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 questionário 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 produtiva 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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Tradições Discursivas no Twitter – Os Anúncios deProstitutas 
 

Sayonara Melo Costa (UFC) 
Áurea Zavam (UFC) 

 
 
Na primeira década do século XXI, a popularização dos   computadores conectados à 
internet fez com que milhares de   pessoas adotassem essa tecnologia como um de seus 
principais   meios de comunicação. Nesse contexto, observamos a   efervescência dos 
sites de redes sociais (Orkut, Twitter,   Facebook, entre outros), nos quais os usuários 
conectam-se uns   aos outros formando redes de ‘amigos’. Ao tornarem-se palco 
das interações entre os sujeitos, as redes sociais na internet   terminam por converter-se 
também em espaços nos quais novas   práticas discursivas surgem e outras mais antigas 
são   atualizadas. No meio desse cenário, o Twitter destaca-se, tanto 
pelo volume de adeptos quanto pelas possibilidades de interação   apresentadas em seu 
diminuto espaço de 140 caracteres, no qual   diferentes tradições discursivas são 
evocadas e repetidas   constantemente pelos participantes no intuito de 
demonstrar criatividade e atrair novas conexões para seus perfis. Diante   desse 
panorama, o objetivo maior deste trabalho é investigar os   efeitos resultantes da 
migração de anúncios classificados do   jornal para a postagem do Twitter, o tweet, 
tomando como aporte   teórico o conceito de tradição discursiva na perspectiva de  
Kabatek (2003; 2005). Para a análise, foram selecionados 30   anúncios retirados de um 
perfil especializado em divulgar   serviços de garotas de programa de todo o Brasil. No 
intuito de   flagrar as mudanças resultantes dessa atualização, as amostras   coletadas 
foram comparadas aos anúncios prototípicos publicados   em um jornal impresso. 
Resultados preliminares apontam para a   manutenção de praticamente todos os 
elementos do gênero   anúncio classificado, ou seja, nome da profissional, descrição 
física, habilidades e informações de contato, porém, nos   anúncios ambientados na rede 
social, observamos o acréscimo de   menção à cidade na qual a profissional atua, 
elemento que se   repete nas postagens analisadas. Esse traço pode vir se 
constituir em uma nova tradição discursiva resultante do   processo de migração dos 
anúncios classificados do jornal   impresso para as postagens da rede social Twitter. 
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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 (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 sujeitos   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 e da Análise do Discurso de linha francesa 
que   considera 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 Discurso 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 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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Relatos de viajantes do século XVI na perspectiva dialógica 
 

Silas Gutierrez  (PUC/SP)    
 
Com base nos estudos e concepções do Círculo Bakhtiniano,   analisaremos os relatos 
de viajantes do século XVI, tendo como   corpus o relato de Hans Staden publicado em 
1554, na Alemanha,   sobre sua permanência durante nove meses na Aldeia dos índios 
Tupinambás. O relato descreve o cotidiano dos indígenas   (cerimônias místico-festivas, 
relacionamento com portugueses,   canibalismo), do mesmo modo que sua experiência 
como atirador na   Capitania de Pernambuco. O documento histórico será tratado   como 
um signo ideológico pois as palavras escolhidas na   produção do discurso revelam, não 
somente, um ponto de vista   particular, mas uma apropriação avaliativa de uma 
consciência   que não interage individualmente, mas socialmente (dada que   nossas 
escolhas são pautadas e realizadas em situações   efetivas de uso). Entendemos o relato, 
neste trabalho, como um   ato assumido pelo locutor que narra algo para um 
interlocutor   ausente ou, caso presente, não tenha testemunhado as 
observações do relator. Portanto, as circunstâncias de   produção do relato conferem 
autoridade ao autor. Este não é   uma pessoa física, mas uma personagem do próprio 
locutor   instaurada pela própria história contada por ele mesmo. Em uma 
determinada posição de distanciamento, o autor discorre sobre   seu objeto de análise, 
tratando-se de uma avaliação situada.   Discutiremos, também, a posição avaliativa do 
locutor diante   de seu objeto de análise, assim como, polemizaremos as   condições de 
produção, recepção e circulação do corpus   analisado vinculadas a uma situação sócio-
histórico-ideológica específica e    intransferível. Por fim, demonstraremos o sujeito 
instaurado pelo relato histórico   tendo como base o contexto do século XVI no Brasil 
Colonial. 
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Variação na Concordância em P4 com o pronome nós na escola 
 

 Silvana Regina Nascimento Agostinho ( UFSC) 
 Rita de Cassia Fernandes Signor (UFSC) 

 
 
Neste trabalho apresentamos parte de uma pesquisa em andamento cujo objetivo é 
analisar, com base na Teoria da Variação e Mudança (WEINREICH, LABOV & 
HERZOG, 1968; LABOV, 1972),  a variação na concordância em P4 com o pronome 
nós (expresso ou nulo) na escrita de alunos dos anos finais de duas escolas públicas de 
Itajaí/SC. Para a análise do fenômeno em questão, propomo-nos a trazer reflexões sobre 
duas questões de pesquisa: (i) quais fatores linguísticos e extra-linguístico  influenciam 
o uso de uma variante ou outra? e (ii) como a escola tem lidado com a questão da 
variação na concordância verbal? Para tanto, consideramos, no processo de análise de 
produções textuais dos alunos, as seguintes variáveis linguísticas: conjugação do verbo; 
tempo e modo verbal; realização do sujeito; contexto seguinte; concordância entre o 
pronome e o predicativo; posição do sujeito em relação ao verbo; alternância da vogal 
temática; posição do acento na forma verbal alvo; saliência fônica; paralelismo formal e 
referência do pronome. Investigamos, ainda, as seguintes variáveis sociais 
(escolaridade; sexo; escola e escolaridade dos responsáveis) e variáveis estilísticas 
(discurso reportado e não reportado; assunto/tema). Nos resultados, ainda parciais, 
encontramos, como ocorrência, o uso de três variantes: O pronome nós com -
mos (padrão), com -mo/-mu (não-padrão) e Ø (não-padrão), como exemplificado em: 
“Temos que trabalhar em conjunto para salvar o terminal.”; “Fomo no banco e pegamos 
uma fila enorme.” Estudos mostram esta variação em P4 tanto na fala (ZILLES, 
MAYA E SILVA, 2000; ZILLES E BATISTA, 2006) quanto na escrita (BRUSTOLIN, 
2009). Sabemos que a maioria das gramáticas normativas da língua portuguesa afirma 
que o verbo deve concordar em número e pessoa com o seu sujeito, venha ele claro ou 
subentendido. Entre os objetivos da escola está o de conduzir seus alunos à aquisição da 
variedade culta da língua. Contudo, constatamos que, mesmo sujeitos em fase final 
de escolarização básica, apresentam marcas de variação não-padrão em suas produções 
orais e escritas e a certeza de “não saber português” é ainda real até mesmo para o 
 sujeitos cultos, o que leva a entender que os documentos oficiais de educação ainda não 
têm tido amplo alcance no que se refere  à orientação das práticas pedagógicas para o 
professor d  língua portuguesa tanto no que se refere à aquisição d  variedade culta 
quanto referente ao conhecimento da heterogeneidade da língua. 
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Manuscritos do século XVIII: uma perspectiva para o ensino de língua portuguesa 
 

Silvane Luceli de Andrade Alves (PG-UEL/ CAPES/DS) 
 
                              
É sabido que a língua é viva, está sujeita a sofrer mudanças  no decorrer do seu 
desenvolvimento. As palavras podem tomar rumo  diversos e, consequentemente, 
sentidos variáveis. Nos últimos tempos, a linguagem paranaense tem sido objeto de 
estudo e tem trazido resultados relevantes para a análise e descrição do português do 
Brasil no que tange a dados sincrônicos e diacrônicos. Nesse aspecto, a análise de 
manuscritos tem  contribuído para a elucidação de fatores históricos ligados às variantes 
linguísticas. A presente pesquisa integra o projeto de pesquisa “Para a História do 
Português Paranaense:Estudos Diacrônicos em Manuscritos dos Séculos XVII a 
XIX, vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade 
Estadual de Londrina, cujo objetivo é descrever e historiar o português diacrônico em 
seus aspectos morfológicos, sintáticos, lexicais e semânticos. Este trabalho se baseará 
em dois corpora, sendo um sincrônico e outro diacrônico, a saber: i) 15 coleções de 
livros didáticos utilizados atualmente nas escolas do Paraná; ii) 20 manuscritos do 
século XVIII pertencentes à Vila de Guaratuba – PR e que compõem a obra “Scripturae 
nas Villas de São Luiz de Goaratuba e Antonina: manuscritos setecentistas e 
oitocentistas. Objetiva-se, primeiramente, analisar as coleções de livros didáticos do 
ensino fundamental, aprovadas pelo PNLD/2011- PLANO NACIONAL DO LIVRO 
DIDÁTICO, a fim de verificar o estudo que se faz sobre a variação linguística nessas 
coleções e ampliar as propostas de uso da mesma para o material didático, contribuindo, 
assim, para o estudo da variação linguística na escola. A pesquisa pretende avançar 
ainda para uma análise da variação histórica ou diacrônica que envolve os 
manuscritos oitocentistas verificando as mudanças ocorridas na língua portuguesa, 
tecendo enfoque sobre os arcaísmos nos níveis semântico e lexical a fim de elaborar 
propostas didáticas sobre a variação histórica. Espera-se que o presente estudo seja útil a 
demais pesquisadores que se interessam pelo estudo da língua portuguesa. 
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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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Padrões de aplicação da preposição para a mudança na gramática do português: 
um estudo comparativo do Português Europeu e Português Brasileiro 

 
Simone Floripi (UFU) 

 
 
Floripi (2008) descreve e analisa, sob uma perspectiva   diacrônica, a variação do uso do 
determinante em estruturas   com sintagmas nominais (DP) possessivos em textos do 
século16 a   19 do Português Europeu. Com base nesta metodologia, buscamos 
aplicá-la a investigação do comportamento da mudança   sintática no Português 
Brasileiro, sob uma perspectiva   diacrônica.   A partir da recolha automática de dados 
morfologicamente   etiquetados, passamos para o processo de classificação, 
quantificação e análise qualitativa das ocorrências de   artigos considerando 18 fatores, 
expostos na apresentação do   trabalho de Floripi (2008).   Com a recolha de dados, 
verificamos que havia uma variação no   emprego do artigo nos séculos iniciais, 
passando no decorrer do   tempo para uma obrigatoriedade manifestada nos dias de hoje 
nesse   contexto (cf. Castro 2006 e Floripi 2008). Diante da análise dos   dados 
observados, determinamos alguns contextos influenciadores   para a realização ou 
inibição do artigo, tais como o emprego   de uma preposição, o tipo de núcleo do 
sintagma nominal, além   das influências específicas em relação aos contextos 
sintáticos envolvidos.   Apresentamos neste trabalho uma investigação sintática, sob 
perspectiva diacrônica, do comportamento da preposição no   intuito de delinear um 
panorama de evolução da mudança   sintática do emprego do artigo no Português 
Europeu e do Português Brasileiro.   Como arcabouço teórico utilizaremos uma 
abordagem minimalista   (Chomsky (1995), Kayne (1994) e Schoorlemmer (1998)), 
tendo como pressupostos teóricos o Modelo de Princípios e Parâmetros.   Sobre as 
características do Português Europeu Clássico e   Moderno, utilizaremos as 
investigações de Floripi (2008),   Castro (2006), Castro e Costa (2002), Miguel 
Sarmento (2002, 2004) e Brito (2001, 2007). 
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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 
Interpretação 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 
resumptivo 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? 
            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 interrogativo e é realizado no resumptivo) e de número,   
o qual está presente no determinante interrogativo 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,   
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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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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,   constatamos 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 transitoriedade,   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 indícios 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, 
provavelmente, 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 (UNESP) 
 
 
Neste trabalho, enfocaremos 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 gramaticalização e dessentencialização, 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-orocional, e (ii) alteração   categorial do adjetivo matricial, que passa a ter 
funcionamento   adverbial, originado expressões como se vê em (01b-e),   consideradas 
formas variantes de (01a). 
 
   (01) a. É claro que eu vou à aula. 
           b. Claro que eu vou à aula. 
           b. Eu vou à aula, é claro 
           c. Eu vou à aula, claro. 
           d. Claro, eu vou à aula. 
           e. Eu, claro, vou à aula. 
 
Em (01a-b), a oração “que eu vou à aula” preserva ainda o   “que” complementizador, 
porém, já há casos em que tal   partícula não aparece, conferindo ao adjetivo uma 
mobilidade   que aponta ainda mais para um funcionamento adverbial. É   interessante 
observar a vasta utilização dessas estruturas na   língua falada e também na escrita, fato 
que estaria motivando   os processos de mudança que afetam a construção. A 
emergência   dessas expressões foi observada primeiramente na oralidade, mas 
já é notável o uso das formas variantes em textos escritos de   natureza mais informal e 
até naqueles de natureza formal. O   fator que aproxima todas as ocorrências é a atuação 
dessas   construções em contextos de avaliação do falante sobre o 
conteúdo do que está sendo dito. O adjetivo “claro” é   entendido como um modal 
epistêmico, pois diz respeito à   relação do falante com a verdade epistêmica da 
proposição,   ou seja, o conteúdo é apresentado como de conhecimento certo. 
Bybee (2003), enfocando o processo de gramaticalização, defende   que uma sequência 
de morfemas ou palavras que se usa   frequentemente, 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 investigados 
em nosso trabalho. 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 
Linguística   do Interior Paulista) e em textos que compõem o caderno Ilustrada 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 na fala e na   escrita. 
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Sufixação e expressividade em textos literários 
 

Solange Peixe Pinheiro de Carvalho (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 tecnologias); 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, eles dificilmente passarão a 
fazer parte da linguagem corriqueira das   pessoas, permanecendo ligados a seu autor, a 
uma obra e a uma   época, e é neste aspecto que nos detemos em nossa pesquisa.  
 Usando como corpus as obras em prosa do escritor Ariano Suassuna,   o Romance d'A 
Pedra do Reino e a História d'O Rei Degolado,temos por objetivo verificar de que modo 
o autor transmite a   visão de mundo do narrador de suas histórias, Dom Pedro Dinis  
 Ferreira-Quaderna, bem como o de outras personagens, e qual o   efeito que as criações 
lexicais podem causar nos leitores das duas obras. Para este trabalho, escolhemos 
especificamente os   neologismos criados por sufixação, 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. 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 romperem 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. 
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A metalinguagem nos textos de divulgação científica:   um estudo sobre o modo de 
articulação de vozes 

 
   Suelen Martins (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 uma possível ausência 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 orientação, que é típico 
do gênero. Observou-se que, sem a metalinguagem, a   movimentação das vozes não é 
sempre simétrica, havendo uma   sobreposição de um discurso sobre o outro, 
comprometendo o   dialogismo no texto. Torna-se um dos nossos objetivos nessa 
investigação verificar quais outros recursos podem substituir   ou dar suporte para o uso 
da metalinguagem. A fim de fundamentar   a discussão, o quadro teórico-conceitual 
apresentado ancorou-se   nas contribuições provenientes das abordagens sobre gêneros 
textuais numa perspectiva sócio-interacionista, sobre   divulgação científica, 
metalinguagem, heterogeneidade   discursiva e dialogismo, bem como a discussão sobre 
atos de   fala. Assumem-se neste trabalho as contribuições dos teóricos   Mikail Bakhtin 
(2010) Roman Jakobson (2005), Jacqueline   Authier-Revuz (1998), Ivete Lara 
Camargos Walty e Maria Zilda   Ferreira Cury (1999) e John R. Searle (1981). 
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Mudanças em apropriações de conceitos teóricos da área da sociolinguística a 
partir da década de 1940 

 
Sulemi Fabiano Campos (UFRN) 

 
 
Esta pesquisa é fruto das investigações realizadas no Grupo de   Pesquisa em Estudos do 
Texto e do Discurso GETED do Departamento   de Letras da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Este   trabalho se centra em analisar como um sujeito em 
formação se   apropria de uma teoria para se inserir em uma área do   conhecimento. O 
corpus é composto por teses e dissertação   defendidas na área de sociolinguística a 
partir de 1940. As   pesquisas das décadas de 1940 a 1990 foram selecionadas na   
biblioteca da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP. A   outra parte do 
corpus, a partir de 2000, foi selecionada do   Portal Domínio Público – CAPES. Nosso 
recorte metodológico  será selecionar um ou dois volumes de uma pesquisa por década.   
Temos como objetivos: i) verificar se na amostra analisada há   indícios de mudança na 
forma como o pesquisador se refere ao   conceito de variação e mudança linguística; ii) 
analisar como   um sujeito em formação dá a ver, em sua escrita, os diferentes   modos 
de lidar com os conceitos da área na qual pretende se   inserir; iii)  verificar  se há 
mudança lexical na recorrência   de um mesmo conceito nos trabalhos analisados e iv) 
observar se   há apropriação dos conceitos por parte do pesquisador ao   recorrer aos 
conceitos para fundamentar o trabalho de pesquisa.   Nossa hipótese é a de que, ao 
confrontar textos produzidos por   diferentes sujeitos podemos observar a alteração da 
relação   que o pesquisador estabelece com a escrita, indiciando uma   mudança 
subjetiva em relação ao conceito mobilizado.    
Neste   estudo, tomamos como pressupostos teóricos discussões da área   de Análise do 
Texto e do Discurso, com o objetivo de criar   categorias linguísticas a partir dos 
conceitos de paráfrase de   Fuchs (1985); heterogeneidade mostrada e constitutiva de 
Authier-Revuz (2004); responsabilidade enunciativa de Adam   (2008); mecanismos 
enunciativos de Bronckart (1999) para analisar   como um pesquisador em formação se 
apropria determinados   conceitos e se há alteração na forma de recorrer a um mesmo   
conceito. Esta pesquisa está sendo desenvolvida com base nos   estudos realizados no 
interior do projeto Para a História do   Português Brasileiro no Rio Grande do Norte, 
que se insere no   projeto nacional "Para a História do Português Brasileiro".   Nossa 
contribuição para o projeto será no sentido de construir   um corpus que pertencerá ao 
corpus diferencial o PHPB, no caso   desta pesquisa, reportamo-nos à textos acadêmicos 
produzidos   nos séculos XX e XXI. 
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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   coordenado pela professora Joyce de Almeida Baronas. Essa 
pesquisa compartilha da teoria sociolinguística, como uma forma   de propor uma 
melhoria em nossas práticas pedagógicas, visando   à aquisição da norma padrão da 
língua portuguesa pelos   alunos, bem como as variedades desse falar, assim os alunos 
serão capazes de adaptar sua linguagem ao veículo a que está   associado. A 
heterogeneidade linguística no Brasil, como se   sabe, é fato bastante evidente dada a 
extensa faixa territorial   do país que reúne falantes de um português diversificado. A 
língua se modifica no tempo e no espaço, condicionada a   diversos fatores internos e 
externos de ordem sociocultural,   diacrônica, regional, estilística, entre outras, que 
contribuem   para o surgimento das variações linguísticas. Entre os tipos   de variação, 
aquela associada ao uso de diferentes meios,   modalidades ou veículos de comunicação 
vem sendo abordada   pelos autores Ilari e Basso (2006) com a denominação de 
variação diamésica, a qual estuda tanto as diferenças entre a   língua falada e a língua 
escrita, propondo a ideia de que   existe uma “gramática do falado” e uma “gramática do 
escrito”, quanto à variação no gênero discursivo.   Considerando que cada texto possui 
vocabulário, gramática e   suporte textual próprios, a linguagem de cada um é marcada 
pela   natureza do veículo adotado em sua transmissão, ponderando,   sobretudo, em sua 
produção a finalidade desse gênero no   processo de interação verbal. Pretende-se nesta 
pesquisa   observar este tipo de variação com o intuito de analisar textos 
escritos de alunos do ensino fundamental a fim de observar se a   linguagem - como o 
vocabulário, a gramática e o conteúdo -   está adequada ao veículo de comunicação ao 
qual está   atrelado, ou seja, ao gênero proposto. Para tanto, o corpus   compõem-se de 
produções textuais de alunos do 5º ano do   ensino fundamental do ensino público da 
cidade de Cambé   pertencentes ao gênero textual relato de experiências vividas. 
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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 sincronia 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 e contexto social seguem   diversas tendências e 
vêm se consolidando desde o século XIX.   Seja pela perspectiva dialetológica (Amadeu 
Amaral, Antenor   Nascentes), 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   estudos, 
com muitos fenômenos já documentados. Por outra via,   nos bancos escolares, a 
imagem do português do Brasil continua   aquela de língua unificada e submissa aos 
padrões do português   europeu. Nota-se uma lacuna entre ensino e pesquisa, uma vez 
que   o conhecimento produzido pelos pesquisadores brasileiros dessas   áreas tem 
ficado restrito ao ambiente acadêmico. A  Sociolinguística Educacional (Bortoni-
Ricardo, 2004, 2005;   Amaral e Borges, 2006), no entanto, constitui uma linha de   
estudos que busca construir uma ponte entre teoria a aplicação,   uma vez que concebe a 
sala de aula como microcosmos da sociedade,   com todas as suas variações, buscando 
meios de explicar a   diversidade não como caos, revisando a tão danosa noção de   erro. 
Nosso trabalho se insere nessa linha e busca investigar os   anseios de professores e 
futuros professores de português no   tocante ao ensino de língua materna numa época 
em que o papel   da gramática normativa vem perdendo sua credibilidade no   cenário de 
ensino e, ao mesmo tempo, inovações na pedagogia da   língua ainda não desfrutam de 
boa receptividade da parte da   opinião pública e da mídia. As perguntas que lançamos 
são,   pois: (1) Qual o papel das pesquisas descritivas para o   aprimoramento do ensino 
de português? (2) Como fazer a ponte   entre os achados dessas pesquisas e o ensino da 
língua? (3) De   posse de um repertório teórico, o que o professor de língua   materna 
deve apresentar e o que não deve apresentar aos seus   alunos? (4) Como equacionar a 
dinâmica variação/ensino da   norma nas salas de aulas brasileiras? Com as reflexões   
despertadas por essas questões, esperamos contribuir para os   estudos sobre linguagem 
no contexto social, ajudando a consolidar   a Sociolinguística Educacional no Brasil. 
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A relação de subjetividade na terminologia da área do magistério em Português e 
em Mundurukú (Tupi) 

 
Tânia Borges Ferreira (UnB) 

 
A implantação do ensino médio profissionalizante nas aldeias   Mundurukú do Pará fez 
surgir o projeto de construção de um   dicionário terminológico escolar   Mundurukú-
Português/Português-Mundurukú: agroecologia,  enfermagem e magistério. Este projeto 
baseia-se na Teoria   Comunicativa da Terminologia (TCT), na Linguística Textual e na   
Linguística de Corpus. O dicionário, além de contribuir para o   aprendizado dos alunos, 
propõe evitar a adoção indiscriminada   de termos do Português.  
O presente trabalho, especificamente,   traz uma reflexão sobre como as marcas de 
subjetividade aparecem   nos termos da área de Educação no Português e em 
Mundurukú,   uma vez que, durante o processo de criação dos verbetes,   buscamos 
compreender o termo, seu conceito e a visão de mundo   que o envolve tanto na 
sociedade brasileira quanto na sociedade Mundurukú, com o objetivo de justificar as 
escolhas feitas ao   defini-lo no Dicionário.   A metodologia abrangeu a busca por 
definições do termo nos   dicionários de língua geral e nos dicionários especializados   
da área de Educação, discutindo, analisando e refletindo quais   linhas teóricas e a visão 
de mundo embutida nelas. Outra parte   do estudo versou sobre o estudo da comunidade 
indígena   Mundurukú, para conhecer a sua realidade escolar e analisar o   termo na 
visão de mundo desse povo. Por último, refletimos   sobre as escolhas feitas ao definir o 
termo no dicionário.    
Durante o trabalho de busca de definição de cada termo foi   possível observar como ele 
se relaciona em cada uma das   culturas, fazendo surgir a hipótese de que em 
Mundurukú há   mais marcas de subjetividade que em Português. Dessa forma,   essas 
marcas de subjetividade aproximam muito mais a visão de   mundo expressada na 
língua Mundurukú com as atuais tendências   teóricas de ideal de Educação que nossa 
sociedade almeja do   que subjetividade apresentada nos termos tradicionais em   
Português.        
Assim, é preciso observar e analisar os espaços de uso de cada   língua em um contexto 
bilíngue com o objetivo de demonstrar a   riqueza da língua dominada, que muitas vezes 
é tida como   inferior por se tratar de um grupo de falantes minoritário. Por   isso a 
necessidade de projetos que adotem a postura de um   bilinguismo funcional e 
plurarista,  dando apoio a línguas   minoritárias, elevando o seu status para almejar um 
ideal de   planificação linguística. 
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Uma análise do percurso histórico do gênero capa de jornal no diário de 
Pernambuco 

 
Tarcísia Travassos (SEDUC/FMGR) 

 
 
Considerando que os gêneros, assim como a linguagem, são   flexíveis, variáveis e 
dinâmicos, em nosso estudo, pretendemos   compreender a organização e o 
funcionamento social e histórico   da capa de jornal. Nesse sentido, procuramos traçar o 
percurso   histórico da capa de jornal que é um gênero do domínio   jornalístico e como 
tal, “consiste em ação social   significativa, realizada pela linguagem através de forma 
padronizada, típica e inteligível” (BAZERMAN, 2006, p. 23).   Para isso, analisamos 
um corpus constituído de 90 capas do   Diário de Pernambuco, jornal mais antigo da 
América Latina,   produzidas durante 180 anos. Os gêneros textuais são definidos 
por características sociais e históricas e isso significa que   as características de um 
gênero modificam-se de acordo com o   contexto sócio-histórico no qual está inserido. 
A análise dos   dados nos levou à identificação de quatro fases de   transformações em 
função das mudanças ocorridas: a) fase de   predomínio do texto escrito; b) fase da 
presença de imagens e   surgimento das manchetes e chamadas de capa; c) fase de 
valorização das imagens e da diagramação; e d) fase das capas   na era da informática. É 
através da capa que o jornal   estabelece o primeiro contato com o leitor e essa é uma 
situação já típica e corriqueira. Observamos que as capas de   jornal todos os dias se 
apresentam diferentes, porém há sempre   algo familiar entre as de hoje e as que se 
sucedem dia após dia,   pois elas têm uma organização retórica recorrente. Para 
apoiar nossas análises recorremos a Bakhtin (1986); (2005, 2006,   2007); Miller (1984, 
1994, 2009) e Marcuschi ( 2000, 2003, 2004,   2008). Entre os princípios teóricos 
desses autores destacamos   os seguintes conceitos: estabilidade relativa dos gêneros;  
gêneros textuais como formas de ação social; recorrência;   tipificação; historicidade e 
dinamicidade dos gêneros. Também   buscamos respaldo teórico nos seguintes autores 
da história da   imprensa e da prática jornalística: Ferreira Jr. (2003); Jambo   (1975); 
Pessoa (2002, 2004, 2005); Silva (1985); Erbolato (1981); 
Sodré (2003). 
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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 
literatura, 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 
pesquisa,   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 significativa 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   Português brasileiro, 
utilizando como corpus "O Sertão em   dados" século XIX, posteriormente serão 
analisados outros   séculos, para conclusão desse estudo. 
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"Pierrot" e "Máscara Negra": Textos que se dialogam entre si 
 

Thais Marchezoni da Silva (UMESP) 
 
 
Neste presente trabalho pretende-se utilizar a leitura dialógica   de duas músicas 
populares brasileiras, utilizando-se como  princípio o sujeito do      limiar.  A primeira 
canção escolhida como base para a análise será a   canção de nome “Máscara Negra”, 
feita por dois  compositores, sendo eles Zé Keti e Hildebrando Pereira Matos, em  1967. 
A segunda canção será “Pierrot”, música de   composição de Marcelo Camelo, sendo 
lançada como faixa do primeiro CD de sua banda Los Hermanos em 1999.   Apesar de 
ambas as canções terem sido feitas em anos diferentes elas possuem as mesmas 
personagens e possuem um assunto semelhante que seria a vida em um dia de carnaval 
de um famoso  triângulo amoroso: Pierrot o palhaço triste, ingênuo,   apaixonado pela 
Colombina; Colombina a moça bonita e indecisa; e  Arlequim de temperamento alegre, 
que gosta de fazer travessuras.     
É de extrema importância informar, que não se pretende   analisar a música de fundo, 
deixarei essa análise para outra   ocasião.    Como tenho por objetivo a leitura dialógica 
dos dois textos,  usarei como teórico um dos grandes filósofos da linguagem no  século 
XX, Mikhail Bakhtin.   Para o filósofo, todos os textos se relacionam dialógicamente,   
e é o que pretendo apontar na análise das músicas “Máscara  Negra” e “Pierrot”.   Para 
análise dos textos escolhidos será de grande importância  abordar os principais 
conceitos relacionados ao dialogismo. 
 Para   tanto, utilizarei como apoio o autor José Luiz Fiorin, grande   estudioso do 
filósofo Bakhtin e que relata esse conceito tão   significante para este trabalho de 
pesquisa numa maneira mais  didática em seu livro "Introdução ao pensamento de 
Bakhtin".   O segundo livro que usarei como base teórica será "Problemas da   Poética 
de Dostoiévski", do próprio Mikhail Bakhtin, onde   buscarei conceitos relacionados 
com o sujeito do limiar.  Outra obra de Bakhtin citada na bibliografia desse trabalho 
será   "Questões de Literatura e de Estética. A Teoria do Romance",   onde se 
encontram, também, conceitos importantes relacionados ao   dialogismo, conceito-chave 
deste trabalho. 
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Relações dialógicas na constituição do discurso escrito de cartas de leitor do século 
XIX: casos pernambucanos 

 
 Thiago Trindade Matias (UFPB) 

 
Este trabalho é o resultado de nossa dissertação de mestrado,   defendida no Programa 
de Pós-graduação em Linguística   (Proling), na Universidade Federal da Paraíba. Tem 
como objeto   de estudo o discurso escrito de cartas de leitor publicadas em   cinco 
jornais recifenses da primeira metade do século XIX: o   Diario de Pernambuco (1825-
1830), A Quotidiana Fidedigna   (1834-1835), O Diario Novo (1842-1852), A Carranca 
(1845-1847) e   O Capibaribe (1848-1849). Seu objetivo é investigar as   relações 
dialógicas marcadas na superfície linguística e os   efeitos de sentido resultantes dessa 
dialogização entre sujeito   enunciador e o outro. Os pressupostos teóricos utilizados 
foram:   a teoria dialógica e a contemplação da imagem externa de   Bakhtin (2003), a 
noção de heterogeneidade mostrada de   Authier-Revuz (2004), a proposta de gênero 
discursivo de Bakhtin   (2003) e Todorov (1980) além da teoria das Tradições 
discursivas de Koch (1997) (apud SIMÕES (2007)) e Kabatek   (2006). Usou-se Rizzini 
(1977) e (1988) e Pessoa (2002), a fim de   ilustrar o percurso histórico do gênero carta. 
Através de uma   pesquisa descritiva de cunho teórico-empírico, utilizou-se,   como 
instrumento de coleta de dados, uma análise documental e 
bibliográfica de abordagem qualitativa. As etapas de análise se   dividiram em duas: 
CATEGORIZAÇÃO INFORMACIONAL DO GÊNERO e   IMAGENS DOS 
SUJEITOS/EFEITOS DE SENTIDO ENTRE INTERLOCUTORES. Na 
análise, verificou-se, quanto ao aspecto formal, que as cartas   de leitor conservaram em 
sua estrutura composicional   características das cartas pessoais dos séculos XVI, XVII 
e   XVIII. Quanto ao aspecto discursivo, evidenciou-se a presença, em geral, de dois 
interlocutores: o participante-interlocutor   direto e o participante-interlocutor indireto, 
no entanto, houve   correspondência em que surgiu a presença de um interlocutor  
periférico, aquele que fica em torno do real endereçamento  discursivo. Assim, 
percebeu-se uma heterogeneidade de outros para   quem o discurso se direcionava e se 
constituía. Por fim,   identificaram-se alterações na materialidade linguística de   cartas 
de leitor que tinham por participante-interlocutor direto uma instituição 
pública/autoridade e cartas de leitor que   dispunham de participante-interlocutor direto 
um civil. Dessa   forma, evidenciou-se que essa peculiaridade discursiva ocorreu  
devido ao lugar socioideológico ocupado pelos outros, mas também à imagem que o 
sujeito enunciador tem dos seus   interlocutores, isso interferindo, assim, na constituição 
do   discurso escrito. 
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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 científico 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 
apresentadas 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 construções  correlativas aditivas 
“não só... mas também” em notícias de jornal eletrônico 

 
   Valéria Adriana Maceis (UEM) 

 
O presente artigo visou à análise do processo de   articulação de orações denominado 
correlação 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 e 
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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Relações de poder entre estado e clero em manuscritos goianos do período colonial 
 

Vanessa Regina Duarte Xavier (USP/FAPESP) 
 
Propõe-se este trabalho a enveredar-se pelas relações de poder   existentes entre o clero 
e o Estado no período colonial, mais   especificamente em meados do século XVIII, 
levando em conta o   que relatam alguns manuscritos do códice intitulado “Livro 
para servir no registro do caminho novo de Parati – Thomé   Ignácio da Costa 
Mascarenhas (1724-1762)”. Apresentar-se-ão   fragmentos da edição semidiplomática 
de dois documentos, que   demonstram de forma contundente alguns conflitos e 
conjunções   de interesses entre o Estado e a Igreja Católica em Goiás nos   setecentos. 
A este respeito, Moraes (1977) pontua que naquele   período os poderes não estavam 
claramente delimitados e, em   face disso, leigos assumiam funções de caráter religioso 
e os   sacerdotes, em contrapartida, interferiam em assuntos civis. No   documento que 
se localiza entre os fólios 101 verso e 102 recto,   o governador relata à Sua Majestade 
sobre a disputa entre leigos   e eclesiásticos devido à fundação da Confraria de Santo 
Antônio de Pádua em Vila Boa de Goiás, pois os primeiros   ensejavam prestar contas 
ao juízo secular e os segundos   afirmavam que ela pertencia à jurisdição eclesiástica. O 
segundo documento a ser analisado se encontra do fólio 87 recto   ao 89 recto e 
concerne à atuação dos missionários da   Companhia de Jesus no aldeamento dos índios. 
A edição dos   manuscritos baseou-se nas “Normas para transcrição de   documentos 
manuscritos para a história do português do   Brasil” (NHPB), que constam em Megale 
e Toledo Neto (2005), e   pretende contribuir para outros estudos históricos da língua, 
 haja vista seu intuito de compor fontes conservadoras do estado   de língua da época e 
acessíveis tanto aos especialistas como   ao público em geral. Vale ressaltar que a 
temática escolhida   para este estudo exige o recurso à História, que há de balizar 
a presente discussão, para além de elucidar e aprofundar   algumas referências do texto. 
É sabido, pois, que sob o   pretexto de combate ao paganismo, a Coroa Portuguesa 
expandiu os   seus domínios, salvaguardada pela bandeira religiosa das 
Cruzadas. Vê-se, assim, que o Estado e a Igreja Católica já se   achavam associados 
desde o período das grandes navegações, que   resultaram na colonização do Brasil, 
impondo aos nativos deste   país os interesses e crenças da metrópole portuguesa. 
Reconhece-se, portanto, que a Filologia, por intermédio do   estudo acurado de textos 
antigos, também tem como meta   investigar e esclarecer aspectos da vida e da cultura 
de um povo   (SPINA, 1977). 
 
 
 
 
 

Os usos não-convencionais da pontuação e a representação da oralidade 
 

Vanessa Cristina Pavezi (UNESP/SJRP) 
 Nesta comunicação, apresentamos dados de uso não-convencional   da pontuação, em 
especial de ausência de vírgula e de ponto,   em textos de quatro alunos do Ensino 
Fundamental (de 5ª a 8ª   séries ou do 6º ao 9º ano, respectivamente) de uma Escola 
Estadual de São José do Rio Preto, interior do Estado de São   Paulo. Este trabalho 
objetiva analisar, longitudinalmente, a   representação que o escrevente faz da oralidade 
na escrita por   meio do uso não-convencional da pontuação – evidenciando,   nesse uso 
não-convencional, os limites de frase fonológica (I)   e enunciado fonológico (U). Tal 
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representação se constitui,   nas produções escritas consideradas, por meio de 
substituição   de pontuação por termos convencionalmente chamados de marcas de  
oralidade, como, por exemplo, (1) “vai aparecer a minha fato ai   vai aparecer o lugar de 
esqueve ai você escreve e depois que   terminar vai ter lá ensima na tela do compotador 
enviar ai você   clica lá e vai aparecer o meu endereso”. Vemos, no exemplo,   que o 
escrevente substitui a pontuação pelo termo aí. Também 
é objetivo deste trabalho verificar se há uma mudança gradual   no emprego dessas 
marcas de oralidade em lugar de sinais de   pontuação. Os escreventes ainda 
representam a oralidade, em   seus textos escritos, por meio de (i) emprego de caixa alta 
–   (2) “Ai um certo die eu entrei dentro do banheiro MASCULINO e o   menino tava lá 
ai eu sai correndo” e (ii) associação de   sinais de pontuação, em particular, a duplicação 
de pontos de   exclamação – (3) “eu disse vai!! vai!! deixa”.   Observamos, no exemplo 
(3), que a pontuação somente é   empregada para realçar o pedido que o escrevente faz 
[após   vai], deixando de ser usada para introduzir discurso direto   [após disse] ou 
concluir a frase [após deixa]. A   fundamentação teórica está pautada na concepção de 
heterogeneidade constitutiva da escrita, defendida por Corrêa   (2004), na relação entre 
pontuação e escrita de Chacon (1998)   e na fonologia prosódica de Nespor & Vogel 
(1986). A metodologia   de análise está baseada no paradigma indiciário de Ginzburg  
 (1968). Este trabalho vislumbra: (i) descrever o processo de 
aquisição da pontuação ao longo dos quatro anos finais do   Ensino Fundamental e (ii) 
explicitar como o emprego da   pontuação evidencia relações entre os enunciados 
falados e   escritos. 
 
 

O uso de dicionário de Língua Portuguesa como recurso para o letramento 
acadêmico dos alunos de graduação 

 
Vânia Alves da Silva (UNICEUB) 

 
 
Durante muito tempo, o uso do dicionário na sala de aula ficou   restrito à educação 
básica, em especial, ao ensino   fundamental; além disso, muitas vezes o dicionário só 
era   utilizado para que o aluno soubesse o significado de uma   determinada palavra. 
Desse modo, o uso do dicionário era   subjulgado por práticas pouco eficientes de 
ensino de Língua   Portuguesa, principalmente, com técnicas de memorização ou de 
relacionar sinônimos. Com isso, o presente artigo desenvolve o   relato de uso do 
dicionário como prática de letramento   acadêmico no ensino de Língua Portuguesa para 
alunos dos cursos   de graduação no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, 
com o objetivo de ampliar o léxico comum e terminológico, além   de proporcionar aos 
alunos conhecimento da metalexicologia e   metalexicografia a fim de que utilizem o 
dicionário como recurso   de estudo do sistema linguístico da Língua Portuguesa em 
diversas práticas sociais de interação por meio, sobretudo, da   língua escrita. Sendo 
assim, o aluno de graduação percebe o   dicionário como uma estratégia de pesquisa 
para a produção   textual, diminuindo, dessa forma, “desvios” na Língua 
Portuguesa na modalidade escrita padrão, sobretudo em nível de   regência verbal e 
nominal, ortografia e construções   semânticas relacionadas aos sinônimos, antônimos, 
hiperônimos   e merônimos. O letramento universitário é tomado aqui como um 
letramento mais especializado, visto que os alunos do Ensino   Superior devem utilizar 
vocabulário mais especializado,   linguagem atendendo aos moldes científicos, gêneros 
mais   específicos à área de formação, além disso, diz respeito à   apropriação das 
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habilidades de leitura e escrita nas diversas   práticas sociais. Não é mero saber ler e 
escrever; é   exercício e cultivo dessas habilidades rotineiramente (SOARES, 
2004), assim, com o uso do dicionário nas práticas de sala de   aula, as competências 
textual, gramatical e interativa são   ampliadas, minimizando os déficits 
oriundos da educação  básica. 
 
  
 

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 
redundante, 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 
crioulização, 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 Cajazeiras, 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. 
 
 

Um novo panorama das línguas gerais no Brasil 
 

Wagner Carvalho de Argolo Nobre (UFBA) 
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As línguas gerais representam um campo de estudo de grande   importância para a 
Linguística Histórica brasileira. Contudo,   as merecidas atenções ainda não têm sido 
dispensadas à sua   pesquisa. Essas afirmações se sustentam no fato de que, durante 
todo o período colonial, as línguas gerais exerceram uma   importância social maior do 
que a da língua portuguesa, pois   foi através delas que se estabeleceram as relações – 
mormente políticas e econômicas – entre portugueses, índios   e, posteriormente, 
mamelucos, sem as quais não teria sido   factível o processo de colonização do Estado 
do Brasil –   iniciado no século XVI – e do Estado do Grão-Pará e   Maranhão – 
iniciado em um segundo momento, no século XVII, e   administrativamente distinto do 
Estado do Brasil até agosto de   1823. Nosso foco está no questionamento da afirmação, 
feita   por Aryon Rodrigues, de que, em toda a região costeira situada   entre o Rio de 
Janeiro e o Piauí, não houve as condições   sociolinguísticas dentro das quais línguas 
gerais poderiam se   formar, motivo pelo qual o referido autor restringiu a 
ocorrência dessas línguas apenas às regiões próximas ao   extremo sul e ao extremo 
norte do atual Brasil, excluindo, dessa   maneira, toda a costa central brasileira, já 
mencionada. Nesse   sentido, baseados em dados presentes nas cartas de Luís dos 
Santos Vilhena, encontradas nos volumes de "A Bahia no século   XVIII", e em trechos 
dos "Relatórios dos Ouvidores e Vigários   das Comarcas de Ilhéus e Porto Seguro", 
encontrados no artigo   "Os índios do sul da Bahia: população, economia e sociedade  
(1740-1854)", de Luiz Mott, apresentamos evidências de que, na 
Bahia, em oposição à afirmação de Aryon Rodrigues, exposta   acima, houve a 
ocorrência de línguas gerais na região sul   deste estado, estabelecendo uma relação 
dialética com a   língua geral de São Paulo e com a língua geral da Amazônia. 
Quanto a esta relação, temos, como consequência de sua   análise, o estabelecimento do 
contexto sem interrupção de   transmissão linguística entre gerações – dentro do qual 
incluímos a língua geral de São Paulo e do sul da Bahia e que   será o contexto 
explorado neste trabalho –, em oposição ao   contexto com interrupção de transmissão 
linguística entre   gerações – no qual incluímos a língua geral da Amazônia e 
que não será explorado neste trabalho, pois extrapola os   limites aos quais se propõe. 
 
 
 

Análise de discurso crítica: considerações conceituais norteadoras para uma 
pesquisa crítica 

 
Wallace Matos da Silva (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 
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perspectiva que extrapola a   materialidade 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 terá 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, ressignificando 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. 
 
 

A formação do professor de português no discurso de alunos monitores: uma 
análise dialógica 

 
Wallace Dantas (UFCG) 

 
Neste trabalho pretendemos fazer uma análise do discurso de  monitores do Curso de 
Letras – Habilitação em Português, do   Centro de Formação de Professores, da 
Universidade Federal de   Campina Grande – PB. Entendendo o Programa de Monitoria 
como   parte do processo de formação docente e que serve – ou pelo   menos deveria 
servir – para um aprimoramento dessa formação,   e à luz das teorias que alicerçam a 
análise discursiva,   objetivamos analisar como está se realizando esse processo de 
formação docente no exercício da monitoria. Escolhemos o   discurso como o alicerce 
de nossa pesquisa por acreditarmos que a   formação do educador se constitui de forma 
social, dinâmica,   integrada e ideológica, tal qual o discurso, pois este de forma 
alguma deve ser concebido como algo estanque e constituído de   sentido apenas no 
aspecto semântico. Ou seja, o discurso é   dialógico, e este aspecto justifica a existência 
de múltiplas   vozes em seu interior. Partindo desse pressuposto, se temos 
discurso, temos também o sujeito, neste trabalho, o sujeito   será o aluno monitor que 
versará sobre a sua experiência de   formação docente. Como estamos propondo 
trabalhar os monitores   e não com um monitor, investigaremos uma diversidade de 
experiências e de práticas docentes através da monitoria. Para   concretizar tal proposta 
de trabalho, ancoraremo-nos nos   postulados teóricos de Bakhtin/Volochinov (1997); 
Brait (2005);   Faraco (2003); Fiorin (2006), (2007); Flores e Teixeira (2005); 
Foucault (2010); Maingueneau (2008); entre outros. Quanto ao   serviço de monitoria - 
funcionamento e demais aspectos a ele   relacionados-, utilizaremos o Regimento Geral 
da UFCG (2005), o   Estatuto da UFCG (2005) e a Resolução Nº 26/2007 que 
regulamenta o Ensino de Graduação na Universidade Federal de   Campina Grande, 
além de dados disponibilizados pela Unidade   Acadêmica de Letras sobre o serviço de 
monitoria. E, por fim,   para subsidiar nossa pesquisa no que concerne à formação 
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docente, trabalharemos com Guedes (2006); Kleiman (2001),   Oliveira (2010); Tardif 
(2010) e outros autores que abordam essa   questão. 
 
 
A lexia “canga” e não “cangalha/forguilha” em um município mato-grossense 
 

Wanderléia Silva Carvalho Viola (USP) 
 

Este estudo foi realizado na região sudeste do estado de Mato   Grosso, mais 
especificamente no município de Guiratinga. Para   tanto utilizei o Questionário 
Semântico-Lexical do projeto   ALiB, versão 2001, na recolha in loco do corpus, a qual 
se deu   em conformidade com os princípios metodológicos da   Geolinguística atual, 
em três pontos do município: a sede e   dois distritos. Na sede foram entrevistados 05 
homens e 05   mulheres em cada uma das quatro faixas etárias estabelecidas:   acima de 
65 anos, 50/64 anos, 35/49 anos e 20/34 anos; no   distrito 1, Alcantilado, os sujeitos 
entrevistados foram 16, ou   seja, 02 homens e 02 mulheres em cada faixa etária; no 
distrito   2, Vale Rico, os sujeitos entrevistados foram 03 homens e 03   mulheres, 
também naquelas faixas etárias. Todos os sujeitos   são nascidos ou estão morando no 
município há mais de 50 anos   e são analfabetos ou semianalfabetos. Assim, o objetivo 
é o de   registrar a variação dialetal no léxico desta comunidade de   fala, além de 
verificar por meio de análise as lexias que   constituem a norma lingüística, segundo 
Coseriu (1980), neste   município, pois, querer petrificar o léxico em uma forma dada 
é uma tarefa perdida, vencida, já que a diversidade é uma de   suas características 
inerente. Portanto, a lexia “canga”   dada em resposta a pergunta/conceito de número 54 
do QSL, ...a   armação de madeira, que se coloca no pescoço de animais   (porco, 
terneiro/bezerro, carneiro, vaca), para não atravessarem   a cerca?, foi comparada com 
as acepções presente nos   dicionários de língua materna e especialidade. Na sequência 
realizou-se uma análise semântico-lexical na perspectiva dos   semas inerentes e 
aferentes de acordo com F. Rastier (1987).   Espera-se, com isto, demonstrar que o 
léxico de uma língua   natural, além de apresentar o estado em que se encontra a mesma, 
mantém uma estreita e intensa relação com a história cultural   da comunidade. Com 
isto, torna-se possível, também, conhecer   por meio deste universo lexical a maneira 
como as comunidades de   falantes representam, sintetizam a realidade e o modo como 
cada   indivíduo estrutura o mundo ao qual está inserido. Logo, os   trabalhos/pesquisas 
de Dialetologia/Geolinguística tem muito a   contribuir não só com os dicionários, mas, 
parafraseando   Brandão (1991, p. 76), o estudo de cartas léxicas podem ser um  
subsídio a mais para historiadores, sociólogos e antropólogos,   mais atentos, 
compreenderem nossa história. 
 
 
 
 
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 
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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 ressignificação 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. 
 
 

Las construcciones con "aver" en gallego-portugués medieval 
 

Xosé Soto Andión (Universidade de Vigo- España) 
 
 
 En esta comunicación vamos a estudiar las construcciones   prototípicas nucleadas por 
"aver" en el gallego-portugués   medieval. Analizaremos su comportamiento semántico-
sintáctico a   partir de muestras procedentes de TMILG (Tesouro Medieval  
 Informatizado da Lingua Galega). Nuestros análisis toman como   base la construcción 
en una línea próxima a la de, entre   otros, Jackendoff (1990), Goldberg (1995, 2005), 
Croft (2001),   Borer (2004), en el sentido de situar la interrelación de los  elementos de 
la estructura clausal como eje del análisis   gramatical, pues las funciones sintácticas y 
los papeles   semánticos están determinados tanto por el verbo predicado como   por los 
demás participantes que cohesionan la secuencia que se constituye en construcción, es 
decir, la presencia de los   distintos participantes de una secuencia es relevante para 
hablar   de construcción, no sólo el verbo, aunque este sea el principal   argumento.  Con 
base en estas premisas teóricas, veremos como en  gallego-portugués medieval "aver" 
(con sus múltiples variantes   gráficas auer, haber, aber…) funciona en construcciones  
 transitivas e intransitivas, además de como auxiliar. Aquí nos   ocuparemos 
fundamentalmente de las construcciones del primer tipo; en segundo lugar, pero en 
menor medida, de aquellas en las   que este verbo se registra como auxiliar de formas 
compuestas   (v.g. an a delapitaçon, por lo qual ouve de faser conperamento   firme por 
senpres; Quand ' ela est 'ouve dito).   "Aver" se documenta regularmente en 
construcciones   biargumentales, en algunas triargumentales (v.g. grãdes homẽs   de sua 
corte, et ouve cõ eles cõsello que faria…) y monoargumentales. Las de dos participantes 
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presentan con   frecuencia las funciones de complemento circunstancial (v.g. et  
 herdade que eu, dona Juciana, aio en Quintaa, in termino de Oue)   y complemento 
directo (v.g. non seer capas de aver beneficio por seer religioso). La complementación 
está representada por   sintagmas cuyo rasgo semántico  puede ser [+concreto] (v.g. 
Este   rrey dom Sancho auia hũu cauallo que precaua muyto) y sobre todo   [-concreto] 
(v.g. Quand ' esto viu a moller, ouve pavor; el Rey   viu aquesto, ouve mui grand' 
alegria).   "Aver" es también frecuente en las construcciones que llamamos   de 
existencia/presencia (v.g. tempo lles avẽo mal, que  ouve   na terra gran fame mortal; o 
cõsellauã bem, et entendeo que   auia tempo para demãdar o que auja). Asimismo puede 
encontrarse   en algunas estructuras ceroargumentales, que expresan tiempo y   valor 
impersonal, en tercera persona (v.g. herdade di Giay   Respondiu qui ha X anos).  
 Puede aparecer con valores de posesión y así llegar a cruzarse   y/o confundirse con los 
significados de “ter, acadar, conseguir” (v.g. dineiros que o abbat de Vilanoua ha en 
renda   en cada hun anno; de Castela foi sennor e ouve gran guerra con   rei Almançor; 
ela o fez logo, e ouve fillo e saude), con los de   “ter por” (v.g. dona de linagẽ de rreys, 
et auia nume dona Orraca) y con “estar” (v.g. enna rua de cima de uilla ha el   espital). 
En algunas combinaciones acabaría por lexicalizarse   predicado y complemento (v.g. 
deu -lles dela quanto lles ouve   mester).   Otro de los factores a tener en cuenta en esta 
comunicación es   el del orden. Si bien la distribución de los complementos es  
posverbal, en gallego-portugués medieval muchos de ellos se   sitúan precediendo al 
predicado (v.g. tamanho era o medo que   dele auia; da Virgen vertud ' aver). 
 
 
 

 
Alinhamentos sintáticos e a definição de “sujeito” em Katukina-Kanamari 

 
Zoraide dos Anjos (Secretaria do Estado de Educação do DF) 

 
Katukina-Kanamari, língua falada no sudoeste da Amazônia por   cerca de 2.200 
pessoas, apresenta padrãôes morfológico e   sintático fortemente ergativos. Nas 
construções verbais   bivalentes e monovalentes o alinhamento é de tipo   ergativo-
absolutivo. Isto significa dizer que o argumento interno   da construção bivalente é 
marcado com o clítico de caso   estrutural ergativo -na= e o argumento externo das 
construções   bivalentes e monovalentes não recebe marcação morfológica. Convém 
dizer que o clítico –na= é multifuncional, pois   indica: (i) o caso ergativo nas 
construções verbais bivalentes;   (ii) o caso genitivo nas construções nominais 
bivalentes;  e   (iii) o objeto de posposição nas construções posposicionais.   A natureza 
da relação estabelecida entre o núcleo e seu   dependente difere nos três tipos de 
predicados.      No que se refere à acessibilidade dos argumentos aos   processos 
sintáticos, tais como: elisão, focalização,   pronominalização e nominalização, observa-
se que o argumento   externo (paciente) acessa de forma direta tais processos. De   
maneira distinta, o argumento interno (agente) está habilitado a   acessar tais processos 
somente mediante mudanças na estrutura   formal por meio da adição do prefixo de 
antipassiva -wa. Ao   associar-se wa- a um verbo bivalente, esse bloqueia a posição   do 
argumento interno da construção bivalente. Em consequência   desse bloqueio, não é 
mais possível ao verbo bivalente acessar   o sintagma nominal marcado com caso 
ergativo -na= (Anjos: 2011).      Tomando como base a escala de acessibilidade aos 
processos de   comportamento e controle proposta por Keenan (1976a), dizemos   que, 
em Katukina-Kanamari, o argumento externo demonstra maior   acessibilidade aos 
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processos sintáticos do que o argumento   interno da construção bivalente.      Tendo em 
vista que Keenan assume que o sintagma nominal na   função de sujeito ocupa a posição 
mais alta na hierarquia da   acessibilidade sintática, é possível dizer que o argumento   
externo em Katukina-Kanamari pode ser classificado como o   sujeito. Dessa maneira 
conclui-se que a ordem nas construções   dessa língua é predicado (monovalente ou 
bivalente) – sujeito   (argumento externo). 
 
 
 
 

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 dificuldades 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 selecionados, 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 últimos, 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. 
 
 

 
 

 
 
 


