


Língua Portuguesa

temp1.pmd 29/4/2008, 18:281



UFRJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Pós-Graduação em Letras Vernáculas

Rio de Janeiro 2008

temp1.pmd 29/4/2008, 18:282



Carlos Alexandre Gonçalves

 Maria Lúcia Leitão de Almeida

(Organizadores)

Língua portuguesa
Identidade, Difusão e Variabilidade

A   I   L   P
Associação Internacional de

Lingüística do português

temp1.pmd 29/4/2008, 18:283



Copyright© 2008 Carlos Alexandre Gonçalves / Maria Lúcia Leitão de Almeida

Capa e Projeto gráfico
Paulo vermelho

Preparação
Carlos Alexandre Gonçalves / Rosângela Gomes Ferreira

Revisão
Os autores / Os organizadores

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil

GONÇALVES, Carlos Alexandre ; ALMEIDA, Maria Lúcia Leitão (orgs.)
Língua Portuguesa: identidade, difusão e variabilidade / Carlos Alexandre Gonçalves ; Maria
Lúcia Leitão de Almeida (organizadores). – Rio de Janeiro : AILP/UFRJ, 2008.
Vários autores.
ISBN 85-7244-213-5
1. Português – descrição 2. Português – variedades 3. Português – ensino 4. Português –
formação histórica 5. Português – unidade I. Título II. Gonçalves, Carlos Alexandre III.
Almeida, Maria Lúcia Leitão.

Índices para catálogo sistemático:
1. Gramática : Português : Lingüística : Estudo e ensino 469.507

A I L P
Associação Internacional de Lingüística do Português

Faculdade de Educação da UFF
Rua Visconde do Rio Branco, 882 – São Domingos

Campus do Gragoatá, bloco C
Niterói – Rio de Janeiro – CEP: 24.020-200

ailp2004@yahoo.com.br
www.ailp-edu.org

____

2008

temp1.pmd 29/4/2008, 18:284



Da variabilidade à unidade nos estudos lingüísticos sobre o português: a
importância da AILP
Maria Lúcia Leitão de Almeida & Carlos Alexandre Gonçalves

BANCO DE DADOS DO PORTUGUÊS: FORMAÇÃO E POLÍTICAS DE
DISPONIBILIZAÇÃO

Construção e exploração de um corpus de variedades do português
Maria Fernanda Bacelar do Nascimento

Corpora lingüísticos no Rio de Janeiro
Silvia Figueiredo Brandão

Formação e políticas de disponibilização do Banco Varsul
Paulino Vandresen & Izete Lehmkuhl Coelho

ESTUDOS CONTRASTIVOS SOBRE O PORTUGUÊS

Medindo a convergência e a divergência lexical entre o português europeu
e o português brasileiro
Augusto Soares da Silva

Contrastando variedades do português brasileiro e europeu: padrões de
concordância Sujeito-Verbo
Maria Antónia Mota & Silvia Rodrigues Vieira

O Português moçambicano entre o português brasileiro e o português
europeu
Ângela Marina Bravin dos Santos

Vogais pretônicas em PB e em PE: uma pré-análise da variável gênero –
estudo em tempo aparente e em tempo real
Sergio Drummond Madureira Carvalho

Inserção de [w] em hiato e contexto nasal: contraste de duas variedades
do português do Brasil
Alexandra Mouzinho de Oliveira

O Sujeito pronominal nas tiras da Mafalda: uma comparação do sujeito
nulo nas gramáticas do português brasileiro e do italiano
Aline Fernanda Alves Dias

ESTUDOS SOBRE VARIAÇÃO E MUDANÇA LINGÜÍSTICAS

Variação e mudança nas estratégias de negação no português do Brasil
Maria Angélica Furtado da Cunha

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ÍNDICE

10

temp1.pmd 29/4/2008, 18:285



A Concordância nominal em panambi
Simone Daise Schneider

Objeto direto anafórico de 3ª pessoa: o desaparecimento do clítico e a
emergência da categoria vazia
Nordélia Costa Neiva

Alternância entre construções com verbo-suporte dar e verbos
predicadores simples com sentido equivalente
Giselle Aparecida Toledo Esteves

De/em: variação na fala culta do Rio de Janeiro
Elaine Marques Thomé Viegas

Vogais pretônicas /E/ e /O/ – um estudo de painel e de tendências
Dircel Aparecida Kailer

ESTUDOS HISTÓRICOS SOBRE O PORTUGUÊS: A LÍNGUA EM
DIFERENTES SINCRONIAS

Fontes escritas como documentação do português falado por africanos e
afrodescendentes no Brasil
Laura Álvarez López

Um breve olhar sobre os usos dos artigos definidos e indefinidos em texto
do século XVII
Alex Batista Lins

Construções com verbos de alçamento em cartas de fins do século XIX
Fernando Pimentel Henriques

ORDENAÇÃO DE CONSTITUINTES NO PORTUGUÊS DO BRASIL

Ordenações VS e OV: tendências e relações associadas à propriedade
funcionalista da transitividade
Jussara Abraçado e outros

A ordem VS / SV com verbos inacusativos em cartas de fins do século
XIX
Danielle de Rezende Santos

Ordenação de adverbiais temporais e aspectuais no português escrito
Maria Maura Cezario

ESTUDOS DISCURSIVOS E PRAGMÁTICOS: A PALAVRA, A SENTENÇA E O
TEXTO

A paráfrase como elemento de progressão no texto falado
Carmen Elena das Chagas

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

temp1.pmd 29/4/2008, 18:286



A escolha lexical  e a construção do objeto discursivo
Maria Aparecida Lino Pauliukonis

Somos mulherzinhas ou mulherões?”: quando a seleção lexical projeta
visões de mundo
Rosane Santos Mauro Monnerat

Lugares discursivos e sujeito da enunciação
Lúcia Helena Martins Gouvêa

O texto utilizado na educação à distância e suas especificidades
lingüísticas
Viviane Ribeiro Correa de Araujo

Diminutivo e a sua dimensão pragmática no português do Brasil
Virpi Johanna Turunen

A produção de texto em língua portuguesa: um estudo discursivo –
comparativo
Maria José de Matos Luna ; Mary Francisca do Careno & Gilda Maria
Lins de Araújo

A dimensão pragmática em EAD
Maria de Fatima S. O. Barbosa

Análise da recorrência de processos morfológicos, em textos científicos e
tecnológicos, para fins de indexação e organização do conhecimento
Vânia Lisbôa da Silveira Guedes

QUESTÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS E LETRAMENTO

Oralidade em linguagens
Maria Cecilia Mollica & Marisa Leal

Variabilidade lingüística e letramento: discutindo novos pressupostos no
ciberespaço
Petrilson Alan Pinheiro

A gramática diz X e os alunos dizem Y
Margareth dos Santos de Jesus

Ensinando gêneros discursivos em escolas públicas de Viçosa: o caso do
gênero resumo
Fabiano Silvestre Ramos & Maria Carmen Aires Gomes

Representações identitárias de professoras de língua portuguesa em
formação continuada
Gabriela da Silva Pires & Maria Carmen Aires Gomes

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

temp1.pmd 29/4/2008, 18:287



temp1.pmd 29/4/2008, 18:288



DA VARIABILIDADE À UNIDADE
NOS ESTUDOS LINGÜÍSTICOS

SOBRE O PORTUGUÊS:
A IMPORTÂNCIA DA AILP

Maria Lúcia Leitão de Almeida (UFRJ)
Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ/CNPq)

INTRODUÇÃO

Pretendemos, neste texto, apresentar a AILP (Associação Internacio-
nal de Lingüística do Português) e mostrar a importância dessa Entidade no
âmbito dos estudos lingüísticos sobre o português. Objetivamos, também,
resumir as atividades do II Congresso Internacional da AILP, realizado nas
dependências da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e descrever a estruturação deste livro, que reúne artigos apresen-
tados durante o evento, em mesas-redondas e em sessões de comunica-
ções selecionadas.

1. A AILP – BREVE HISTÓRICO

A AILP – Associação Internacional de Lingüística do Português – foi
registrada em 2000, na cidade de Lisboa, e, já em sua terceira gestão,
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atualmente tem sede no Brasil (Universidade Federal Fluminense). De acor-
do com seus estatutos (item 6, a seguir), a AILP atua em diversas questões
referentes à língua portuguesa: desde ações concernentes ao conhecimen-
to de suas diversidades até a divulgação e a implantação de tecnologias
referentes ao ensino. A Associação congrega lingüistas de todas as comu-
nidades luso-falantes e vem se firmando como entidade representativa para
a discussão de políticas sobre o idioma, constituindo, inclusive, fórum para o
debate de eventuais acordos ortográficos e/ou editoriais.

A AILP nasceu motivada por interesses transnacionais dos países lu-
sofônicos e vem sendo apoiada por associações nacionais efetivamente
representativas da comunidade de lingüistas do português: a APL (Associ-
ação Portuguesa de Lingüística) e a ABRALIN (Associação Brasileira de
Lingüística), além de já ter recebido apoio expressivo da Fundação Calous-
te Gulbenkian (em sua primeira gestão, em Portugal, sob a presidência da
Profa. Dra. Isabel Hub Faria), do CNPq, da CAPES, do Banco do Brasil,
da Academia Brasileira de Letras e da União Latina (em sua segunda ges-
tão, sob a presidência da Profa. Dra. Maria Lúcia Leitão de Almeida).
Contamos, em nosso quadro de sócios, com os maiores especialistas em
todas as áreas de conhecimento relativas ao idioma.

Dentre os principais objetivos da Associação, destacam-se os seguin-
tes: (a) promover o intercâmbio entre lingüistas do português; (b) difundir
os estudos sobre a língua portuguesa em nível internacional; (c) constituir
um banco transnacional de dados orais e escritos das variedades do portu-
guês; e (d) organizar uma fonte bibliográfica sobre o português para poste-
rior divulgação em sua página da Internet. O site da AILP é www.ailp-
edu.org e seu endereço eletrônico é ailp2004@yahoo.com.br.

Por força de seus estatutos, as gestões da AILP se encerram com a
realização de um congresso internacional a cada três anos. Assim aconte-
ceu em outubro de 2004, época em que a instituição foi transferida de Por-
tugal para o Brasil, tendo sede na UFRJ, sob a nossa responsabilidade, e
em novembro em 2007, quando, ao término das atividades do triênio 2005-
2007, que culminaram com a realização do II Congresso, a AILP se deslo-
cou para a UFF, sob a atual presidência da Profa. Dra. Cláudia Roncarati.
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2. A GESTÃO 2005-2007

Com sede na Faculdade de Letras da UFRJ, instituição dos membros
da presidência, a AILP, nesses últimos três anos, deu seqüência ao trabalho
iniciado em Lisboa e, nesse sentido, (a) implementamos estratégias para
constituir um banco transnacional de dados orais e escritos das variedades
nacionais do português, sobretudo a partir de uma mesa-redonda realizada
no II Congresso, com lingüistas brasileiros, portugueses e africanos (item 4,
a seguir); (b) criamos a home-page da Associação e procuramos, a partir
desse canal, otimizar a divulgação de uma fonte bibliográfica sobre o portu-
guês; (c) angariamos recursos financeiros para a AILP através do auxílio
obtido de importantes órgãos nacionais de fomento à pesquisa, como o CNPq
e a CAPES; (d) mantivemos os sócios informados sobre as atividades da
associação através, sobretudo, de comunicação eletrônica.

No triênio, na tentativa de executar uma das metas firmadas nos Esta-
tutos da AILP, “assessorar organismos governamentais e associações de
reconhecido mérito que se ocupem do ensino do português como língua
materna, língua segunda ou língua estrangeira” (v. item 6), participamos de
evento em João Pessoa, com o trabalho “O que pode a AILP fazer pelas
políticas do Mercosul”, juntamente com as Profa. Dras. Hanna Batoréo e
Cláudia Roncarati, em 2005, e estabelecemos contatos com importantes
órgãos internacionais e nos fizemos conhecer por eles: (a) a União Latina,
que nos ajudou a divulgar este Congresso fora do Brasil, (b) a CPLP (Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa), (c) a DPLP (Divisão de Pro-
moção da Língua Portuguesa), do Ministério das Relações Exteriores (Ita-
maraty), e (d) o IILP (Instituto Internacional de Língua Portuguesa). Cien-
tes de que esses órgãos oficiais constituem foro multilateral privilegiado
para o aprofundamento da cooperação entre as comunidades de língua por-
tuguesa, entendemos que a AILP pode subsidiar o importante trabalho que
vem sendo desenvolvido por essas Entidades. E foi com esse espírito que
as contatamos, apresentando-nos: acreditando que podemos colaborar.

A diretoria da AILP é dividida em cinco corpos gerentes (v. Estatutos,
item 6, a seguir): (a) direção; (b) conselho consultivo; (c) assembléia geral;
(d) conselho fiscal; e (e) delegados. Na gestão 2005-2007, a configuração
da AILP foi a seguinte:
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Presidente:
Maria Lúcia Leitão de Almeida (UFRJ, Brasil)

Vice-Presidente:
Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ, Brasil)

1º Secretário:
Maria Carmelita Pádua Dias (PUC-Rio, Brasil)

2º Secretário:
Violeta de Santiago Quental (PUC-Rio, Brasil)

Tesoureiro:
Sandra Pereira Bernardo (UERJ, Brasil)

Conselho consultivo
Brasil: Yonne de Freitas Leite (Museu Nacional)
Portugal: Hanna Batoréo (Universidade Aberta de Lisboa)
Moçambique: Perpétua Gonçalves (Universidade de Maputo)

Assembléia geral
Presidente: Maria Cecília Mollica (UFRJ, Brasil)
Vice-Presidente: Maria Eugênia Duarte (UFRJ, Brasil)
Secretários: Mariângela Rios de Oliveira (UFF, Brasil)

Mário Eduardo Martellotta (UFRJ, Brasil)

Conselho fiscal
Presidente: Cláudia Roncarati de Souza (UFF, Brasil)
Vogal: Violeta Virgínia Rodrigues (UFRJ, Brasil)

Delegados
América: Dinah Maria Isensée Callou (UFRJ)
Portugal: Maria Helena Mira Mateus (Universidade de Lisboa)

3. O II CONGRESSO INTERNACIONAL DA AILP

Nesta seção, temos por meta descrever o modo como se concretizou o
II Congresso Internacional da AILP, cujo tema dá nome a este livro, “Lín-
gua Portuguesa: identidade, difusão e variabilidade”, e mostrar os efeitos,
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no âmbito dos programas de graduação, de pós-graduação e de pesquisas,
decorrentes de sua efetivação.

O principal objetivo do II Congresso da AILP era o de ser um fórum de
debates sobre questões lingüísticas de interesse transnacional. Nesse sen-
tido, buscou implementar uma série de discussões sobre assuntos pertinen-
tes a todas as variedades do português: a formação histórica, a difusão em
diversos países dos quatro continentes (América, África, Ásia e Europa), a
identidade e a variabilidade e políticas do idioma. Para tal, efetivamente
reuniu lingüistas brasileiros, portugueses e africanos e pôde contar também
com eminentes pesquisadores provenientes de outras universidades da Eu-
ropa, como a de Estocolmo (Suécia), de Valencia (Espanha) e Colônia (Ale-
manha). Dada a adesão ao evento, por parte da comunidade acadêmica
nacional e internacional, registramos, sobretudo, quatro fatos decorrentes:

A) a ampliação dos debates sobre difusão e variabilidade do português
para além do mundo lusófono propriamente, passando a incluir pesquisado-
res e estudantes europeus de pós-graduação que se debruçam sobre o as-
sunto, como é o caso dos suecos e alemães;

B) o estímulo aos estudos contrastivos do português não só entre suas
variedades, mas também entre outras línguas românicas;

C) o intercâmbio de metodologias de pesquisa, marcadamente de pro-
cedimentos de coleta e análise de corpora de línguas latinas; e

D) a divulgação da língua portuguesa no cenário internacional, sobre-
tudo a partir do apoio da União Latina ao congresso.

Como se pode constatar, os fatos relatados em (B), (C) e (D) aumen-
tam o escopo dos estudos lingüísticos, ultrapassando o objetivo originalmen-
te estabelecido na proposta encaminhada aos associados e fartamente di-
vulgada em nível nacional e internacional.

Vale ressaltar, ainda, que a abordagem multidisciplinar adotada na com-
posição das mesas-redondas proporcionou a interação de pesquisadores
voltados para as questões da língua nacional, mas de áreas diferentes, como
História e Antropologia.

Os apoios financeiros recebidos foram provenientes dos seguintes ór-
gãos, além do CNPq, responsável pela maior dotação orçamentária: Banco
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do Brasil e CAPES. Além desses órgãos, que contribuíram financeiramen-
te com o evento, foram extremamente relevantes os apoios recebidos das
seguintes instituições: a União Latina, responsável pela divulgação do con-
gresso em nível internacional, a Academia Brasileira de Letras, que, além
de valorizar a iniciativa do congresso, promoveu a vinda do Professor Dou-
tor Evanildo Bechara para a conferência de abertura, e Faculdade de Le-
tras da UFRJ, responsável pelas instalações e por parte do material áudio-
visual utilizado nos três dias do evento.

O planejamento inicial previa que o II Congresso Internacional da AILP
seria composto de uma conferência de abertura, seis mesas-redondas e
dez sessões de comunicações selecionadas. Todas as mesas-redondas fo-
ram planejadas com a presença de representantes portugueses, brasileiros
e africanos, de modo a favorecer uma discussão transnacional sobre a lín-
gua (nos aspectos priorizados pela temática geral: identidade, difusão e va-
riabilidade).

Com a divulgação do evento, por meio impresso e eletrônico, foram
chegando propostas de temas, atividades e resumos, encaminhados por sócios
e pesquisadores. Assim, passamos a ter, nos três dias do Congresso, uma
conferência de abertura que encaminhasse as mesas, apresentadas logo a
seguir, ficando a organização final como descrita abaixo.:

25 de setembro de 2007
Sessão de Abertura: Língua portuguesa: identidade, difusão e va-

riabilidade - Evanildo Bechara (Academia Brasileira de Letras)

Mesa-redonda 1: Situação lingüística do português na África e na
Ásia: estudo de casos

Hildo Honório do Couto (UnB, Brasil); Hanna Batoréo (Univ. Aberta
de Lisboa, Portugal); Antônio Fernandes Costa (Univ. Católica de Angola)

Mesa-redonda 2: Aspectos lingüísticos e sócio-históricos na for-
mação do português brasileiro: o papel do componente africano

Ivana Stolze (Fundação Casa Rui Barbosa/PUC-Rio); Heliana Melo
(UFMG, Brasil); Yeda Pessoa de Castro (UNEB, Brasil)
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26 de setembro de 2007
Conferência: Elaboração de corpus orais: o corpus val.es.co. de

conversações coloquiais – Emilio Antonio Briz (Universidad de Valencia,
Espanha)

Mesa-redonda 3: Corpora do Português: formação e políticas de
disponibilização

Sílvia Figueiredo Brandão (UFRJ, Brasil); Maria Fernanda Bacelar
Nascimento (Univ. de Lisboa, Portugal); Paulino Vandresen & Izete
Lehmkuhl Coelho (UFSC, Brasil); Demerval da Hora (UFPB, Brasil)

Mesa-redonda 4: Políticas de integração das associações de lin-
güística do português

Maria Lucia Leitão de Almeida (AILP); João Costa (APL); Dermeval
da Hora (ABRALIN); Cláudia Roncarati (AILP, ABRALIN)

Mesa-redonda 5: Multilingüismo na formação do Português
Dante Lucchesi (UFBA, Brasil); Tânia Conceição C. de Souza (Mu-

seu Nacional, Brasil); Perpétua Gonçalves (Univ. Eduardo Mondlane, Mo-
çambique)

27 de setembro de 2007
Conferência: Os pronomes do Português do Brasil: confrontos com

algumas funções de pronomes românicos – Rodolfo Ilari (Stockholms
Universitet)

Mesa-redonda 6: Pesquisas lingüísticas contrastivas: enfoques,
perspectivas de análise e temas

Maria Eugênia Lamoglia Duarte (UFRJ, Brasil); Augusto Soares da
Silva (Univ. Católica de Braga, Portugal); Dinah Callou, Yonne Leite &
João Moraes (UFRJ, Brasil); Maria Antônia Mota (Univ. de Lisboa, Portu-
gal)  & Sílvia Rodrigues Viera (UFRJ, Brasil)

Mesa-redonda 7: A questão da norma urbana: a fala carioca
Afrânio Gonçalves Barbosa (UFRJ, Brasil); Uli Reich (Universidade

de Colônia, Alemanha); Célia Regina Lopes (UFRJ, Brasil)

Como se vê, todas as mesas da parte da manhã interagiram com a
conferência do dia, sempre proferida por um lingüista de renome internaci-
onal. Assim, à conferência sobre constituição de banco de dados (Prof.
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Briz, Univ. de Valencia), seguiu-se a mesa sobre políticas de intercâmbio de
corpora de língua portuguesa; do mesmo modo, seguiu-se à conferência
do Prof. Rodolfo Ilari (atualmente Univ. de Estocolmo), sobre contraste de
línguas neolatinas, a mesa-redonda sobre aspectos contrastivos de varieda-
des do português. Ressalte-se, ainda, que tais atividades foram assistidas
por uma média de 500 pessoas, entre professores e alunos (graduação e
pós) de todo o país, como relataremos mais abaixo.

Foram encaminhadas mais de 100 propostas de comunicações para
apresentação no Congresso. Entretanto, dado o pouco espaço previsto para
esse tipo de atividade, fez-se necessária a composição de um Comitê Cien-
tífico, que selecionasse aquelas que mais contribuíssem com a temática do
evento: “Língua portuguesa, identidade, difusão e variabilidade”. A fim de
proceder a julgamento equânime, foram enviados os resumos, sem qual-
quer identificação dos proponentes, a dois pesquisadores especialistas das
mais variadas áreas, adicionadas de ficha de avaliação especialmente cria-
das com esse fim. O Comitê Científico foi composto pelos seguintes pro-
fessores:

Alina Villalva (Univ. de Lisboa)
Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ)
Christina Abreu Gomes (UFRJ)
Gisela Collischonn (UFRGS)
Lilian Vieira Ferrari (UFRJ)
Luiz Carlos Schwindt (UFRGS)
Marcelo Módolo (USP)
Margarida Basílio (PUC-Rio)
Margarida Salomão (UFJF)
Maria Denilda Moura (UFAL)
Maria Lúcia Leitão (UFRJ)
Milton do Nascimento (PUC-Minas)
Rodolfo Ilari (Stockholms Universitet)
Vera Menezes (UFMG).

Quando um resumo obteve um parecer favorável e um contrário, os
presidentes da comissão científica (Maria Lúcia Leitão de Almeida e Car-
los Alexandre Gonçalves) decidiram pela aprovação ou não do resumo.
Assim, das mais de 100 propostas encaminhadas, foram selecionadas 54
(cerca de 50%).
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O evento contou com participação expressiva da comunidade, regis-
trando a presença (1) não só dos conferencistas e (2) daqueles com comu-
nicações selecionadas, mas também (3) de alunos de pós-graduação de
todo o país e (4), na condição de ouvintes, regularmente inscritos, de mais
de 400 estudantes de graduação de várias instituição de ensino superior do
Estado do Rio de Janeiro, e não somente da cidade, nem somente da UFRJ.

Com esses números realmente impressionantes, a lotação dos auditóri-
os (cerca de 250 lugares) foi insuficiente para a demanda da assistência
que, em algumas vezes, não foi suprida nem mesmo com a colocação de
um telão em outro auditório (com igual lotação de 250 lugares), que retrans-
mitia conferências e mesas-redondas.

Sob esse cenário, bastante favorecido, pôde ser encaminhado o pro-
cesso sucessório da direção da AILP. A Professora Dra. Cláudia Ronca-
ratti apresentou chapa com constituição abaixo, que foi eleita, para o perío-
do de 2008/2010:

Presidente: Claúdia Nívia Roncarati de Souza (UFF, Brasil)
 
Vice-Presidente: Maria Jussara Abraçado de Almeida (UFF, Brasil)
 
1º Secretário: Ricardo Cavalieri (UFF, Brasil)
 
2º Secretário: Maria da Conceição Auxiliadora de Paiva (UFRJ, Brasil)
 
Tesoureiro: Darcília Simões (UERJ, Brasil)
 
Assembléia Geral:
Presidente: Maria Lúcia Leitão de Almeida (UFRJ, Brasil)
Vice-Presidente: Maria Denilda Moura (UFAL, Brasil)
Secretários: Roberto Gomes Camacho (UNESP, Brasil)

Odete Pereira da Silva Menon (UFPR, Brasil)
 
Conselho Consultivo:
 Brasil: Maria Cecília Mollica (UFRJ, Brasil)

Conselho Fiscal:
Presidente: Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ, Brasil)
Vogal: Vera Lúcia Menezes (UFMG, Brasil)
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Delegados:
América: Mônica Maria Guimarães Savedra (PUC-Rio, Brasil)
Europa: Leo Wetzels (Universidade de Amsterdã, Holanda)
África: António Fernandes Costa (Univ. Católica de Angola)

4. O LIVRO

Os Congressos Internacionais da AILP constituem rara ocasião para
que, entre lingüistas dos vários países em que a língua portuguesa é falada,
sejam debatidos importantes temas sobre o idioma. O II Congresso abriu
uma série de debates sobre questões lingüísticas de interesse transnacional
e, por isso mesmo, e em função da alta qualidade das contribuições trazidas
por pesquisadores de todo o mundo lusófono, optamos por registrar, em
forma de livro, discussões que efetivamente refletissem o espírito do even-
to.

O livro é dividido em sete grandes blocos de artigos. No primeiro, Ban-
co de dados do português: formação e políticas de disponibilização,
três artigos discutem critérios de constituição e formas de divulgação de
diferentes corpora do português. No segundo, Estudos contrastivos so-
bre o português, seis textos focalizam diferenças (e semelhanças) entre
(a) o português e outras línguas neolatinas; e (b) variedades do português,
(b1) em nível intercontinental (América X Europa; América X África;
América X Europa X África), ou (b2) em nível local (variações no portugu-
ês do Brasil).

A terceira parte do livro, intitulada Estudos sobre variação e mudan-
ça lingüística, é constituída de seis artigos. Os textos dessa seção, quase
todos baseados no modelo laboviano, analisam fenômenos de variação e
mudança nos níveis fonológico, morfossintático e sintático. Na seção se-
guinte, Estudos históricos sobre o português: a língua em diferentes
sincronias, três artigos utilizam fontes escritas variadas para descrever
fatos morfossintáticos específicos, como o uso do artigo definido, ou a fala
de determinada comunidade lingüística.

Na seção Ordenação de constituintes no português do Brasil, três
contribuições discutem o fenômeno da ordem a partir de diferentes enfo-
ques teóricos, como o funcionalismo givoniano e a sociolingüística de inspi-
ração laboviana. Dez artigos compõem a sexta parte do livro, Estudos discur-
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sivos e pragmáticos: a palavra, o texto e a sentença. Nela, abordam-se,
entre outras, questões como a paráfrase, a seleção lexical e o uso de dimi-
nutivos numa perspectiva pragmática. Por fim, na seção Questões sobre
ensino de português e letramento, cinco trabalhos refletem sobre aspec-
tos do ensino de português como língua materna ou como segunda língua.

Agradecemos todo o apoio recebido das várias pessoas e instânci-
as que nos ajudaram a concretizar essa importante oportunidade de intera-
ção acadêmico-científica e aproveitamos a oportunidade para nos despe-
dirmos formalmente da direção da AILP.

5. ESTATUTOS DA AILP 

Capítulo I 
 DENOMINAÇÃO, DOS OBJETIVOS, DO ÂMBITO, DOS ÓR-

GÃOS DIRETIVOS E DA SEDE.
 
Art.º 1º 
Constitui-se, em harmonia com os presentes Estatutos, a Associação

Internacional de Lingüística do Português, que adiante se designa por
“AILP”.

 
Art.º 2º
A AILP, de caráter científico e cultural, sem fins lucrativos nem limites

de tempo, tem por objetivos:

a) promover a investigação em lingüística do Português, nas suas va-
riedades européia, brasileira, africanas e outras;

b) organizar reuniões científicas para divulgação dos resultados dessa
investigação;

c) divulgar os resultados da investigação sobre o Português, sob for-
ma de publicações (atas, coleções editoriais etc.); 

d) intervir em prol da qualidade do ensino de lingüística e de língua
portuguesa; 
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e) assessorar organismos governamentais e associações de reconhe-
cido mérito que se ocupem do ensino do Português como língua materna,
segunda língua ou língua estrangeira, através de uma Comissão constituída
para o efeito, com mandato por um triênio;

f) fomentar as relações científicas com outras associações de lin-
güistas, nomeadamente dos países que estão representados na AILP atra-
vés de associados; e

g) contribuir para a difusão do Português e da sua cultura no mundo.
 
Art.º 3º
1- A AILP é registada na cidade do Rio de Janeiro e tem sede admi-

nistrativa na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), situada na Avenida Brigadeiro Trompowsky, s/no., Cidade Uni-
versitária, Ilha do Fundão, sala D-01 do prédio da Faculdade de Letras.

2- Os órgãos da AILP são: Direção, Conselho Consultivo, Conselho
Fiscal e Assembléia Geral.

3- Podem ser criadas delegações da AILP em outros locais, por delibe-
ração da Assembléia Geral. 

 
 
Capítulo II 
DA ATIVIDADE 
 
Art.º 4º
Para atingir os objetivos acima definidos, a AILP deverá:

a) recolher informações, em nível internacional, sobre a investigação
em lingüística do Português;

b) da informação obtida, difundir toda aquela julgada útil, nomeada-
mente através de uma publicação periódica (boletim ou outra) e de uma
home-page;

c) divulgar, junto dos seus associados, a realização de reuniões científi-
cas que se inscrevam no âmbito da AILP;
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d) manter os associados informados das atividades em curso, assegu-
radas pela Direção;

e) promover e apoiar atividades que contribuam para o desenvolvi-
mento da investigação fundamental e aplicada sobre o Português;

f) organizar um Encontro Internacional, de três em três anos;

g) fomentar a criação de Grupos de Trabalho e de Comissões encarre-
gadas de levar a cabo as seguintes atividades:

g.1) apoio a projetos propostos por grupos de associados, confor-
me o previsto na alínea e) deste artigo;

g.2) organização e manutenção de um Banco de Dados de Portu-
guês falado e escrito, de acordo com o previsto nas alíneas a) e b) deste
artigo;

g.3) organização e publicação periódica de um volume contendo a
lista dos associados institucionais e individuais, bem como uma bibliografia
de âmbito mundial atualizada sobre o Português.

Capítulo III 
DOS ASSOCIADOS

Art.º 5º
1- Podem ser membros da AILP:

a) investigadores em lingüística do Português;

b) docentes de lingüística do português ou de língua portuguesa;

c) pessoas que, não sendo nem investigadores nem docentes, desen-
volvam atividade ligada ao português, lingüística ou língua, ou a áreas afins;

2- Os candidatos a associado devem solicitar à Direção o formulário
de pedido de inscrição na AILP e juntar todos os anexos necessários.

3- A Direção anuncia a sua decisão ao candidato, por escrito.
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4- Da decisão da Direção cabe recurso para a Assembléia Geral.
 
Art.º 6º
Constituem direitos do associado:

a) ser informado das atividades da AILP;

b) participar de todas as atividades da AILP;

c) utilizar os serviços da AILP, com o conhecimento e o acordo da
Direção;

d) participar na Assembléia Geral, desde que tenha o pagamento das
quotas em dia;

e) enquanto membro da Assembléia Geral, eleger os órgãos diretivos.

Art.º 7º
Constituem deveres do associado:

a) cumprir e fazer cumprir os Estatutos;

b) exercer os cargos para que tenha sido eleito, até o fim do mandato;

c) colaborar com os órgãos diretivos e defender o bom nome e os
interesses da AILP;

d) manter-se informado sobre as atividades da AILP e participar das
mesmas;

e) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembléia Geral e da
Direção;

f) pagar as quotas fixadas pela Assembléia Geral, semestral ou anual-
mente;

g) informar a Direção de qualquer alteração nos dados pessoais inicial-
mente fornecidos.

Art.º 8º
1- Fica suspenso dos seus direitos o associado que não pagar a sua

quota por um período superior a doze meses e que, depois de avisado pela
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Direção, não regularizar a situação num prazo de sessenta dias a contar da
data do carimbo do correio.

2- Perde a qualidade de associado, precedendo deliberação da Assem-
bléia Geral, sob proposta do um dos órgãos diretivos, todo aquele que tenha
violado gravemente os deveres do associado.

 
 
Capítulo IV
DA ASSEMBLÉIA GERAL 
 
Art.º 9º
A Assembléia Geral é constituída por todos os associados em pleno

gozo dos seus direitos e se reúne trienalmente, por ocasião dos Encontros
Internacionais.

 
Art.º 10º
1- A Mesa da Assembléia Geral é constituída pelo Presidente, pelo

Vice Presidente e por um ou três Secretários, eleitos trienalmente de entre
os associados elegíveis.

2- A Mesa é reelegível apenas por um triênio.

3- Em caso de impedimento ou de falta do Presidente, o Vice-Presi-
dente assumirá a presidência. Em caso de impedimento ou de falta de am-
bos, a Assembléia escolherá, dentre os presentes, um presidente que asse-
gurará o bom funcionamento da sessão.

4- Em caso de impedimento ou de falta de um ou dos três Secretários,
o Presidente escolherá, dentre os presentes, o(s) substituto(s) para essa
sessão.

5- Cumpre à Mesa da Assembléia Geral propor o Regulamento Eleito-
ral.

 
Art.º 11º 
Cumpre à Assembléia Geral:
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a) eleger a Mesa da Assembléia Geral, a Direção, o Conselho Consul-
tivo e o Conselho Fiscal, nos termos do Regulamento Eleitoral por ela apro-
vado;

b) destituir a Mesa da Assembléia Geral, a Direção, o Conselho Con-
sultivo e o Conselho Fiscal;

c) alterar os Estatutos;

d) discutir e aprovar propostas dos órgãos diretivos;

e) discutir e ratificar o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas
apresentado pela Direção e fornecer um parecer sobre o Relatório de Con-
tas elaborado pelo Conselho Fiscal;

f) colaborar com os órgãos diretivos.
 
Art.º 12º 
1- Trienalmente, a Assembléia Geral Ordinária dá também cumpri-

mento ao disposto na alínea a) do Art.º l0º, constituindo-se em assembléia
eleitoral.

2- O quorum mínimo é de um terço dos associados em pleno gozo dos
seus direitos, devendo as deliberações ser tomadas por dois terços dos vo-
tantes, tendo em atenção o disposto no número sete deste artigo.

3- Em não havendo quorum, a Assembléia Geral Ordinária volta a se
reunir uma hora mais tarde, qualquer que seja o número de participantes, e
tem poder deliberativo.

4- A Assembléia Geral pode se reunir extraordinariamente, sempre
que convocada pelo seu Presidente, a requerimento da Direção, do Conse-
lho Consultivo ou do Conselho Fiscal ou ainda de pelo menos dez por cento
dos associados em pleno gozo dos seus direitos.

5- As deliberações referentes às alíneas b) e c) do Art.º l1º só podem
ser tomadas em assembléia expressamente convocada para o efeito e exi-
gem o voto favorável de pelo menos três quartos dos associados em pleno
gozo dos seus direitos, presente a reunião.
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6- Em não havendo quorum nas assembléias previstas no número cin-
co deste artigo, o Presidente convocará nova Assembléia Geral Extraordi-
nária, que deverá se reunir entre quinze dias e um mês após a primeira data,
com a mesma ordem de trabalhos.

7- Os associados podem fazer-se representar nas votações de qual-
quer Assembléia Geral por um outro associado, mediante procuração a seu
favor, não podendo, contudo, um mesmo associado ser detentor de mais de
cinco procurações.

8- As deliberações sobre dissolução ou prorrogação da associação re-
querem voto favorável de três quartos do número de todos os associados.

 
Art.º 13º
1- As reuniões da Assembléia Geral são convocadas pelo seu Presi-

dente ou, no seu impedimento, pelo Vice Presidente, através de envio postal
expedido para o último endereço fornecido pelo associado e com a antece-
dência mínima de um mês sobre a data de realização da mesma, sem pre-
juízo do disposto no número seis do Art.º 13º.

2- A ordem de trabalhos consta obrigatoriamente da convocatória.
 
 
Capítulo V
DA DIREÇÃO

Art.º 14º
1- A Direção é composta pelo Presidente, um Vice-Presidente, dois

Secretários e um Tesoureiro, eleitos de entre os associados em pleno gozo
dos seus direitos, por um triênio, sendo reelegíveis apenas por mais um
triênio para o exercício das mesmas funções.

2- Em caso de impedimento ou de falta do Presidente, assumirá a pre-
sidência o Vice-Presidente; em caso de impedimento ou de falta deste, o
Secretário com maior qualificação acadêmica, o outro Secretário ou o Te-
soureiro, por esta ordem, devendo ser solicitada, no prazo de noventa dias,
a convocação de eleições antecipadas para preenchimento do(s) lugar(es)
deixado(s) vago(s).
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3- A Direção pode indicar associados para apoiá-la na realização de
atividades específicas, nomeadamente nas atividades referidas na alínea g)
do Art.º 15º.

 
Art.º 15º
1- Compete à Direção zelar pelos interesses da AILP e orientar sua

atividade, nomeadamente:

a) dando execução às deliberações da Assembléia Geral;

b) organizando e dirigindo os serviços associativos;

c) administrando os bens da AILP;

d) admitindo os candidatos a associado nos termos do Art.º 60;

e) elaborando e enviando anualmente ao Conselho Consultivo e ao
Conselho Fiscal o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas relativos
ao ano transacto e ainda o Plano de Atividades e a previsão de custos para
o ano seguinte;

f) enviando anualmente aos associados o Relatório de Atividades e o
Relatório de Contas relativos ao ano transacto, bem como o Plano de Ativi-
dades para o ano seguinte e as previsões de custos e de receitas para o
mesmo período, acompanhados dos pareceres da competência do Conse-
lho Fiscal, respectivamente;

g) elaborando e apresentando à Assembléia Geral Ordinária, no final
do triênio de mandato, o Relatório de Atividades e o Relatório de Contas,
acompanhados dos pareceres do Conselho Consultivo e do Conselho Fis-
cal, relativos ao exercício;

h) representando a AILP através do Presidente ou de um representan-
te seu, de preferência membro da Direção;

i) requerendo a convocação da Assembléia Geral Extraordinária ao
seu Presidente sempre que entenda ser indispensável;

j) debatendo com o Conselho Consultivo todas as questões de grande
importância para a AILP, nomeadamente de teor científico ou editorial.
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2- As deliberações da Direção, para ser válidas, devem ser tomadas
por maioria simples.

3- Para as decisões relativas à gestão corrente, a Direção não neces-
sita de consultar o Conselho Consultivo.

4- Em caso de empate na votação, possível nos casos previstos no
número dois do Art.º 15º, o Presidente em exercício dispõe de voto de qua-
lidade.

 

Capítulo VI
DO CONSELHO CONSULTIVO
 
Art.º 16º
1- O Conselho Consultivo é composto por tantos associados quantos

os países ou territórios de língua portuguesa representados na AILP.

2- A presidência do Conselho Consultivo será exercida pelo Presidente
da AILP;

3- O Conselho Consultivo é eleito por seis anos, podendo metade dos
seus membros ser substituída no final do primeiro triênio pela Assembléia
Geral Ordinária, mediante proposta dos mesmos ou do próprio Presidente.

4- Compete ao Conselho Consultivo:

a) apoiar a Direção no exercício das suas funções, sempre que para tal
for solicitado e nomeadamente na organização do Encontro Internacional
trienal ou em outros organizados pela AILP;

b) examinar os Relatórios de Atividades anuais e os Planos de Ativida-
des para o ano seguinte que lhe são apresentados pela Direção e redigir um
parecer sobre os mesmos que enviará ao Presidente da Direção.

 
 
Capítulo VII 
DO CONSELHO FISCAL
 
Art.º 17º
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O Conselho Fiscal é composto pelo Presidente e dois Vogais, eleitos
por um triênio, dentre os associados em pleno gozo dos seus direitos, e
reelegíveis para o mesmo órgão apenas por mais um triênio.

 
Art.º 18º
Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar anualmente as contas da AILP, em reunião com a Dire-
ção, e redigir um parecer que fará chegar ao Presidente da mesma;

b) examinar e dar parecer sobre as previsões de custos e de proveitos
para o ano seguinte;

c) requerer ao Presidente da Mesa da Assembléia Geral a convocação
de reuniões extraordinárias da Assembléia, sempre que a gravidade da situ-
ação o justifique.

 

Capítulo VIII
DAS RECEITAS

Art.º 19º
Constituem receitas da AILP:

a) quotas anuais dos associados;

b) inscrições nos Encontros Internacionais trienais ou em outros orga-
nizados pela AILP;

c) subsídios e doações;

d) produto da venda de publicações;

e) produto da prestação de serviços à comunidade científica.
 

Capítulo IX
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.º 20º
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1- O exercício de cargos nos órgãos diretivos da AILP não é remune-
rado.

2- Os membros dos órgãos diretivos da AILP não estão dispensados
de pagar quotas.

3- Os membros da Direção e do Conselho Consultivo estão dispensa-
dos de pagar a inscrição nos Encontros Internacionais trienais ou em outros
organizados pela AILP.

4- Os valores das quotas anuais dos associados serão definidos pela
Assembléia Geral da AILP.

 
Art.º 21º
O ano associativo é fixado pela Assembléia Geral e não coincide ne-

cessariamente com o ano civil.
 

Capítulo X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
 
Art.º 22º
No primeiro triênio de existência da AILP, constitui direito exclusivo

dos membros das associações científicas nacionais da AILP ser elegíveis
para a Mesa da Assembléia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, sob
proposta da Direção da respectiva Associação.
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CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM
 CORPUS DE VARIEDADES DO PORTUGUÊS

Maria Fernanda Bacelar do Nascimento

Centro de Linguística da Universidade de Lisboa

INTRODUÇÃO

O Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL)  tem uma
longa tradição na constituição e análise de corpora. Desde 1970 que se
dedica à recolha e exploração de dados para o seu corpus dialectal (actu-
almente com 4.500 horas de gravação) tendo iniciado, nesse mesmo ano, a
recolha de gravações para a constituição de um corpus de português fala-
do, obtidas em centros urbanos, primeiro passo para a construção do que é
hoje o grande Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC)1.
Este corpus monitor contém cerca de 335 milhões de palavras e nele vão
sendo introduzidas amostragens de diversos materiais de língua falada e de
língua escrita dos quais são seleccionados e extraídos corpora adequados

1 Este projecto tem sido financiado pelas seguintes instituições: Fundação Calouste Gulbenkian,
Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC), Junta Nacional de Investigação Científica
e Tecnológica (JNICT), Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Instituto Camões (IC),
União Latina (UL) e Caixa Geral de Depósitos (CGD).
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aos diversos domínios e objectivos dos projectos de investigação. É essen-
cialmente deste corpus que nos ocuparemos nesta mesa-redonda2.

À semelhança do que aconteceu com outros grandes corpora que
começaram a ser construídos em vários países a partir do início dos anos
80, a constituição deste corpus  electrónico teve, como primeiro objectivo,
a recolha e a normalização de dados de língua falada e de língua escrita e a
construção e normalização de suportes técnicos a utilizar na sua explora-
ção, com o fim de se constituírem, uns e outros, como instrumentos de
trabalho facilmente acessíveis para a descrição da língua baseada em da-
dos empíricos.

1. O CORPUS DE REFERÊNCIA DO PORTUGUÊS CONTEM-
PORÂNEO (CRPC)

Foi objectivo específico do CRPC contribuir para o desenvolvimento
de Recursos Linguísticos sobre o português no mundo e para a sua disponi-
bilização, fornecendo dados quantitativos e qualitativos para a realização de
estudos em diversas áreas, nomeadamente, sobre variação e mudança, atra-
vés de análises comparativas cronológicas, geográficas, discursivas e con-
textuais, nas áreas do léxico e da gramática.

Desde a sua criação que, a partir de dados objectivos e independentes,
investigadores das diferentes áreas e de diferentes quadros teóricos têm
podido confrontar a complexa e heterogénea realidade linguística com hi-
póteses teóricas e, em complementaridade com exemplos idealizados, têm
podido introduzir nos seus estudos novas dimensões contextuais e estatísti-
cas, assim como apresentar novas questões e novas interpretações dos
factos linguísticos, à luz de uma reflexão profunda centrada na correlação
entre dados e teoria.

Como foi dito, este corpus oral e escrito contém, actualmente, 335
milhões de palavras. Do oral constam gravações de conversas informais e
gravações obtidas em situações formais (discursos parlamentares, confe-
rências, aulas, discurso radiofónico e televisivo, etc.). Do escrito constam
textos literários, técnicos e científicos, didácticos, epistolares, etc. (Cf. Qua-
dro 1)

2 São referidos nesta intervenção, a propósito dos corpora do CLUL, corpora orais e escritos
mas não corpora de fala.
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Quadro 1- Constituição do CRPC.
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Este corpus aberto, ou seja, em constante actualização, permite estu-
dos de variação no que respeita a géneros e tipos de discurso e também no
que respeita à variação diacrónica já que contém textos que vão de 1821
até aos nossos dias. Particularmente importante é a sua constituição geo-
gráfica pois contém amostragens de todas as variedades do português - de
Portugal, do Brasil, dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa, de
Macau, de Goa e de Timor – (embora com representações muito diferentes
em termos da dimensão de cada uma), o que faz dele uma fonte única para
a realização de estudos contrastivos de variedades nacionais e regionais do
português.

2. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS LINGUÍSTICOS

Tem sido política do CLUL disponibilizar a toda a comunidade científi-
ca os dados orais e escritos resultantes dos seus projectos de investigação.
Assim, vários subcorpora  estão actualmente disponíveis, uns para consul-
ta, no site do CLUL ou no site de instituições com as quais se formaram
parcerias, como a UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IL-
TEC – Instituto de Linguística Teórica e Computacional e a FCUL – Facul-
dade de Cências da Universidade de Lisboa, outros fazem parte do catálo-
go de vendas da agência europeia  ELDA – Evaluations and Language
Resources Distribution Agency  e outros, ainda, são distribuídos em CD-
ROM  e em DVD.

No Quadro 2, apresentam-se, em síntese, os Corpora orais e escritos
disponíveis, resultantes de projectos realizados pelo CLUL, quer em exclu-
sividade, quer em parceria.

Como se pode ver, estão disponíveis corpora orais (dos quais, dois
dialectais) e escritos, alguns deles com anotação morfossintáctica e sintác-
tica, sendo que vários subcorpora do CRPC fazem parte de corpora
multilingues, como, por exemplo, do corpus oral comparável de 4 línguas
românicas, C-ORAL-ROM, do corpus escrito comparável de 13 línguas
europeias, PAROLE, do corpus escrito comparável de 30 línguas europei-
as, ELAN3. Outros subcorpora fazem parte de corpora de variedades do
português, como o subcorpus de português europeu que faz parte do cor-
pus VARPORT em conjunto com um corpus comparável da variedade

3 Um outro corpus, GENOMA, corpus científico comparável português-espanhol, não está

ainda disponível.
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brasileira e o corpus África formado por 5 subcorpora comparáveis de
variedades africanas do português.

O CRPC tem proporcionado inúmeros estudos a investigadores portu-
gueses e estrangeiros, e tem sido objecto de trabalhos do grupo REPORT
do CLUL, tendo estado na base de projectos de extracção de léxicos gerais
e especializados (Exs.: Léxico de Frequências do Português, Léxico PA-
ROLE, Léxico Contrastivo África), de anotação automática de corpora
(Ex.: Projecto TagShare), de extracção de combinatórias (Ex.: Projecto
COMBINA-PT4) e de estudos contrastivos, lexicais e gramaticais, entre
variedades do português, nomeadamente PE-PB, (Ex.: Projecto VARPORT),
do PE no contexto das línguas românicas (Ex.: Projecto C-ORAL-ROM) e
de PE-Variedades Africanas (Ex.: Projectos Recursos Linguísticos para o
Estudo das Variedades Africanas do Português e Especificidades das Vari-
edades Africanas do Português face à Norma-padrão do Português Euro-
peu). Sobre estes projectos ver Quadro 2.

4 O projecto COMBINA-PT tem como objectivo a detecção de combinatórias lexicais em PE,
através da análise de um vasto corpus de ocorrências reais. Os resultados serão disponibilizados
para consulta na página de internet do CLUL e em CD-ROM.
5 Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores.
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6 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Brasil).
7 Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional (Portugal).

Quadro 2- Corpora disponíveis (CLUL).
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Uma vez que foi muito recentemente construído e disponibilizado o
chamado Corpus África, importante contributo para o estudo do português
falado neste continente e para o desenvolvimento de estudos sobre a vari-
ação do português, em geral, farei, nesta intervenção, uma descrição deste
corpus e uma breve divulgação de alguns dos primeiros resultados de aná-
lises contrastivas realizadas.

3. O CORPUS ÁFRICA8

O corpus África é um corpus electrónico que contém 3.200.124 pala-
vras e é constituído por 5 subcorpora comparáveis entre si em dimensão
(cerca de 640.000 palavras cada um) e estrutura interna (Cf. BACELAR
DO NASCIMENTO, 2006; BACELAR DO NASCIMENTO et alii 2006
e 2007).

No quadro 3 pode observar-se a dimensão total e a repartição por
variedades do corpus África.

Quadro 3-  Dimensão do corpus África e repartição por variedades.

8 Este corpus foi construído e está a ser explorado no âmbito dos projectos “Recursos Lingu-
ísticos para o Estudo das Variedades Africanas do Português” do Centro de Linguística da
Universidade de Lisboa (CLUL) e do Centro de Física Teórica e Computacional da Universida-
de de Lisboa e “Especificidades das Variedades Africanas do Português” do CLUL. O primeiro
teve como objectivo a construção de um corpus de variedades africanas do português e, a partir
dele, a extracção de um léxico contrastivo dessas mesmas variedades, e o segundo (ainda em
curso) o de estabelecer as principais especificidades gramaticais observadas no corpus, com fins
pedagógicos. Os projectos foram financiados, o primeiro pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia ao abrigo do Programa Lusitânia, e pela Fundação Calouste Gulbenkian, e o segundo
pela Fundação Calouste Gulbenkian. Apoiaram o primeiro  projecto o Centro de Informação
e Documentação  Amílcar Cabral  (CIDAC),  a Universidade Aberta de Lisboa, a Embaixada
da República Democrática de São Tomé e Príncipe, o Grupo de Linguagem Natural do Depar-
tamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto
Camões. Foram consultores dos projectos Perpétua Gonçalves e Amália Mendes (Cf. mais
dados sobre os projectos em http://www.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/
projecto_especificidades.php).
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Quando se iniciou o projecto de construção deste corpus, estava pre-
visto que cada variedade fosse representada por um corpus de 1.000.000
de palavras, número habitualmente estabelecido no desenho de corpora
semelhantes (Cf., a título de exemplo, o International Corpus of English
(ICE) descrito em Greenbaum, 1996, com os seguintes países participan-
tes: Australia, Canada, East Africa, Fiji, Great Britain, Hong Kong, India,
Ireland, Jamaica, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Afri-
ca, Sri Lanka, USA), mas tal dimensão não foi atingida, devido à falta de
meios materiais (Cf. Bacelar do Nascimento et alii, forth.).

Também a composição interna dos corpora é comparável, nas com-
ponentes oral e escrita, assim como no que respeita aos géneros de discur-
so. No Quadro 4 pode ver-se a constituição interna de cada subcorpus.

Corpus oral (essencialmente discurso informal) ............. 4%

Corpus escrito........................ livro literário...................19%
jornal.............................52%
varia.............................25%

Quadro 4 – Constitução interna do Corpus África.

O corpus foi objecto de uma codificação textual diferenciada para o
subcorpus oral e para o subcorpus escrito, de modo a possibilitar uma
informação clara sobre a origem ou fonte dos textos, aquando da sua con-
sulta. A anotação morfossintáctica automática de todo o corpus foi feita
utilizando o anotador Eric Brill (http://www.cs.jhu.edu/~brill) adaptado ao
português pela equipa do CLUL.

O Corpus África está disponível, para consulta, na página do CLUL, em
h t t p : / / w w w. c l u l . u l . p t / s e c t o r e s / l i n g u i s t i c a _ d e _ c o r p u s /
projecto_rld_pesquisa_AFRICA.php.

 A consulta ao corpus, ainda em fase experimental, faz-se mediante a
observação de concordâncias em formato KWIC, organizadas por sub-
corpora, como se ilustra no Quadro 5, em que se apresentam pequenos
excertos de concordâncias do vocábulo Bater na acepção de “dar panca-
das numa pessoa ou num animal com o intuito de magoar”, extraídas do
subcorpus de ANGOLA.
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O verbo Bater, nesta acepção, ocorreu 72 vezes no Corpus África,
das quais 17 vezes em Angola (4 no oral e 13 no escrito). O seu padrão de
construção no PE é [V+a/em+SN]. Foram observadas construções desvi-
antes em todo o Corpus África, seguindo o padrão [V+SN], sendo que em
Angola se verificaram estas construções  nas 4 ocorrências do oral e em 1
ocorrência do corpus escrito.

Quadro 5 – Excertos de concordâncias do vocábulo Bater, extraídas do corpus oral e do

corpus  escrito de Angola.
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4. O LÉXICO DO CORPUS ÁFRICA

Deste corpus foram extraídos 5 léxicos, um de cada variedade.
Destes léxicos constam palavras pertencentes às categorias plenas de
Nome comum, Adjectivo e Verbo e aos chamados Estrangeirismos.

Todas estas palavras estão lematizadas e são seguidas da classifica-
ção gramatical e do seu índice de frequência de ocorrência no corpus.
Foram analisados e classificados 25.523 lemas, dos quais, a maioria são
nomes, seguindo-se os adjectivos,  os verbos e,  finalmente, os estrangeiris-
mos, com a distribuição apresentada no Quadro 6.

Quadro 6 - Composição do léxico África.

 Foram construídas ferramentas informáticas a fim de relacionar os
léxicos das diferentes variedades e de tratar estatisticamente os resultados
das comparações. Obtiveram-se, então, listas contrastivas, com dados de
Frequência e Repartição, por variedades, do léxico extraído do Corpus Áfri-
ca, conforme excerto constante do Quadro 7.
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Quadro 7. Excerto da lematização total.

4.1 O VOCABULÁRIO  “NUCLEAR” E OS VOCABULÁRIOS
“PERIFÉRICOS”

Têm sido feitos estudos contrastivos sobre corpora de variedades do
inglês, do espanhol e do francês - línguas que, como o português, são fala-
das em diversos países - com o propósito de se estabelecerem núcleos
vocabulares e núcleos gramaticais comuns às  respectivas variedades (Cf.,
por exemplo, ÁVILA, 1997; PEYAWARY, 1999; QUEFFÉLEC, 2001; NEL-
SON, 2006). São esses núcleos que permitem a intercompreensão dos fa-
lantes dessas variedades, apesar das diferenças que existem entre elas, e
justificam que essas variedades tenham uma designação comum. A este
propósito dizem QUIRK et alii (1985), relativamente ao inglês: «A com-
mon core or nucleus is present in all varieties so that, however esoteric a
variety may be, it has running through it a set of grammatical and other
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characteristics that are present in all the others. It is this fact that justifies
the application of the name “English” to all the varieties.» (QUIRK et alii,

1985, apud NELSON, 2006, p. 115).

Para o Corpus África foi estabelecido o núcleo vocabular comum aos

5 subcorpora e também aquilo a que NELSON (2006)  chama as “perife-

rias vocabulares”, ou seja, aqueles vocábulos que não são comuns a todos

os corpora em comparação, ou ocorrem num só desses corpora.

 Assim, tendo-se extraído e confrontado os índices lexicais de cada

uma das variedades do Corpus África, pôde saber-se quantos e quais são

os lemas que constituem o núcleo vocabular comum aos 5 subcorpora e

aqueles que ocorreram em quatro, três, dois ou apenas um dos subcorpo-

ra. São os resultados quantitativos deste confronto que se apresentam no

Quadro 8.

Quadro 8. Vocabulário nuclear e vocabulário periférico

(Nomes, Adjectivos e Verbos e Estrangeirismos).

Como se pode ver, a percentagem de vocábulos comuns aos 5 corpo-

ra é inferior à dos vocábulos que ocorreram num só corpus mas aquele

núcleo comum contém os vocábulos com as mais altas frequências de ocor-

rência no corpus, a que se poderá chamar o Vocabulário Fundamental do

Corpus África. Assim, aos 26% de vocábulos comuns aos 5 corpora, cor-

respondem 91,75% das ocorrências. Estes vocábulos  não diferem dos vo-

cábulos mais frequentes extraídos de corpora do PE (embora de dimen-

sões muito diferentes). É o que se pode verificar no Quadro 9, em que se

apresentam os 50 verbos mais frequentes, primeiro do oral, no Corpus

África e no Corpus do Português Fundamental (80% de sobreposições) e,
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depois, do oral e escrito, no Corpus África e no CORLEX9 (82% de so-
breposições).  Pelo contrário, os vocábulos que ocorreram num só dos cor-
pora registam baixas frequências ou são hapax legomena. Assim, aos
37% de vocábulos específicos de 1 variedade correspondem apenas 1,34%
de ocorrências. É nas zonas periféricas que se podem detectar casos de
variação lexical representativos de uma mudança, ou africanização, do lé-
xico português. A título de exemplo, apresenta-se, no Quadro 10,  um ex-
certo dos vocábulos que só ocorreram no corpus de São Tomé e Príncipe.

VERBOS

9 CORLEX, corpus de que foi extraído o Léxico Multifuncional Computorizado do Português
Contemporâneo (projecto do CLUL): http://www.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/
projecto_lmcpc.php.
O CORLEX contém 16.210.438 palavras e é constituído por um subcorpus escrito de 15.354.243
palavras e por um subcorpus oral de 856.195 palavras.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:2845



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade46

Maria Fernanda Bacelar do Nascimento

Quadro 9 – 50 verbos mais frequentes no Corpus África e em corpora de PE. Os
vocábulos a negro são comuns às colunas em confronto.
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Quadro 10. Excerto da lista dos vocábulos que só ocorreram no
 corpus de São Tomé e Príncipe.

5. DESVIOS À NORMA-PADRÃO DO PE NO CORPUS ÁFRICA

No Corpus África estão a ser observadas formações lexicais neológi-
cas e desvios relativamente à norma europeia no que respeita às constru-
ções gramaticais. Para os classificar, seguimos a tipologia apresentada em
GONÇALVES, P. 1997, pp. 69-70. Nos exemplos que ilustram as forma-
ções neológicas e os desvios gramaticais mais frequentes até agora obser-
vados, comuns a todas as variedades, serão indicadas, da seguinte forma,
as variedades: Angola – A, Cabo Verde – CV, Guiné-Bissau – G, Moçam-
bique – M e São Tomé e Príncipe – ST e as fontes: Oral (O), Jornal (J),
Livro literário (L) e Varia (V).

Começaremos com os fenómenos observados na área do Léxico, dan-
do, como exemplo, a formação de palavras que constituem Neologismos de
Forma.

5.1 NEOLOGISMOS DE FORMA

Os neologismos de que vão ser dados exemplos foram recolhidos nas
zonas periféricas do vocabulário e são produto de processos de formação
lexical com base em radicais e afixos disponíveis em PE, dando origem a
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estruturas morfológicas conformes aos padrões derivacionais do PE e que,
por isso mesmo, são previsíveis e de fácil interpretação (Cf. RIO-TORTO,
2007). Só foram considerados os vocábulos que não estão atestados no
corpus de exclusão que estabelecemos (Vocabulário da Língua Portu-
guesa de Rebelo Gonçalves e Grande Dicionário da Língua Portugue-
sa da Porto Editora) ou que nele estão marcados como africanismos.

Os exemplos que apresentamos constituem uma pequeníssima amos-
tra da produtividade lexical observável no Corpus África, tanto no oral
como no escrito10.

Apresentam-se, conjuntamente, os vários processos derivacionais, através
de exemplos organizados pela classe de palavras em que se inserem as
formas produzidas. Muitos dos casos apresentados não têm forma lexical
sinónima em PE.

• Nomes

Exemplos:

Aldrabagem – “Mas o comum das pessoas não consegue compreender a
diferença entre um furto e a maneira elegante de se beneficiar do dinheiro
alheio. Tudo é aldrabagem à mesma, dizem.” CV(J)

Assumidade – “agora quer ir mais longe, ser uma assumidade no seu
ramo” A(J)

Brilheiro – “conhecido brilheiro das Lundas que falava com o cordão, as
duas pulseiras uma em cada pulso, os anéis e o isqueiro, ouro dele assim à vista
era meio quilo” A(V)

Brusquidade – “Abriu com brusquidade o caminho e correu para o carro”
ST(L)

Chapeiro – “assiste-se diariamente nas estradas da cidade de Maputo mons-
truosidades protagonizadas pelos vulgos ‘chapeiros`, que normalmente culmi-
nam numa catástrofe” M(J)

10 Dada a extraordinária criatividade lexical de que dão prova os escritores africanos, houve o
cuidado de seleccionar para o subcorpus literário, em geral, os textos lexicalmente menos
marcados.
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Comparecência - “Se o Ministério Publico solicitar a minha comparecên-
cia, estou disposto a comparecer no mesmo dia ou dia seguinte para prestar as
declarações” G(J)

Constituidade – “necessidade da constituidade dos projectos” ST(V)

Dançarete – “Nos comeretes, beberetes e dançaretes, contem connosco”
M(J)

Debatedor – “uma estrutura constituída por 1 moderador, 1 orador (40
minutos) e 2 debatedores (10 minutos cada)” CV(J)

Desemergência – “E ele, coitadinho, que não sabia o que fazer nessas dese-
mergências” M(V)

Desfeitura – “O Manuel, cuja “ponta”, como as herdades são conhecidas
localmente, estava numa desfeitura” G(L)

Desfriso – “faz tudo do cabelo. hum. faz desfriso, corte. tu fazes só desfri-
sos. eu faço tudo. faço permanente, faço desfrisos, faço aplicações” A(O)

Destacação – “indivíduos podem ser declarados elegíveis para destacação de
um advogado para o seu caso” CV(J)

Elogiação – “Que importância isso pode ter, se ele é perito em elogiação de
defuntos?” CV(J)

Inconforto – “a angústia, a interferência de mundos, o inconforto, a mobi-
lidade, a instabilidade” A(L)

Incontentamento – “Tem andado zangada forte e feio de tanto inconten-
tamento” M(J)

Intransparência – “mas como o espelho tem a vocação da intransparên-
cia nunca vamos chegar à profundidade das coisas” CV(J)

Meninência – “hoje, quando relembro a minha meninência, reconheço que
ele me tratava com uma afeição viril de irmão mais velho” CV(L)

Mornez - “Neste país ela vai sufocar. Precisa de espaço e de acção e não
será na mornez de Porto Belo que poderá realizar-se” G(L)

Passassão – “Júnior não compareceu ontem na Primatura para fazer a
passassão da pasta do Chefe do Executivo ao novo Primeiro-ministro” G(J)

Rusgador – “vieram os rusgadores e apanharam o miúdo jeová a sério e
cumpridor dos mandamentos, em casa sozinho” A(V)

Vandalista – “medida que visa evitar a acção dos oportunistas e vandalis-
tas” M(J)
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• Adjectivos (incluindo particípios passados adjectivais)

Exemplos:

Caladiço – “Caladiço, murmuribundo, aonde quer que chegasse parecia
que a noite chegava” CV(J)

Camionizado – “a estrada passa ao lado aberta e poeirenta até Gaza e
mais além camionizada e comprida” M(V)

Civilizatório – “O Ocidente não pode impor seus padrões como se fosse a
única condição civilizatória possível” A(J)

Chocalhante – “para que no momento exacto façam disparar em explo-
sões chocalhantes os sons” ST(L)

Decisional – “que lhe permitem influenciar as decisões dos outros actores
intervenientes num dado processo decisional” CV(V)

Desapetitoso – “Gente que gastronomiza desapetitosos bifes de cascas”
M(V)

Desarrazoável –  “discursos excitantes e exagerados, desarrazoáveis e infla-
mantes,” ST(L)

Desprezista – “o tom ameaçador e desprezista” G(V)

Doentado – “E os filhos? Estão magrinhos Doentados vão ficar igual com
o pai” A(V)

Espelhoso – “Rodamos sobre o asfalto liso, espelhoso” A(L)

Gargalhoso – “Não se ouviam nenhuns comentários gargalhosos a não ser
os dos próprios taxistas.” G(L)

Incontente – “A Pátria Amada (PA) anda incontente!” M(J)

Memoral – “não deixam esquecidos os meus conhecimentos memorais”
ST(L)
Mobilizativo – “poemas de incontornável referência mobilizativa do naci-
onalismo angolano dos anos sessenta” A(J)

Nostalgiado – “quando estou só nostalgiado na minha dor apartado e longe
de ti” ST(L)

Omniausente – “é uma realidade omnipresente na boca dos políticos em
campanha e omniausente da prática dos governantes” CV(J)
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• Verbos

Exemplos:

Arrondar – “Como o arroz está caro, é o cabo dos trabalhos para arranjar
“sumis” em quantidade suficiente para poder arrondar o fim do mês.” G(L)

Camaleonar – “foram perdendo a seiva e se esclerosando até se camaleo-
narem em selva da nação!” M(J)

Churrascar – “como um roliço pedaço de carne churrascando na foguei-
ra” A(L)

Clandestinar – “teria desaparecido para clandestinar maqui” A (V)

Conscienciar – “o que eu acho é que o povo deve ‘conscienciar’ que nós
devemos trabalhar para fortalecer essa democracia, para desenvolver o
país” G(O)

Desbaralhar – “possam ter contribuido, minimamente, para desbaralhar as
cabeças dos leitores do NJC” CV(J)

Desconseguir - “até tenho tido certas oportunidades de emprego mas que
por vezes desconsigo porque não tenho esses requisitos” M(O)

Desestrelar – “era muita vez convidada de especial só para, naquela hora
de virar a festa do desestrelar para o sol nascer, a dona cantar naquela
estória de rusga, as pessoas se animarem” A(V)

Desfolhear – “lá estou eu a correr atrás do ardina e a desfolhear o Novo
Jornal a partir do fim para o princípio” CV(J))

Esvoar – “Entre as flores da manhã  Se abrindo nas cores do céu  O véu
das nuvens que esvoam” A (J)

Gabarolar – “apenas queria mulher para se divertir de borla e mais tarde
gabarolar no meio dos comparsas” ST(L)

Gastronomizar – “Gente que gastronomiza desapetitosos bifes de cas-
cas” M(V)

Indesistir – “pensar era importante. Indesistia-o. Não há ciência que ex-
plique uma fuga” M(L)

Inresignar-se – “O ódio subiu-lhe. Inresignou-se com toda aquele ludibri-
ar.” M(L)
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Larrar – “açucarinha, pega ao coco, quebra no meio, lava-se, muito bem
lavado, depois ‘larra’, põe numa panela limpa com um pouco de água e
casca de limão” ST(O)

Lusofonar – “a ex-legítima do Bambu falava mal que pior quando lusofo-
nava” A(V)

Mulatizar-se – “O idioma português mulatizou-se, por via da incorporação
de palavras e expressões de origem africana.” M(V)

Sonecar – “os homens sonecavam, encostados às árvores” M(L)

Redentar – “uma espécie de Cristo caboverdiano que nasceu algures para
nos redentar” CV(J)

Tormentar – “Era esse o segredo que o tormentava” G(L)

3.2 Desvios gramaticais

Serão apontados, seguidamente, desvios comuns aos 5 corpora, nas
áreas do Léxico-Sintaxe, da Sintaxe e da Morfossintaxe que se destacam
pela frequência de uso com que ocorrem.

3.2.1 Léxico-sintaxe

A - Selecção Categorial, particularmente na Complementação
Verbal

• Complementos que no Corpus África ocorrem directamente ligados
ao Verbo, sem preposição, e que em PE têm a função de Objecto Indirecto.

Exemplos:

1. “perguntas uma pessoa” G(O) – PE: perguntas a uma pessoa.

2. “para dar os filhos de comer” G(O) – PE: dar aos filhos.

3. “pedir uma tia nossa para tomar conta de nós” M(O) – PE: pedir
a uma tia nossa.

4. “assegurar os trabalhadores a questão da doença” ST(O) – PE:
assegurar aos trabalhadores.
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• Complementos que no Corpus África ocorrem directamente ligados
ao verbo e que em PE são preposicionados.

Exemplos:

5. “eles não me gostam” A(O) – PE: eles não gostam de mim.

6. “peguei a panela” CV(O) – PE: peguei na panela.

7. “O doutor Mondlane assistiu o nosso jogo” – PE: assistiu ao
nosso jogo.

• Complementos que no Corpus África têm a função de Objecto Indi-
recto em casos em que no PE se usa Objecto Directo.

Exemplos:

8. “depois, um dia lhe esperamos a noite” A(O) – PE: esperamo-lo.

9. “quem vai-lhe ajudar” G(O) – PE: quem o vai ajudar.

10. “o marido abandonou-lhe” M(O) – PE: o marido abandonou-a.

11. “eu ia casar para ajudar a Raúl” M(O) – PE: ajudar o Raúl.

12. “esta renúncia veio beneficiar ao MDP” CV(O) – PE: benefici-
ar o MDP.

• Complementos que no Corpus África são Objecto Preposicionado e
que no PE seriam Objecto Directo.

Exemplos:

13. “e vamos advogando a esse problema” A(O) – PE: advogando
esse problema

14. “para combater com a delinquência” G(O) – PE: combater a
delinquência.

15. “às vezes diziam de que eu sou chefe da casa” M(O) – PE:
diziam que eu.

• Complementos que no Corpus África são Objecto Preposicionado e
que em PE seriam Objecto Indirecto.

Exemplo:

16. “para dar banho nas crianças” ST(O) – PE:  dar banho às
crianças.
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• Complementos que são Objecto Preposicionado e em que no Corpus
África se usa preposição diferente da que é usada em PE.

Exemplos:

17. “quando chego em casa” CV(O) – PE: chego a casa.

18. “levamos no hospital” G(O) – PE: levamos ao hospital.

19. “pega ao coco” ST(O) – PE: pega no coco.

20. “o estado não responsabiliza deles” G (O) PE: não se respon-
sabiliza por eles.

B - Ausência ou uso desviante de “se”:

• Ausência em construções diversas como aquelas em que, no PE,
“se” é Reflexo ou Recíproco, Intrínseco ao verbo e Indefinido e utilização
de “se” em casos em que o PE não admite o seu uso.

- Ausência de “se” reflexo e recíproco.

Exemplos:

21. “ele vai ajudar a si só”G(O) – PE: vai ajudar-se a si só.

22. “e se nós todos os homens unimos”G(O) – PE: se nós todos
os homens nos unirmos.

23. “eles também não podem respeitar a si próprio” M(O) – PE:
respeitar-se a si próprios.

- Ausência de “se” intrínseco.

Exemplos:

24. “sim, temos uma discoteca aqui [...] chama tia chica” A(O) – PE:
chama-se tia chica.

25. “a gente até dava bem” CV(O) – PE: até se dava bem.

26. “a delinquência resume ao alcoolismo” G(O) – PE: resume-se
ao alcoolismo.

27. “quando me batiam os meus irmãos eu tinha que vir queixar e
eles eram…” M(O) – PE: tinha que vir queixar-me/tinha que me vir
queixar.
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28. “ele cresceu e dedicou fazer obras de artesanato” S(O) – PE:
dedicou-se a fazer obras.

29. “a pessoa deve esforçar” ST(O) – PE: deve esforçar-se.

- Uso de “se” em casos em que o PE não admite o seu uso.

 Exemplos:

30. “o produto vai-se escasseando” CV(O) – PE: vai escasseando.

31. “tive que enveredar-me pela via do ensino” G(O) – PE: tive
que enveredar pela via.

32. “ela por enquanto é boa tem-se lidado bem connosco” M(O) –
PE: tem lidado bem connosco.

C - Expressões Desviantes:

Quantitativas (em muitos casos com sentido genérico).

Exemplos:

33. “e tem família mais aqui?” A(O) – PE: e tem mais família aqui?

34. “viveu muitas várias vezes” G(O) – PE: muitas vezes/várias
vezes.

35. “eh quanto filho tem?” G(O) – PE: quantos filhos.

36. “surgiram uma série de problema” ST(O) – PE: uma série de
problemas.

• Locativas
Exemplos:

37. “nunca foram no coiso, no, no, na província do Longe” A(O) –
PE: nunca foram à província.

38. “limpar as ruas roda das casas” G(O) – PE: à roda das casas.

39. “em casa minha mãe” M(O) – PE: em casa da minha mãe.

• Temporais
Exemplos:

40. “os alunos, tempo presente, tem problemas sérios” G(O) – PE:
no tempo presente. 41. “ao passo que os nossos tempos já sabia fa-
zer” M(O) – PE: nos nossos tempos.
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42. “posso voltar à alta noite não se chateiam” M(O) – PE: a altas
horas da noite / noite alta.

D - Marcação do Género dos Nomes

Exemplos:

43. “quais são as principais problemas da juventude aqui do teu bair-
ro?” A(O) – PE: os principais problemas.

44. “aqueles latas grandes” CV(O) – PE: aquelas latas.

45. “andei estudar aqui no associação africano dos negros de Mo-
çambique” M(O) – PE: na associação africana.

46. “ele não aguenta com próprio vida dele” M(O) – PE: a própria
vida.

47. “existe uma sindicato para o pessoal” ST(O) – PE: um sindica-
to.

3.2.2 Sintaxe

E - Ausência ou Uso do Artigo

Exemplos:

48. “gente vai saber peso do peixe-andala” A(O) – PE: a gente.

49. “assim começava guerra contra rapaz” CV(O) – PE: a guerra, o
rapaz.

50. “impedir que o jornalista tenha um acesso à participação” CV(O)
-  PE: tenha acesso.

51. “não houve resposta no Portugal” G(O) – PE: em Portugal.

F - Colocação dos Clíticos, particularmente desviante, nos seguintes
casos:

• Ênclise quando o padrão normativo do PE exige próclise.

- Com verbos flexionados em orações subordinadas.

Exemplos:

52. “quando o doutor Pinto retira-se” A(O) – PE: se retira.
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53. “neste caso que o senhor perguntou-me” M(O) – PE: me per-
guntou.

54. “eram as únicas pessoas que serviam-nos como mães e pais”
M(O) – PE: que nos serviam.

55. “há quem diga que corta-se a palmeira não é?” ST(O) – PE: se
corta.

- Em orações negativas.

Exemplos:

56. “não é lhe dada” G(O) – PE: não lhe é dada.

57. “não deixavam-me sair tanto de casa” M(O) – PE: não me
deixavam sair.

58. “nem consegue-se com o dinheiro que se recebe” M(O) – PE:
nem se consegue.

-  Com advérbios como Também, Sempre, Ainda, Já, antepostos ao
verbo.

Exemplos:

59. “na igreja também usa-se o português” CV(O) – PE: também
se usa.

60. “mas sempre vai-se” CV(O) – PE: sempre se vai.

61. “ainda pratica-se golf” CV(O) – PE: ainda se pratica.

62. “isso já faz-se notar também em Lisboa” M(O) – PE: já se faz
notar.

- Com sujeito indefinido anteposto ao verbo.

Exemplos:

63. “todos foram-se embora” ST(O) – PE: todos se foram embora.

64. “ambos preocupam-se” ST(O) – PE: ambos se preocupam.

- No interior de grupos verbais com um verbo no Infinitivo, quando o
PE aceita variação entre a colocação do clítico antes ou depois do grupo
verbal.

Exemplos:
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65. “porque o calor já estava a se sentir” CV(O) – PE: já estava a
sentir-se/já se estava a sentir.

66. “ninguém vai te agredir” G(O) – PE: vai agredir-te/te vai agre-
dir.

67. “é do namoro onde que os futuros casados irão se conhecer”,
M(O) – PE: irão conhecer-se/se irão conhecer.

68. “até pode se misturar também com alguma fruta” ST(O)) – PE:
pode misturar-se/se pode misturar.

• Próclise em frases simples que no PE teriam ênclise.

Exemplos:

69. “a minha mãe se separa mais o meu pai”A(O) – PE: separa-se.

70.  “o objectivo de facto é nos conhecermos” CV(O) – PE: conhe-
cermo-nos.

71.  “ eu me adaptei bem quanto a esse assunto” ST(O) – PE: eu
adaptei-me.

3.2.3 Morfossintaxe

Salientam-se os casos  de:

G - Concordância Verbal, observando-se simplificação da flexão ver-
bal, preferencialmente com redução à 3ª pessoa do singular.

Exemplos:

72. “os filhos também fala.” A(O) – PE: falam.

73. “nós vai continuar o meu trabalho” CV(O) – PE: vamos.

74. “as minhas coisas não correu bem” M(O) – PE: correram.

75. “há pais ainda se preocupa, há outros não” ST(O) – PE: preocu-
pam.

H - Concordância Nominal, quer entre determinantes e nomes, quer
entre nomes e adjectivos, afectando tanto o género como o número.

Exemplos:

76. “estou, estou saber muitas coisa” A(O) – PE: coisas.

77. “uma família bem formado” G(O) – PE: formada.
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78. “enfrentou situações difícil” CV(O) – PE: difíceis.

79. “mulheres são muitos demais” M(O) – PE: muitas.

80. “esses casamento de agora” M(O) – PE: casamentos.

81. “foi três ou quatro canoa” ST(O) – PE: canoas.

I - Concordância nas formas de tratamento, particularmente entre
tu e você e correspondentes formas possessivas, com ou sem o sujeito
expresso.

Exemplos:

82. “você lava um carro, te dão os quinhentos mil.” A(O) – PE: dão-
lhe.

83. “aí você cultiva, vai na tuas lavra” A(O) – PE: na sua lavra.

84. “tu passas e vê o lixo” G(O) – PE: vês.

85. “você quer receber teu dinheiro” ST(O) – PE: o seu.

J - Emprego do Modo Verbal, em que a preferência vai para o uso
do Indicativo e do Infinitivo em detrimento do Modo Conjuntivo.

Exemplos:

86. “e eu espero que muitos jovens também não roubam” A(O) – PE:
roubem.

87. “e há quem por exemplo já se questiona” A(O) – PE: questione.

88. “damos o medicamento para que o paciente  toma-o em casa”
A(O) – PE: o tome.

89. “embora estamos a fazer largos estudos” G(O) – PE: estejamos.

90 “talvez a vida podia melhorar um bocadinho” M(O) – PE: pudes-
se .

91. “por mais que conselhar eles não podiam fazer” M(O) – PE: acon-
selhasse.

92. “por mais que a gente tem qualquer dificuldade” ST(O) – PE:
tenha.

93. “há quem gosta comer seco” ST(O) – PE: goste de comer.

94. “os nossos maridos não querem que a empregada faz de comer”
ST(O) – PE: faça.
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K - Emprego do Tempo Verbal, não se observando regularidades
assinaláveis no tipo de desvios.

Exemplos:

95. “antigamente  houve uma certa rigidez, os filhos eram educados
no sentido de se restringir à sua própria etnia no relacionamento” A(O) –
PE: havia.

96. “fica para amanhã a fim de conseguir se houvesse” G(O) – PE:
houver.

97.”agora já dizem a nossa Cesária e antes não se lembraram” CV(O)
– PE: lembravam.

98. “quem que pusesse no buraco, ganhou, quem não pusesse, per-
deu” CV(O) – PE: ganhava, perdia.

99. “eu teve uma boda de prata de vinte e cinco ano” M(O) – PE:
tive.

100. “para as duas pessoas poderem conhecerem-se” M(O) – PE:
poderem conhecer-se.

101. “se conseguirem mandarem” M(O) – PE: conseguirem man-
dar.

102. “já assisti a querer divorciarem-se” M(O) – PE: quererem
divorciar-se.

103. “comia até que a minha mãe chegue” ST(O) – PE: chegasse.

104. “lutamos mesmo que for até qualquer hora” ST(O) – PE: seja.

Importa dizer que estes desvios não são sistemáticos, isto é, em todas
as variedades e tanto no Oral como no Escrito se observam casos de cons-
truções umas vezes usadas de forma normativa, outras vezes de forma
desviante, conforme se pode constatar num exemplo apresentado no Qua-
dro 11.

Neste quadro pode ver-se que numa das construções de Assistir, em
que o verbo tem o sentido de “Presenciar”, “Ver como espectador”, este
umas vezes segue o padrão do PE que é o de Verbo seguido de Sintagma
Preposicional (V+a+SN), outras vezes ocorre (e isto em todas as varieda-
des) como verbo transitivo, ou seja, seguido directamente de um Sintagma
Nominal (V+SN).
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Quadro 11. Verbo Assistir: construções normativas e desviantes.

Exemplos das construções desviantes:

105. “confessou ter já assistido vários documentários” A(J)

106. “assistimos um crescendo de teorização” CV(J)

107. “os familiares iam assistir exame oral” G(O)

108. “dezasseis mil guineenses que assistiam o jogo no Estádio Naci-
onal” G(J)

109. “já assisti os casados a divorciarem-se” M(O)

110. “gostamos de assistir televisão” M(J)

Na maior parte das construções estudadas, são mais frequentes os
usos normativos do que os usos desviantes.

 Esta variação acontece, por vezes, no discurso de um mesmo falante
(e, como também já se constatou em levantamentos exploratórios, num
mesmo texto escrito).

Exemplos:

111. “ vou ao hospital […] depois vou na praça comprar” A(O)

112. “fui-me matricular tendo-se matriculado comecei a estudar”
M(O)

113. “talvez se estivesse cá o pai talvez podia conseguir” M(O)

114. “porque se a gente levanta a cabeça, colocando nas dificuldades
deste país, gente não vai a lado nenhum! Gente tem que disfarçar sem-
pre.” ST(O)
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Na fase do trabalho em que estamos é ainda cedo para podermos
dizer, a respeito de cada uma das diversas construções, se prevalecem as
normativas se as desviantes, e em que tipo ou género de discurso isso acon-
tece, uma vez que o objectivo do projecto que está em curso é, apenas, o de
identificar as construções desviantes, sistematicamente no Oral e por amos-
tragem no Escrito.

CONCLUSÃO

Até agora, no que respeita ao léxico do Corpus África, estão identifi-
cados factores de unidade e de diversidade entre as variedades africanas, o
que permite estabelecer comparações entre o léxico destas variedades e
léxicos extraídos de corpora de outras variedades do português. Quanto à
gramática, estão a ser, por enquanto, pesquisados no Corpus África ape-
nas aqueles fenómenos que divergem da norma-padrão do PE.

O importante é dizer que estão à disposição de todos novos materiais
que permitem continuar estas linhas de investigação e dar início a muitos
outros estudos sobre a evolução do português em contextos multilingues e
sobre a variação e mudança do português no mundo, com base em análises
contrastivas entre um número cada vez maior de variedades. É este o con-
vite que vos deixo.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro

O tema formação e política de disponibilização de corpora do
Português, há muito, vem sendo tratado no âmbito da Associação Brasilei-
ra de Lingüística (ABRALIN) e também constituiu um ponto de discussão
no I Congresso Internacional da Associação Internacional de Lingüística
do Português (AILP), por meio de uma mesa redonda que reuniu Fernanda
Bacelar, Ataliba de Castilho e Perpétua Gonçalves.

Em 1984, durante a 36ª. Reunião da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), a ABRALIN realizou uma mesa redonda intitu-
lada “Problemas de Sociolingüística,” de que participaram Miriam Lemle,
Sebastião Vôtre, Claiz Passos e Fernando Tarallo1 e que girou em torno de
três questões básicas: (a) reflexões de natureza ética, entre as quais as que
dizem respeito à relação entre pesquisador e informante; entre pesquisado-
res em diferentes estágios de formação num grupo de pesquisa; a inter-
relação entre diferentes grupos; a pertinência de franquear os dados à co-
munidade; (b) sugestões no sentido de tornar comparáveis os dados reco-

1  Cf. Referências bibliográficas, ao final.
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lhidos por diferentes grupos e delimitar temas de interesse de cada um
deles para evitar duplicação de pesquisas; (c) propostas concretas de le-
vantamento de projetos de pesquisa que contassem com amostras, sendo
inclusive apresentada por Vôtre uma esboço de ficha de dados que permi-
tisse traçar o perfil desses corpora.

Em 1994, na Universidade Federal do Espírito Santo, também numa
Reunião Anual da SBPC, a 46ª, realizou-se um Encontro sobre “Informati-
zação de acervos de língua portuguesa”, em que Ataliba T. de Castilho,
Giselle Machline de Oliveira e Silva e Dante Lucchesi, após sintetizarem os
principais tópicos da referida mesa-redonda e mencionarem algumas inici-
ativas no sentido de viabilizar o compartilhamento e informatização das
amostras – entre as quais o “Seminário sobre a Informatização de Acervos
de Língua Portuguesa”, realizado em Campinas em 1993,2 e a “Oficina de
Trabalho sobre Programas de Análise e Tratamento de Textos”, realizada
na USP, em março de 19943 – apresentaram um levantamento, ainda que
parcial, dos corpora existentes, feito com base em ficha preparada por
Rodolfo Ilari e enviada aos grupos de pesquisa pela ABRALIN.

Na reunião em Vitória, já foi possível identificar 51 acervos, constatan-
do-se que (a) as amostras institucionais (84%) predominavam sobre as
particulares (16%) e que a maior parte delas estava sediada em universida-
des federais (67%); (ii) que havia maior número de acervos de língua fala-
da (74,5%) do que de língua escrita (20%) ou de ambas as modalidades
(5.5%) e (b) que existiam apenas cinco projetos na área do Português ar-
caico e clássico. Foram, ainda, apresentadas sugestões de caráter prático
para dar continuidade ao trabalho, que foi interrompido pela morte de Gise-
lle Machline. Duas constatações advindas desse levantamento mereceram
destaque: o fato de a maior parte dos acervos (54%) terem sido digitados e

2 No “Seminário sobre a Informatização de Acervos de Língua Portuguesa”, realizado em
Campinas em 1993, foram lidos e debatidos relatórios de 13 pesquisadores, tendo-se conside-
rado: (i) serem válidos esforços no sentido de institucionalização, informatização e comparti-
lhamento dos corpora sobre a Língua Portuguesa, neste último caso discriminando-se usuários
contribuintes e não-contribuintes; (ii) ser recomendável o acesso aos dados fazer-se acompa-
nhar de troca de informações sobre as pesquisas elaboradas com base neles; (iii) serem necessá-
rias a identificação de novos acervos e a tomada de decisões técnicas sobre o compartilhamen-
to e informatização dos dados a cargo da ABRALIN; (iv) ser pertinente verificar se o projeto
de constituição de um banco deveria ser realizado de forma centralizada ou cada grupo encar-
regar-se de informatizar o corpus de acordo com parâmetros comuns. (CASTILHO, A; SILVA,
G.M.O.; LUCCHESI, D, 1995: 145-147).
3 Durante a “Oficina de Trabalho sobre Programas de Análise e Tratamento de Textos”, fez-
se a demonstração de softwares para tratamento de dados lingüísticos: Notebuilder e Wordcrun-
cher; Microconcord e Wordlist; Folio Views; Varbrul, STABLEX. Tact; The Etnograph (CAS-
TILHO, A; SILVA, G.M.O.; LUCCHESI, D, 1995: 147-148).
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estarem disponíveis por meio de disquetes e o interesse quase categórico
(90%), ao contrário do que ocorrera em 1984, em compartilhar corpora
(CASTILHO, A; SILVA, G.M.O.; LUCCHESI, D, 1995: 148-152).

DAS DIFICULDADES DE ORGANIZAR/REUNIR CORPORA

Aproveita-se a última constatação – a da tendência a compartilhar
corpora –, para considerações sobre as dificuldades inerentes à sua orga-
nização, do ponto de vista, não de um especialista em Lingüística de Cor-
pus, mas do sociolingüista que necessita fundamentar suas análises em
dados concretos, e, assim, buscar entender as razões pelas quais, em dez
anos, houve a mencionada mudança de perspectiva.

Talvez o maior problema com que se depara quem, na atualidade, se
dedica a estudos lingüísticos e objetiva compor um banco de dados seja
lidar com a gama de conhecimentos que já se detém sobre a estrutura e a
dinâmica das línguas, pelos aportes das diferentes vertentes da Lingüística.
Se, de um lado, elas fornecem ao pesquisador uma série de valiosos parâ-
metros para definições de ordem metodológica que lhe permitam, por exem-
plo, focalizar uma determinada comunidade, ampla ou restrita, com o obje-
tivo de registrar/interpretar a variação lingüística, por outro, funcionam como
complicadores no que tange a suas escolhas, tal a comprovada complexida-
de do objeto de estudo com que está lidando. Tem-se de admitir que, nos
dias que correm, opções metodológicas implicam sempre estar consciente
das limitações impostas por tal complexidade, mas também dispor-se a avan-
çar, por meio de inevitáveis recortes analíticos.

Questão pertinente a tais escolhas é a representatividade do corpus,
que, segundo Sardinha (2000: 21-27) está intimamente ligada a sua exten-
são, quer em virtude de a linguagem ser um sistema probabilístico (pois há
traços mais e traços menos freqüentes), quer pelo fato de um corpus ser
uma amostra de um todo (uma população lingüística, como ele denomina)
cuja real dimensão não se conhece. Desse modo, a sua representatividade
seria sempre relativa, o que dependeria, não só da resposta à pergunta
representativo de quê?, mas ainda representativo para quem?, isto é, os
usuários de um corpus teriam o ônus de “demonstrar a representativida-
de da amostra e de serem cuidadosos em relação à generalização dos
seus achados” no que toca ao todo” (um gênero ou a língua inteira, por
exemplo)” (op. cit.:p. 23).
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O critério da adequação também pesa na definição do perfil de um
corpus, tendo em vista que seu alcance, devido aos fatores acima comen-
tados, seria sempre limitado, ou melhor, não permitiria necessariamente in-
vestigar qualquer tipo de característica lingüística (p. 26): “o corpus deve
ser adequado aos interesses do pesquisador. Quer dizer, em vez de se dizer,
‘eu tenho este corpus, então agora vou descrevê-lo’, deve-se pensar ‘eu
desejo investigar esta questão, então eu necessito de um corpus com estas
características’” (p. 27). Como observa Passos (1984: 16-17) “ a seleção
de dados constitui uma etapa bastante séria do processo de realização da
pesquisa e dos resultados conseguidos, isto é, da amostra, depende a eficá-
cia das demais fases de realização do projeto”.

O pesquisador depara-se, ainda, com dificuldades inerentes ao próprio
tema de análise, como é o caso, por exemplo, das formas de tratamento,
cuja observação requer um corpus bastante diversificado, dependente não
só de diferentes situações intercomunicativas, mas também das relações
simétricas/assimétricas que se estabelecem entre os envolvidos na intera-
ção, determinadas, quer por fatores como faixa etária e gênero, quer pelos
distintos papéis sociais por eles desempenhados.

Além de aspectos mais propriamente metodológicos, há, ainda ou prin-
cipalmente, a considerar aspectos práticos, que tornam oneroso, quer em
termos financeiros, quer em termos cronológicos, a constituição de corpo-
ra, o que requer, a depender de sua extensão, uma equipe determinada a
recolhê-los no menor espaço de tempo e treinada de forma a que se evitem
vieses que ponham em risco os resultados das análises empreendidas. Nes-
se sentido, é de fundamental importância, como já se observou em diversas
oportunidades, que os integrantes das equipes, embora trabalhando de for-
ma complementar, pela inerente especificidade de cada uma das tarefas
próprias da organização e informatização de um corpus, participem ativa-
mente de todas as etapas de trabalho ou, quando se trata da utilização de
um corpus já constituído, fiquem inteirados dos parâmetros que o funda-
mentaram. Assim, parece, a cada dia, mais natural compartilhar corpora
por conta seja do interesse em contrastar diferentes realidades seja por o
próprio objeto em análise requerer um campo de observação mais amplo.

BANCOS DE DADOS LINGÜÍSTICOS NA UFRJ

Na UFRJ, a organização de corpora para estudos lingüísticos remonta
a 1968, quando, em decorrência da proposta de extensão ao domínio do

temp1.pmd 29/4/2008, 18:2868



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 69

CORPORA LINGÜÍSTICOS NO RIO DE JANEIRO

Português das orientações metodológicas do Projeto de Estudo Coordena-
do da Norma Lingüística Oral Culta das Cidades da Iberoamérica e da
Península Ibérica (Cunha, 1985: 24-26), se definiu o Projeto NURC, que
abarca a fala das cinco capitais brasileiras que, à época, tinham mais de um
milhão de habitantes e pelo menos cem anos de fundação. Dentre elas
encontrava-se o Rio de Janeiro, onde, a partir de 1973, iniciou-se a forma-
ção da amostra composta de elocuções formais (EF), diálogos entre infor-
mante e documentador (DID), diálogos entre dois informantes (D2) repre-
sentativa da fala de cariocas com nível superior, distribuídos por gênero e
três faixas etárias a que hoje se somam novas amostras, a complementar e
a de recontato, ambas da década de 90, num total de 394 informantes.
Parte dessa amostra está disponível no site www.letras.ufrj.br/nurc-rj.

Em 1979, um grupo de pesquisadores reuniu-se a Anthony Naro, com
o objetivo de estudar fenômenos variáveis com base na fala carioca não-
standard e organizou a Amostra Censo da Variação Lingüística no Rio de
Janeiro, hoje mais conhecida por Corpus Censo, inspirada no modelo cons-
tituído por Thibault e Vincent para o francês de Montreal e que perfaz um
total de 64 informantes, 48 deles adultos distribuídos por três faixas etárias
(e também estratificados por gênero e três níveis de escolaridade) e 16
crianças entre 7 e 14 anos (Silva, 1996). A partir de finais da década de 80,
com a diversificação de linhas de pesquisa, o grupo passou a denominar
suas atividades de Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL) e,
ao longo do tempo, à amostra Censo foram-se juntando, além do corpus
Mobral com base no qual se desenvolvera, por iniciativa de Miriam Lemle
e Anthony Naro, o Projeto Competências básicas do Português (Scherre,
1996), outros corpora de língua falada, inclusive de recontato, bem como
de língua escrita (Paiva & Scherre,1999), que, em breve, será disponibiliza-
do em CD e na web, sob a denominação de Banco de Dados do PEUL.

Em finais da década de 80 e ao longo da primeira década de 90, for-
mou-se o corpus do Projeto do Atlas Etnolingüístico do Estado do Rio de
Janeiro (APERJ), com entrevistas referentes à aplicação de Questionário
e a elocuções livres realizadas em comunidades pesqueiras da Região Me-
tropolitana e sobretudo nas Regiões Norte e Noroeste. Em relação às duas
últimas áreas, há 78 inquéritos, atualmente em vias de digitalização, com
indivíduos analfabetos ou escolarizados até a quarta série do Ensino Funda-
mental, distribuídos por três faixas etárias.

Entre 1993 e 1994, foram coletados os dados que compõem a amostra
referente ao Rio de Janeiro do Projeto Discurso e Gramática, de caráter
interinstitucional, constituído por 93 informantes distribuídos por gênero e
seis níveis de instrução (alfabetização infantil e de adultos, 4ª. e 8ª. séries
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do Ensino Fundamental, 2ª. série do Ensino Médio e último ano do Ensino
Superior) e que produziram cinco tipos de textos orais (narrativa de experi-
ência pessoal, narrativa recontada, descrição de local, relato de procedi-
mento e relato de opinião) e, a partir deles, cinco textos escritos, procedi-
mento metodológico que teve por objetivo garantir a comparabilidade entre
fala e escrita. A esse corpus integram-se, nos mesmos moldes, os referen-
tes às cidades de Niterói-RJ, Juiz de Fora-MG, Natal-RN e Rio Grande-
RS.

Em 1998, com a organização do Projeto Para uma História do Portu-
guês Brasileiro - PHPB-Rio, vinculado a um projeto de âmbito nacional,
iniciou-se a formação de um corpus diacrônico composto por documentos
de administração pública e privada, documentos particulares e textos literá-
rios que se distribuem do século XII ao XX, bem como por textos jornalís-
ticos dos séculos XIX e XX. Alguns desses materiais já se encontram na
web (www.letras.ufrj.br/phpb.rj), a exemplo do que acontece com parte da
amostra (cartas pessoais e peças populares dos séculos XVII e XVIII) do
Laboratório de História do Português Brasileiro (Labor Histórico-RJ), cria-
do em 2004 e concebido com “o principal objetivo de organizar e tornar
disponível o acervo documental do PHPB para estudos sobre mudança
lingüística” (www.letras.ufrj.br/laborhistorico). A estas iniciativas soma-se,
ainda, o Projeto O português brasileiro: da história social à história lingüísti-
ca em cujo site – www.letras.ufrj.br/socio-historia – encontram-se, no
momento, as cartas a Rui Barbosa, “escritas no período de 1866 a 1899,
que constam do Arquivo de Rui Barbosa - Inventário Analítico da Série
Correspondência Geral Vol. 1 – Correspondentes usuais: pessoas físi-
cas (Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro)”

Em 2003, foi criada a Coordenadoria Regional do Projeto do Atlas
Lingüístico do Brasil (ALiB-Rio), que está constituindo o corpus que abran-
gerá 60 entrevistas em 14 municípios do Estado (oito na capital e quatro em
cada um dos demais pontos), conforme se indica em www.letras.ufrj.br/
posverna/projalibrio.htm.

O Corpus Compartilhado VARPORT, formado entre 2000 e 2004 e
que comporta um total de 252.300 palavras, foi organizado no âmbito do
Projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português, de Cooperação
Internacional CAPES-GRICES. A construção desse corpus é um exemplo
de como se podem reunir dados pertencentes a diferentes amostras segun-
do critérios comuns. Disponibilizado, na íntegra, na web, com arquivos de
texto e de voz (www.letras.ufrj.br/varport), conta com entrevistas selecio-
nadas dos corpora dos Projetos NURC-RJ, Português Fundamental e Cor-
pus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC) e das elocuções
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livres do APERJ e do Atlas Lingüístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza
(ALEPG).

Com a criação, este ano, do Projeto Acervo das Variedades Lingüísti-
cas Fluminenses – AVAL-RJ – de perfil geo-sociolingüístico – e que se
desenvolverá em duas vertentes, uma voltada para a modalidade falada,
outra para a escrita, já estão programadas recolhas para a constituição de
uma nova amostra que abarcará, nos primeiros dois anos, dez municípios
representativos das oito regiões do Estado.  Em cada sede de município,
objetiva-se entrevistar 18 indivíduos estratificados por gênero, faixa etária
(três ) e nível de instrução (três) e recolher 500 redações distribuídas por
cinco níveis de ensino e dois tipos de texto.

Todos esses corpora, alguns deles de caráter nacional ou binacional,
bem como diversos outros de caráter particular, criados para fundamenta-
rem dissertações e teses e vinculados aos Departamentos de Letras Ver-
náculas e de Lingüística e Filologia da UFRJ testemunham o empenho de
duas ou três gerações de pesquisadores na busca do conhecimento do Por-
tuguês do Brasil, no desenvolvimento de análises em bases rigorosas e, por
conseguinte, na disseminação de práticas de pesquisa que possam contri-
buir para o aperfeiçoamento de métodos de ensino do Português em dife-
rentes níveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao especular, há mais de 15 anos, sobre o futuro dos corpora, Johan-
son (1996: 313), observa que

Apesar das grandes mudanças operadas, em menos de três décadas,
desde o primeiro corpus concebido para uso em computador, há um aspec-
to em que o papel do corpus na pesquisa lingüística não mudou. O corpus
continua sendo uma das ferramentas do lingüista, a ser usada junto com a
introspecção e técnicas de dedução. Lingüistas criteriosos, assim como ar-
tífices experientes, afiam suas ferramentas e reconhecem seus usos apro-
priados4.

4 “In spite of the great changes in the less than three decades since the first computer corpus,
there is one way in which the role of the corpus in linguistic research has not changed.
The corpus remains one of the linguist´s tools, to be used together with introspection and
elicitation techniques. Wise linguists, like experienced craftsmen, sharpen their tools and
recognize their appropriate uses”. (Tradução da autora).
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Tendo em vista o que se expôs, propõe-se que se volte a discutir ações
que pudessem garantir, de forma mais rápida, o intercâmbio dos corpora já
existentes entre os diversos grupos de pesquisa, por meio, por exemplo, de
um site que contivesse  não só informações e uma breve descrição sobre
cada um deles, mas também links que propiciassem o imediato acesso a
essas fontes. Naturalmente que se deveriam discutir, ainda, os meios (fi-
nanceiros, institucionais) e as possíveis implicações legais (autoria, condi-
ções de acesso aos corpora) que tornassem disponíveis arquivos de texto
e de voz.

Fica aqui a sugestão.
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CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM CORPUS DE VARIEDADES DO PORTUGUÊS

FORMAÇÃO E POLÍTICAS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DO BANCO VARSUL

Paulino Vandresen (UFSC/UCPel)
Izete Lehmkuhl Coelho (UFSC)

INTRODUÇÃO

Nosso objetivo nesta mesa é fazer uma reflexão a respeito da forma-
ção de um banco de dados, composto por amostras de fala da região sul do
Brasil, transcritas e armazenadas eletronicamente pelos componentes do
projeto VARSUL (Variação Lingüística Urbana na Região Sul) e a respeito
de políticas de disponibilização dessas amostras. Para tratarmos da forma-
ção e de políticas de disponibilização de um banco de dados trazemos para
discussão alguns pressupostos de Sardinha (2004) e para nos reportarmos
ao Banco de dados VARSUL utilizaremos os artigos de Vandresen (2005),
Bisol (2005) e Costa (2005), publicados no livro Estudos de Variação Lin-
güística no Brasil e no Cone Sul, organizado por Ana Maria Stahl Zilles.
Esse livro traz textos das conferências e mesas redondas apresentadas
durante o I Encontro de Variação Lingüística do Cone Sul, promovido pelo
projeto VARSUL, de 02 a 04 de setembro de 1996, na UFRGS.

A coleta e exploração de um conjunto de dados lingüísticos textuais,
coletado criteriosamente, têm, em geral, o propósito de servir para a pes-
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quisa de uma língua ou de variedades sociolingüísticas específicas. Seu
conteúdo é especializado. Seja a coleta um conjunto de dados de língua
escrita, seja um conjunto de língua falada, deve levar em consideração uma
quantidade significativa de dados, preferencialmente de diferentes tipos de
textos (ou gêneros), e não um amontoado de sentenças soltas. A coleta de
língua escrita, a princípio, pode ser qualquer conteúdo (eletrônico ou não)
desde que siga determinados critérios, de modo que sejam representativos
do uso lingüístico, com a finalidade de propiciar resultados de descrição e
análise. A coleta de um conjunto de dados de língua falada, em geral, é feita
com a utilização de gravadores. Posteriormente, os dados são transcritos e
armazenados eletronicamente para a pesquisa científica. Nas duas modali-
dades, uma coleta deve ser planejada e concretizada seguindo critérios lin-
güísticos de seleção.

Segundo Sardinha (2004), já estão disponíveis desde 1960, na Univer-
sidade de Lisboa, corpora eletrônicos do português. No Brasil, desde a
década de 70, foram criados projetos de formação de corpora em diferen-
tes regiões. Vale ressaltar aqui os projetos NURC (Projeto de Estudo da
Norma Lingüística Urbana Culta), PEUL (Programa de Estudos sobre Uso
da Língua), VARSUL (Variação Lingüística Urbana na Região Sul) e VAL-
PB (Projeto Variação Lingüística no Estado da Paraíba), compostos de
amostras de língua falada, e os projetos PHPB (Projeto para a História do
Português Brasileiro) e Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portu-
guese (só para citar alguns), compostos de amostras de língua escrita. De
todos esses corpora citados apenas o corpus do Tycho Brahe está dispo-
nível on line.

O projeto VARSUL, em pauta, segue os axiomas metodológicos da
teoria da variação e mudança (cf. LABOV, 1972) na formação de seu
banco de dados. Parte do pressuposto de que os dados ideais para a análise
da estrutura lingüística são aqueles em que é dada a mínima atenção à fala,
o vernáculo, e que a melhor forma de coleta é a gravação de entrevistas
individuais. O problema que enfrentamos, porém, está relacionado a dois
grandes pontos: (i) como localizar, contatar informantes e conseguir que
eles falem livremente em entrevistas gravadas? (ii) como evitar o ‘parado-
xo do observador’, ou seja, como verificar como as pessoas falam quando
não estão sendo sistematicamente observadas se só podemos obter esses
dados se a observação for sistemática? Esses são alguns dos desafios que
o projeto enfrentou na constituição de seu banco de dados de língua falada.
A discussão sobre a formação e a política de disponibilização desse banco
será apresentada nas próximas seções.
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CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DO VARSUL

 

Em dezenove de agosto de 1982, com o objetivo de discutir recursos e
meios para dinamizar os estudos nas áreas de Geografia Lingüística, Bilin-
güismo e Variação Lingüística, a convite do Centro de Lingüística Aplicada
do Instituto de Letras da UFRGS, reuniram-se, em Porto Alegre, professo-
res representantes das três universidades federais do sul do Brasil: UFR-
GS, UFSC e UFPR. Nascia, desse encontro, um projeto regional constitu-
ído de três áreas de pesquisa: 1) o estudo do bilingüismo, voltado para o
contato do português com as línguas minoritárias da região; 2) estudos dia-
letológicos, voltados para a constituição de um atlas lingüístico e etnográfi-
co dos três estados; e 3) estudo da variação lingüística, buscando descrever
o português falado na região sul. Cada um desses grupos desenvolveu, na
seqüência dos encontros, projetos diferenciados.

O grupo de variação lingüística discutiu inicialmente a proposta de Leda
Bisol de organizar um banco de dados lingüísticos da região sul do país,
dentro da metodologia laboviana, abrangendo os estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná. A idéia era desenvolver pesquisas na linha
temática e metodológica do Projeto Censo de Variação Lingüística do Esta-
do do Rio de Janeiro, conhecido atualmente como PEUL, coordenado à
época por Anthony Naro, com o propósito de organizar uma amostra repre-
sentativa do português falado na região sul do país. Em 1985, um grupo de
pesquisadores, coordenado por Leda Bisol, deu origem ao projeto que, sob
o nome de Variação Lingüística Urbana na Região Sul (VARSUL)1,
instala-se em quatro agências: UFRGS, UFSC, UFPR, PUCRS; essa últi-
ma incluída em 1990. O Projeto VARSUL desde a sua constituição é um
projeto interinstitucional.

Na formação do Projeto VARSUL, definiu-se que quatro cidades de
cada Estado2 comporiam seu banco de dados lingüísticos. Cada cidade se-
ria representada por um conjunto de 24 entrevistas, 96 por estado, estratifi-
cadas por região/etnia, sexo, escolaridade e faixa etária, formando um total
de 288 entrevistas, cada uma delas com a duração aproximada de sessenta
minutos. Com respeito aos grupos geográficos, as amostras deveriam privi-

1 Informações adicionais a respeito do Projeto VARSUL podem ser encontradas no site:
www.pucrs.br/fale/pos/varsul/index.php.
2 As  quatro cidades que compõem o banco de dados do VARSUL, em cada um dos estados, são:
(i) no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Flores da Cunha, Panambi e São Borja; (ii) em Santa
Catarina: Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Lages; e (iii) no Paraná: Curitiba, Londrina,
Irati e Pato Branco.
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legiar etnias culturalmente expressivas na formação de cada um dos esta-
dos, como alemães, italianas, açorianas, ucranianas e polonesas, por exem-
plo. Quanto ao grau de instrução, seriam coletadas amostras de informan-
tes com quatro, oito e doze anos de escolarização (abandonando, na forma-
ção do banco, os dois extremos: analfabetos e universitários). Com relação
à faixa etária, optou-se por amostras de informantes de duas faixas: infor-
mantes de 25 a 50 anos e de mais de 50 anos.

A coleta de dados iniciou-se no Rio Grande do Sul em 1988, e nos
demais estados em 1990, completando-se a amostra básica em 1996, ano
em que foi oficialmente inaugurado o Banco de Dados, no I Encontro de
Variação Lingüística do Cone Sul, ocorrido na UFRGS. O encontro marcou
a conclusão da primeira grande etapa do VARSUL: a consolidação do ban-
co de dados de língua falada da região sul, concretizado graças ao trabalho
conjunto das equipes de pesquisadores e bolsistas das quatro universidades
que integram (e integraram) o projeto e ao apoio de diversas agências de
fomento à pesquisa. Vale destacar aqui os primeiros recursos recebidos
pela FINEP, no convênio FINEP/FAPEU 89/90, na gestão de Paulino Van-
dresen como coordenador geral; o apoio do CNPq, em forma de bolsas de
pesquisa, bolsas de iniciação científica e auxílio a vários pesquisadores; o
da CAPES (com os alunos do programa PET); o da FAPERGS; o do FUN-
CITEC e o apoio das universidades participantes.

Com respeito à metodologia de coleta de dados representativos da lin-
guagem falada (autêntica e natural, na medida do possível), os pesquisado-
res do projeto VARSUL optaram pela entrevista face-a-face, seguindo,
como já foi dito anteriormente, a metodologia laboviana. Na coleta, o entre-
vistador (que em geral era um aluno bolsista), de gravador a tiracolo, levava
um questionário, que servia apenas como um roteiro para uma eventual
consulta, para fazer as entrevistas. A orientação do grupo era para deixar o
informante discorrer sobre os temas abordados (sem muita interferência
lingüística), justamente para tentar minimizar a artificialidade da situação.
Os princípios de escolha do tipo de texto (entrevista) utilizado na coleta de
dados obedeceram a um conjunto de regras estabelecidas e (re)discutidas
freqüentemente em reuniões, de modo que as amostras coletadas fossem o
mais representativas possível do vernáculo, ou seja, da fala usada em situ-
ações informais nas diferentes regiões.

Sobre a representatividade de um banco de dados, é necessário dizer-
mos, ainda, que para os estudos de sociolingüística, a representatividade
está diretamente relacionada a uma quantidade significativa de dados e aos
objetivos centrais da coleta. As amostras do banco VARSUL compreen-
dem, em termos de extensão, um número significativo de entrevistas: 288,
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atendem a uma variedade de língua, a vernacular; registram um tipo de
texto de linguagem falada, a entrevista face-a-face, e trazem o linguajar de
pessoas das principais etnias (igualmente estratificadas), que constituíram
a região sul do Brasil e que não saíram de suas regiões durante o período de
aquisição do vernáculo (até 13 anos de idade, mais ou menos). Esse quadro
aponta para um banco que pode se dizer representativo do português falado
na região sul.

Por mais que o banco lingüístico do VARSUL seja uma amostra repre-
sentativa da região sul não é necessariamente adequado à investigação de
qualquer objeto lingüístico. Embora representativo, possui seus limites. Ele
pode ajudar a responder  alguns tipos de perguntas (e não outros). Como
nesse banco não há diálogos, não é uma amostra adequada para a coleta
sobre a variação das formas de imperativo (fala versus fale), por exemplo.
Suponhamos, porém, que nosso interesse seja perguntar qual a freqüência
do sujeito pronominal expresso ou nulo ou qual a freqüência de uso das
formas de realização dos pronomes pessoais ou dos clíticos, os resultados
estatísticos da coleta de dados (considerados os diferentes estratos sociais)
podem nos dar respostas bem interessantes a respeito desses fenômenos
em variação. Cada banco cumpre, portanto, seus objetivos de formação.

POLÍTICAS DE ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO

O banco de dados lingüísticos do VARSUL funciona atualmente em
quatro agências (UFPR, UFRGS, PUC-RS e UFSC), as quais colocam à
disposição dos usuários o mesmo material para consulta e exigem desses
os mesmos compromissos. Cada uma das quatro agências tem uma equipe
responsável pela constituição e manutenção do acervo do banco de dados e
pela divulgação e disponibilização das 288 entrevistas. Essa equipe é for-
mada por um coordenador local, por professores e por bolsistas. Além dis-
so, o projeto VARSUL conta com um coordenador geral, escolhido entre os
professores integrantes do grupo. Anualmente, o grupo se reúne (em uma
das agências) para difundir as pesquisas e ações realizadas pela equipe em
cada estado e propor novas metas.

As entrevistas, que compõem o banco de dados do VARSUL, podem
servir como fonte para a pesquisa lingüística e sociocultural dos informan-
tes e encontram-se arquivadas em todas as quatro agências, a partir das
seguintes especificações (cf. COSTA, 2005):
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(i) cada agência dispõe de cópia integral das entrevistas gravadas
em fita cassete. As fitas contêm o registro do diálogo entre o entrevistador
(em geral um bolsista de Iniciação Científica) e um informante selecionado
criteriosamente para a constituição da amostra. Com o tempo, as entrevis-
tas gravadas originalmente em fitas-cassete deverão ser regravadas em
CD, etapa esta já concluída na PUCRS;

(ii) todas as entrevistas foram transcritas de acordo com normas
de transcrição estabelecidas no projeto, no formato de três linhas: na pri-
meira linha optou-se pela transcrição ortográfica e, na segunda, pela indica-
ção das variações, por ser possível, assim, fazer uma relação eletrônica
imediata entre a ortografia de uma forma, normalmente uniforme, e suas
diversas realizações; na terceira linha, foi feita uma classificação morfos-
sintática dos itens, bem como alguns registros de estilo de fala. Transcritos
os dados, foram eletronicamente armazenados;

(iii) os arquivos armazenados em disquete podem ser acessados
pelos programas Editor-VARSUL–Engesis e Interpretador-VARSUL-En-
gesis, em versões DOS e Windows. O módulo editor permite a leitura das
entrevistas e a impressão total ou parcial de uma, duas ou três linhas do
texto. O módulo interpretador possibilita a busca automática de informa-
ções a partir de parâmetros fornecidos pelo pesquisador;

(iv) além das cópias em disquetes (e em CDs), cada agência do
projeto VARSUL possui também cópias impressas e encadernadas de to-
das as entrevistas transcritas, que podem ser consultadas pelos usuários
nas próprias agências;

(v) o projeto também possui um conjunto de informações comple-
mentares sobre os informantes, as localidades e as particularidades de cada
uma das coletas de dados. A cada entrevista corresponde uma ficha social,
que contém algumas informações sobre o informante, como idade real, pro-
fissão, relações familiares, atividades de lazer mais freqüentes, exposição
aos meios de comunicação de massa, etc. A ficha registra também quem
foi o entrevistador, informa a data em que a entrevista foi feita e fornece
informações adicionais;

(vi) outra fonte de informação é o manual do usuário, o qual con-
tém o registro da história do projeto VARSUL, desde a sua criação (em
1985), o início das primeiras coletas de dados (em 1988), a transcrição, a
revisão e a digitação das entrevistas. Registra também a abertura oficial do
banco de dados à comunidade científica no I Encontro de Variação Lingüís-
tica do Cone Sul (em 1996).
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São usuários do banco VARSUL professores e alunos das universida-
des participantes do projeto, pesquisadores e alunos de pós-graduação vin-
culados a instituições de ensino e pesquisa, nacionais ou estrangeiras, ob-
servadas as condições especificadas em três categorias: 1ª. formada por
pesquisadores e professores integrantes do projeto VARSUL; 2ª. formada
por pesquisadores individuais, que fazem uso dos dados do banco, sem vin-
cular-se ao grupo de pesquisa; 3ª. formada por alunos de pós-graduação e
bolsistas de aperfeiçoamento e de iniciação científica, que utilizam o banco
de dados para a realização de seus projetos de pesquisa.

Aos integrantes da 1ª. categoria é permitido acesso irrestrito ao banco,
podendo fazer cópias de todo o material (fitas cassetes com a entrevistas,
transcrições digitalizadas e impressas), bem como dos programas Editor e
Interpretador Engesis/VARSUL. Aos pesquisadores das 2ª. e 3ª. categori-
as, o acesso ao banco informatizado deve ser feito nas agências e o acesso
às fitas cassetes e ao material escrito (transcrições de entrevistas) pode
ser feito nas agências e por intermédio de cópias do material, desde que
solicitadas previamente e autorizadas pelos coordenadores locais.

Os usuários não integrantes do grupo de pesquisa VARSUL, ao serem
autorizados a usar o banco, deverão se comprometer a (i) não fornecer
cópias do material a terceiros; (ii) utilizar os dados somente para o projeto
proposto; (iii) mencionar a fonte de dados; (iv) doar à Universidade forne-
cedora dos dados uma cópia de todos os trabalhos em que esses forem
utilizados; e (v) dar uma contrapartida ao projeto, seja em forma de coleta
de novos dados, seja em forma de fontes bibliográficas, entre outras.

Todos os pesquisadores das três categorias têm acesso ao banco de
dados do projeto. Podemos afirmar, então, que uma das principais caracte-
rísticas do corpus do VARSUL é que está disponível para a comunidade
acadêmica (pelo menos nas quatro agências), cumprindo assim seu papel
de fonte de dados verificáveis.

FINALIDADE DA FORMAÇÃO DO CORPUS DO VARSUL

Desde o final da década de 90, pesquisadores integrantes do grupo
VARSUL (das quatro agências) estão coordenando projetos que visam a
descrição e análise do português falado na região sul, nos moldes da pes-
quisa sociolingüística de orientação laboviana. Na PUCRS, Leda Bisol co-
ordena trabalhos que apontam certos padrões fonético-fonológicos desse
português falado. Em seus projetos sobre os estudos de variação, a pro-
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fessora reúne pesquisadores que atualmente também fazem parte do proje-
to VARSUL, como Cláudia Regina Brescancini e Maria Tasca na PUCRS,
Valéria Neto de Oliveira Monaretto, Luiz Schwindt, Gisela Collischnn e
Laura Rosane Quednau na UFRGS. Algumas descrições lingüísticas se
destacam nessa área: a variação das vogais pré-tônicas, a palatalização da
fricativa em posição de coda, a monotongação dos ditongos decrescentes /
ow/, /ey/, /ay/, a preservação da lateral alveolar na coda, o apagamento do
vibrante pós-vocálica, a elisão, entre outros.

Na UFPR, Odete Pereira da Silva Menon tem coordenado trabalhos
com as amostras do VARSUL na área da variação morfossintática (ou
apenas sintática), em destaque aqueles que discutem a variação e mudança
do paradigma pronominal e as formas de indeterminação do sujeito. Certos
resultados estatísticos apontam como variantes lingüísticas podem docu-
mentar particularidades sócio-históricas da formação das regiões. O traba-
lho de Menon e Loregian-Penkal (2002) a respeito dos pronomes de segun-
da pessoa do discurso é, nesse sentido, um exemplar. As autoras mostram
que o pronome tu é considerado o pronome de uso comum para o trata-
mento íntimo em várias regiões litorâneas do sul do Brasil, colonizadas, em
geral, pela ocupação portuguesa com imigrantes açorianos e madeirenses.
Enquanto o pronome você é considerado de uso familiar em Curitiba, no
planalto catarinense (em regiões como Lages, por exemplo) e em parte do
Rio Grande do Sul, como resultado da penetração dos paulistas na rota
entre Vacaria (RS) e Sorocaba (SP) para a atividade econômica de trans-
porte de gado e charque, o chamado “caminho do gado”. As amostras do
VARSUL permitem, entre outras coisas, que se trace um percurso da for-
mação das diferentes regiões.

Na UFSC, Paulino Vandresen, Edair Maria Gorski e Izete Lehmkuhl
Coelho têm coordenado trabalhos de variação, que utilizam o banco de
dados do VARSUL, em diferentes áreas, em geral, da (morfo)sintaxe ao
discurso, tais como. (i) trabalhos sobre a variação na concordância verbal e
nominal, sobre a alternância pronominal (tu versus você, nós versus a gen-
te e seu versus teu) e sobre as diferentes formas do paradigma temporal
(formas do mais que perfeito, alternando-se com o perfeito, formas do futu-
ro do presente alternando-se com o presente, formas do futuro do pretérito
alternando-se com o imperfeito, etc.); (ii) trabalhos que tratam da variação
da ordem do sujeito, da ordem do clítico e do preenchimento do sujeito
pronominal; e (iii) trabalhos referentes à ordenação de orações temporais,
a construções de topicalização, a articuladores oracionais como aí ,daí, e,
então, e a marcadores discursivos do tipo né, sabe?, tá?, entende? não
tem? olha, veja, quer dizer, entre outros.
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Os trabalhos citados apresentam resultados estatísticos significativos
referentes a padrões de uso e a condicionadores internos e externos da
variação nos diferentes níveis lingüísticos. São uma pequena mostra da
importância da formação e disponibilização do corpus do VARSUL para a
descrição e o (re)conhecimento do português falado da região sul.

Alguns desses resultados estatísticos estão documentados em revistas
e livros publicados a partir de 1996. Ressaltam-se certos trabalhos de des-
crição que estão inseridos nas revistas Fragmenta n. 13, de 1996, Letras
de Hoje v. 35, de 2000, Letras de Hoje v. 40, de 2005, Organon n. 28/29,
de 2000, e Organon n. 36, de 2004. Além disso, trabalhos que se encontram
no livro Fonologia e variação: recortes do português brasileiro, organi-
zado por Leda Bisol e Cláudia Brescancini, em 2002, e nos dois livros orga-
nizados por Paulino Vandresen, Variação e mudança no português fala-
do da região sul (2002) e Variação, mudança e contato lingüístico no
português da Região Sul (2005), ambos publicados pela Educat, Pelotas/
SC.

Outros resultados de descrição do português falado na região sul en-
contram-se em inúmeros trabalhos de conclusão de curso (TCC), relatórios
de iniciação científica,  em dissertações de mestrado e teses de doutorado
que utilizaram o banco VARSUL como fonte de dados verificáveis, um dos
objetivos iniciais do projeto. Queremos destacar a quantidade significativa
de dissertações e teses produzidas com esse banco de dados, desde 1996: 2
dissertações de mestrado sobre o bilingüismo, 15 dissertações e 4 teses
dentro da variação fonológica, 33 dissertações e 4 teses que descrevem
fenômenos (morfo)sintáticos em variação, com abordagens teóricas dife-
renciadas (ora funcional, ora gerativa), e, dentro da variação no discurso, 9
dissertações e 1 tese. Ao todo, portanto, contabilizamos 59 dissertações de
mestrado e 9 teses de doutorado já concluídas, além das que estão em
andamento. Vale lembrar que muitos desses trabalhos foram feitos por bolsis-
tas que participaram de todas as etapas do projeto, desde a coleta de dados,
a transcrição, a digitação das entrevistas, até a descrição dos fenômenos
lingüísticos em variação, com trabalhos de Iniciação Científica (primeira-
mente), de dissertação de mestrado e, posteriormente, de doutorado, con-
firmando o fato de o projeto ser um lugar privilegiado de formação de novos
pesquisadores.

Vale ressaltar, ainda, a importância de corpora como fontes de infor-
mação, pois eles registram a linguagem natural realmente utilizada por fa-
lantes de uma língua em situações reais e não a trivialidade da investigação
de certas ocorrências isoladas. Ao utilizamos o banco de dados do VAR-
SUL, estaremos, na verdade, investigando a linguagem armazenada na déca-
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da de 90, representativa de grupos étnicos importantes para a constituição
da população da região do sul do Brasil. Nesse sentido, serve como fonte
de dados lingüísticos para a descrição de uma língua ou de uma variedade
sociolingüística específica.

OS NOVOS RUMOS DO PROJETO VARSUL

O banco VARSUL vem sendo constantemente ampliado com o acrés-
cimo de novas amostras em todas as agências. À amostra básica, constitu-
ída de informantes sem curso superior, distribuídos por grau de escolarida-
de, sexo e faixa etária (acima de 25 anos), outras vêm sendo acrescidas,
contemplando novas regiões (como Ribeirão da Ilha, em Florianópolis3),
uma terceira faixa etária (de 15 a 24 anos), bem como outros níveis de
escolaridade (nível superior). Além disso, as amostras que Leda Bisol cole-
tou para a sua tese de doutorado (de quatro cidades do Rio Grande do Sul)
e os dados do NURC de Porto Alegre também estão disponíveis na agência
da PUCRS para descrição e análise.

Na UFSC, foi elaborado recentemente o projeto Variação sócio-geo-
lingüística do português falado em Florianópolis, que congrega o Atlas
lingüístico e o VARSUL, com o objetivo de constituir um banco de dados do
português falado em dez pontos diferentes da região de Florianópolis, cinco
urbanos e cinco rurais: (i) rural – Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul, Rio
Vermelho, Ponta das Canas e Costa da Lagoa; e (ii) urbano – Estreito,
Centro, Costeira, Saco Grande e Ingleses4, nos moldes da metodologia so-
ciolingüística e da geolingüística. Essa amostra vai permitir que se faça um
estudo das características mais específicas dos indivíduos e da comunida-
de, através de questões etnográficas e de práticas sócio-econômico-cultu-
rais que visam à identificação das redes sociais e das comunidades de fala
de Florianópolis. Esses dados de fala, após coletados, também farão parte
do banco VARSUL e estarão disponíveis para estudo.

Atualmente, o projeto VARSUL está também em fase de constituição
de um banco de dados de língua escrita5, com a coleta e a digitalização de

3 A amostra do Ribeirão da Ilha foi coletada por Cláudia Regina Brescancini para seu trabalho de
dissertação de mestrado e, posteriormente, foi doada ao banco VARSUL.
4 Esta coleta de dados está sendo feita, inicialmente, por Isabel Monguilhott (para sua tese de
doutorado) em quatro regiões: Ribeirão da Ilha e Costa da Lagoa, na zona rural, Ingleses e
Centro, na zona urbana.
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peças de teatro de autores catarinenses, cartas e documentos diversos,
relativos aos séculos XVIII, XIX e XX, na agência da UFSC. A constitui-
ção desse banco de dados tem como meta propiciar um estudo histórico-
diacrônico da formação do português de Santa Catarina, em especial, da
formação de Florianópolis. Posteriormente, os dados de língua escrita e os
de língua falada, que já constituem o banco VARSUL, podem servir para
uma descrição mais ampla e completa dos dados dessa região.

E, para finalizar, é importante destacar que, como todos os corpora, o
banco de dados do projeto VARSUL (com todas as suas ampliações) não
deixa de ser um artefato produzido para a pesquisa científica.

5 Este projeto está sendo coordenado por Izete Lehmkuhl Coelho e conta com a colaboração
dos doutorandos Marco Antonio Martins e Isabel Monguilhott, assim como dos demais bolsis-
tas de Iniciação Científica, vinculados ao Projeto VARSUL, da agência UFSC.
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Augusto Soares da Silva

Universidade Católica Portuguesa – Braga

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta os instrumentos e os resultados principais de
duas questões de investigação sobre as relações lexicais entre o Português
Europeu (PE) e o Português Brasileiro (PB): (i) saber se as duas varieda-
des se encontram num processo de convergência ou de divergência a nível
do léxico nos últimos 50 anos; e (ii) saber que influência têm factores lingu-
ísticos internos na tendência evolutiva global.1 Ambas as questões implicam
uma análise diacrónica, sendo externa a primeira e interna a segunda. O
objecto de análise é a variação onomasiológica que envolve sinónimos de-

1 Na base deste estudo está o projecto de investigação “Convergência e Divergência no Léxico
do Português“, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (Refª
POCTI/LIN/48575/2002), já concluído (2004-2006). Outras questões do projecto CONDIV
são sincrónicas: estratificação actual das duas variedades e atitudes dos falantes dos dois países.
Para mais informações, ver <www.facfil.ucp.pt/condiv.html>.
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notacionais e a base empírica consiste em largos milhares de observações
do uso de palavras alternativas designando conceitos dos domínios do fute-
bol e do vestuário. Esta investigação sociolexicológica situa-se num quadro
cognitivo (da Linguística Cognitiva, de R. Langacker, G. Lakoff & L. Tal-
my) e quantitativo (pela utilização de métodos quantitativos de medição da
convergência e divergência). Num primeiro momento, exporemos os ele-
mentos essenciais do enquadramento teórico e metodológico deste estudo
de sociolexicologia cognitiva e quantitativa. A seguir, apresentaremos os
resultados da análise diacrónica externa e interna, bem como da correlação
dos factores externos e internos.

Como hipóteses sobre as relações entre PE e PB, admite-se (i) uma
influência crescente do PB sobre o PE, (ii) maior receptividade do PB aos
estrangeirismos e (iii), embora não se encontrem hipóteses claras na litera-
tura, a ideia generalizada de uma fragmentação progressiva e inelutável e,
portanto, a hipótese da divergência.

1. ELEMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Três razões justificam a opção pelo quadro teórico da Linguística Cog-
nitiva: (i) a sua orientação recontextualizante (reintegrando as diferentes
formas de contexto, excluídas pelos modelos gramaticais autonomistas, par-
ticularmente o generativista), para o significado (incluindo o significado
social) e baseada-no-uso (origem da própria variação linguística); (ii) a
importância dada à flexibilidade e à variação, temas que estão na base da
teoria do protótipo e da teoria da metáfora conceptual; e (iii) a assunção de
que não só a capacidade para a linguagem se fundamenta em capacidades
cognitivas gerais, como também todas estas capacidades são cultural e
socialmente situadas e definidas (donde a noção de cognição social). Mais
especificamente, a nossa investigação insere-se no âmbito da emergente
Sociolinguística Cognitiva (Geeraerts 2005, Kristiansen & Dirven 2007),
inevitavelmente implicada por aqueles princípios, que tem desenvolvido mé-
todos quantitativos e multivariacionais para a análise da confluência de fac-
tores conceptuais, discursivos e variacionais (ver também Silva 2006b, 2007).
Neste âmbito, a presente investigação apoia-se na concepção geral e nos
métodos quantitativos da investigação sociolexicológica desenvolvida por
Dirk Geeraerts e sua equipa para o Neerlandês da Holanda e da Bélgica
(Geeraerts, Grondelaers & Speelman 1999).
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O objecto de investigação é a variação onomasiológica formal: aquela
que envolve sinónimos denotacionais (ou referenciais), como avançado,
atacante e dianteiro, e não a variação onomasiológica conceptual, a qual
envolve diferenças conceptuais, como avançado e jogador. Os sinónimos
denotacionais evidenciam tipos de diferenças sociolinguísticas e são estas
diferenças regionais, sociais, estilísticas, pragmático-discursivas e históri-
cas que definem a própria existência e a competição de variedades lectais
de uma língua.

Para medir a convergência e divergência e outras distâncias entre o
PE e o PB, utilizamos três métodos quantitativos: (i) medida de uniformida-
de (U); (ii) medida da proporção de determinado traço (A), ligado a itens ou
a conceitos lexicais; e (iii) medida da correlação de diferentes variáveis.

Mais importante, a medida U (“uniformidade linguística baseada em
perfis”) envolve duas noções: perfil onomasiológico ou conjunto de sinó-
nimos usados para designar um conceito/referente, diferenciados pela sua
frequência relativa, e uniformidade ou medida da correspondência entre
dois conjuntos de dados, definidos em termos de perfis onomasiológicos.
Por exemplo, a uniformidade de um conceito entre duas amostras, em que
uma contém 6 ocorrências do termo A e 4 do termo B e a outra 3 ocorrên-
cias de A e 7 de B, resulta do número de pares comuns de nomeação desse
conceito (7 pares), sendo portanto U = 70%. Este mesmo resultado obtém-
se somando as frequências relativas mais pequenas de cada termo alterna-
tivo: 30% de A e 40% de B.

Em termos técnicos, o cálculo de uniformidade de um conceito é for-
mulado assim:

Isto é, a uniformidade U para um conceito Z entre duas amostras Y
1
 e

Y
2
 equivale à soma ? dos mínimos das frequências relativas F do termo x

nos perfis onomasiológicos de Z em Y
1
 e Y

2
. O símbolo x

i
 representa os

diferentes termos x
1
 a x

n
 usados nas amostras Y para designar o conceito

Z. Quando estão em causa vários conceitos, a uniformidade média é calcu-
lada em termos de média ponderada, através da seguinte fórmula:

temp1.pmd 29/4/2008, 18:2891



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade92

Augusto Soares da Silva

A uniformidade U’ para um conjunto de conceitos Z entre duas amos-
tras Y

1
 e Y

2
 equivale à soma dos valores-U dos Zs ponderados pela frequ-

ência relativa G de Z dentro do conjunto total de Zs. Obtém-se o coeficien-
te de ponderação G

Zi
 ou frequência relativa de um conceito Z, dividindo a

soma das ocorrências de Z em Y
1
 e Y

2
 pelo número total de ocorrências

para os conceitos Z
1
 a Z

n
. Porque toma em conta a frequência relativa, a

medida U’ é mais representativa do que a medida U.

A proporção de termos com determinado traço (medida A) é calculada
pelas seguintes duas fórmulas: tal como para os cálculos de U e U’, a
primeira (A) toma cada conceito tão importante quanto o outro, ao passo
que a segunda (A’) tem em conta a frequência relativa de cada conceito.

A proporção A de todos os termos x com o traço K no perfil onomasi-
ológico do conceito Z na amostra Y é igual à soma das frequências relativas
dos termos x ponderada pelo valor de pertença a W.

A proporção A’ de todos os itens x com o traço K na amostra Y é igual
à soma de todas as medidas-A ponderada por G, isto é, a frequência relativa
do conceito Z em Y.

A terceira medida, da correlação de diferentes variáveis, é calculada
pelo método estatístico da análise de regressão (linear e multilinear).

Os dados pertencem aos campos lexicais do futebol e da moda/vestu-
ário, por serem populares e permeáveis à influência de línguas estrangeiras,
com a diferença da emotividade e presumível influência brasileira do pri-
meiro. Está ainda em análise um terceiro campo lexical – o dos termos de
saúde. A base empírica da investigação consiste em largos milhares de
observações do uso de termos alternativos para nomear 43 conceitos nomi-
nais de futebol e vestuário. Os materiais foram extraídos manualmente de 8
jornais de desporto (A Bola, Record, Mundo Desportivo e O Jogo, do
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PE; Jornal dos Sports, Gazeta Esportiva, Estado de São Paulo e Lan-
ce, do PB) e 24 revistas de moda (14 PE e 14 PB) dos primeiros anos das
décadas de 50, 70 e 90-2000; e constituem dois sub-corpora, com cerca de
4 milhões de palavras, do corpus CONDIVport, disponibilizado no sítio da
Linguateca, em <www.linguateca.pt/ACDC>. A análise compreende 21
perfis onomasiológicos de futebol, perfazendo um total de 183 termos, estu-
dados numa base de dados constituída por 90.202 observações do uso des-
tes termos, e 22 perfis onomasiológicos do vestuário de homem (M) e de
mulher (F), num total de 264 termos, estudados numa base de dados de
12.451 observações. Para cada perfil, apresentamos o nome do conceito/
referente na designação utilizada no PE e os sinónimos denotacionais se-
leccionados (para não inflacionar as diferenças, foram excluídos os termos
marcadamente populares).

Termos de futebol – 21 perfis:

ÁRBITRO: apitador, árbitro, director da partida, juiz, juiz de campo,
“ref(eree)”, referi, refre

ÁRBITRO AUXILIAR: árbitro auxiliar, árbitro assistente, auxiliar, 2º/3º/4º
árbitro, bandeirinha, fiscal de linha, juiz de linha, “liner”

AVANÇADO: atacante, avançado, avante, dianteiro, “forward”, ponta-
de-lança

BALIZA: arco, baliza, cidadela, “goal”, gol, malhas, marco, meta, rede,
redes, vala

BOLA: balão, bola, couro(inho), esfera, esférico, pelota

DEFESA: “(full-)back”, beque, bequeira, defensor, defesa, lateral, líbe-
ro, zagueiro

EQUIPA: conjunto, formação, eleven, equipa/e, escrete, esquadra, es-
quadrão, grupo, “match”, onze, onzena, plantel, quadro,
“scratch(men)”, “team”, time, turma

EXTREMO: ala, extremo, ponta, ponteiro

FALTA: carga, falta, “foul”, golpe (baixo, irregular), infra(c)ção,
obstru(c)ção, transgressão, violação (das regras)

FINTA: corte, drible(ing), engano, “feint”, finta, firula, ginga, lesa,
manobra enganadora, simulação
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FORA-DE-JOGO: adiantamento, banheira, deslocação, fora-de-jogo, im-
pedimento, “offside”, posição irregular

GOLO: bola, “goal”, gol, golo, ponto, tento

GRANDE PENALIDADE: castigo máximo, castigo-mor, falta máxima, grande
penalidade, penalidade, penalidade máxima, penálti/pênalti, “penal-
ty”

GUARDA-REDES: arqueiro, “goal-keeper”, goleiro, golquíper, guarda-meta,
guarda-redes, guarda-vala(s), guardião, “keeper”, porteiro, quíper,
vigia

JOGADA: jogada, lance

JOGO: batalha, choque, combate, competição, confronto, desafio, dis-
puta, duelo, embate, encontro, jogo, justa, luta, “match”, partida,
peladinha, peleja, prélio, prova, pugna

MÉDIO: alfe, central, centro-campista, centro-médio, “half”, interior,
médio, meia, meio-campista, meio-campo, “midfield”, trinco, volante

PONTAPÉ: chute, chuto, “kick(-off)”, panázio, pelotada, pontapé, qui-
que, “shoot”, tiro

PONTAPÉ DE CANTO: canto, chute de canto, “corner”, córner, escanteio,
esquinado, pontapé de canto, tiro de canto

PONTAPÉ LIVRE: chute (in)direto, falta, “free(-kick)”, livre (directo, indi-
recto), pontapé livre, tiro dire(c)to, tiro livre (direto, indireto)

TREINADOR: mister, professor, técnico, treinador

Termos de vestuário – 22 perfis:

BLUSA F: “blouse”, blusa, blusinha, “bustier”, camisa, camisa-body,
camisão, camiseiro(inho), camiseta/e, (blusa) “chémisier”, (blusa) che-
misiê

BLUSÃO M/F: “blazer”, blêizer, blusão, “bluson”, camurça, camurcine,
camisa esporte, casaco de pele, ganga, etc., colete, parka

CALÇAS M/F: calça, calças, pantalona
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CALÇAS CURTAS M/F: bermuda(s), calças-capri, calça(s) corsário, calça(s)
curta(s), calças 3/4, calções, “cool pants”, corsários, “hot pants”,
“knikers”, “pantacourt”, “pedal pusher”, “short(s)”, “short cuts”,
“short shorts”, shortinho, “slack(s)”

CALÇAS JUSTAS F: “fuseau(x)”, fusô, “legging(s)”

CAMISA M: blusão, camisa, camisa de gravata, camisa de manga curta,
camisa desportiva, camisa esporte(iva), camisa jeans, camisa social,
camiseta, camisete, “camisette”, camisinha

CAMISOLA M/F: blusa, blusão, blusinha, “body”, cachemir, camisa, cami-
sa-de-meia, camiseta, camisinha, camisola, camisolinha, “canoutier”,
canoutiê, malha, malhinha, moleton, “pull”, “pullover”, pulôver, sué-
ter, “sweat”, “sweat shirt”, “sweater”

CASACO F: “blazer”, blêizer, casaco, casaquinho/a, “manteau”, mantô,
paletó, “paletot”

CASACO M: “blazer”, blêizer, casaco, paletó, “paletot”

CASACO CURTO F: bolero, carmona, casa(i)b(v)eque, casaco curto, casa-
quilha, colete, colete camiseiro, corpete, corpinho, garibáldi, “gilet”,
manguito, mini, minicasaco, roupinha, “shortie”, vasquinha

CASACO CURTO M: casaco curto, colete, espartilho, gibão, “gilet”, jale-
ca, jaleco, jaqueta, véstia

CASACO DE CERIMÓNIA M/F: “black-tie”, casaca, casaco cerimónia, fra-
que, “manteau”, mantô, paletó, “paletot”, “pelerine”, “smo(c)king”,
sobrecasaca, “tuxedo”

CASACO DE MALHA M/F: cardigã, “cardigan”, casaco/casaquinho de ma-
lha (de lã, de tricô), “gilet”, japona, malha, “twin-set”

CASACO IMPERMEÁVEL M/F: “ciré”, “ciré-maxi”, “anorak”, canadiana,
capa, capa de chuva, casaco impermeável, corta-vento, casaco-ga-
bardina, gabardine/a, impermeável, kispo, parka, redingote

CASACO QUENTE (Inverno) M/F: abafo, agasalho, balandrau, capote, ca-
sacão, casaco comprido, casaco de abafo/abafar, casaco de agasa-
lho, casaco de/em pele, casaco-sobretudo, “duffle-coat”, gabão, “gi-
let”, “manteau”, mantô, manto, overcoat, paletó, “pardessus”, “pele-
rine”, samarra, sobrecasaca, sobretudo, sobreveste, “trench (coat)”
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CONJUNTO F: “complet”, completo, conjunto, costume, duas-peças, “en-
semble”, fatinho, fato, saia-casaco, “tailleur”, “toilette”, toilete, ves-
tido-casaco

FATO M: beca, completo, costume, fato, terno

JAQUETA M/F: casaca, casaco curto, jaleca, jaqueta, “jaquette”, jaque-
tinha, véstia

JEANS M/F: calça(s) de ganga, calça(s) em denim, calça(s) em jeans,
ganga, jeans

SAIA F: kilt, maxi (máxi), maxissaia, micro-mini, micro-saia, míni (mini),
mini-saia, minissaia, pareô, saia, saia-calça, saia-calção, saião, sai-
nha, saiote

T-SHIRT M/F: camisa, camiseta/e, “camisette”, camisola, licra, “singlet”,
“tee-shirt”, “t-shirt”

VESTIDO F: camiseiro, “chemisier”, chemisiê, “shirt-dress”, traje/o, ves-
te, vestido(inho), vestido-camisa, vestido-camiseiro, vestido-camiseta,
vestido-chemiser(ê), (vestido) cai-cai, (vestido) tomara-que-caia

2. ANÁLISE EXTERNA: RESULTADOS DE UNIFORMIDADE

São três as questões específicas:

(1) convergência ou divergência entre o PE e o PB?

(2) a tendência convergente/divergente ocorre dos dois lados ou ape-
nas de um?

(3) a uniformidade interna aumenta ou diminui? é maior no PE ou no
PB?

Para as questões (1) e (2), utilizamos os cálculos de uniformidade U e
U’: convergência e divergência exprimem-se em aumento e diminuição de
U/U’, respectivamente; a evolução convergente ou divergente de uma das
variedades em relação à outra manifesta-se em maiores mudanças de U/
U’ entre diferentes períodos e em valores de U/U’ maiores ou menores em
diferentes períodos do que no mesmo período. Para a questão (3), utiliza-
mos os cálculos de uniformidade interna I e I’: um aumento de I/I’ indica
homogeneidade interna crescente; a homogeneidade aumenta à medida que
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diminuir ou a variação formal (número de termos alternativos) ou a compe-
tição entre os termos alternativos (número de termos dominantes). Importa
notar que uma diferença inferior a 5% é estatisticamente irrelevante. E,
como já foi referido, os cálculos ponderados (U’, I’, etc.) são mais signifi-
cativos.

O Quadro 1 apresenta os valores de uniformidade de cada conceito/
perfil (U) e de uniformidade ponderada (U’) dos 21 perfis onomasiológicos
de futebol do português de Portugal (P) e do Brasil (B) das décadas de 50,
70 e 90-2000; na coluna da direita, o total de observações de cada perfil e o
total absoluto de observações.2

Quadro 1. Percentagens de U e U’ dos 21 perfis de futebol

2 Por restrições de espaço, não podemos apresentar os resultados para cada um dos referidos
termos de futebol (183) e de vestuário (264). Para estes resultados, ver Silva (2006a) e Silva &
Duarte (2005).
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A Figura 1 sistematiza os resultados percentuais de uniformidade ex-
terna e interna dos termos de futebol: em cada par de números, o primeiro
é de uniformidade não-ponderada (U, I) e o segundo de uniformidade pon-
derada (U’, I’); os números nas linhas horizontais indicam a percentagem
de uniformidade (U/U’) entre PE e PB nos anos 50, 70 e 2000, responden-
do assim à questão (1); os números nas linhas verticais e diagonais indicam
a percentagem de U/U’ de período para período e entre diferentes períodos
e respondem à questão (2); os números ao lado de cada variedade e perío-
do indicam a respectiva percentagem de uniformidade interna (I/I’), res-
pondendo à questão (3).

Figura 1. Resultados de uniformidade dos termos de futebol

Em primeiro lugar (questão 1), as percentagens de U’ indicam conver-
gência de 50 para 70 (U’ aumenta 11,4%) e estabilidade a partir de então,
mas as de U não indicam qualquer alteração significativa. Quer isto dizer
que é a nível dos conceitos mais frequentes (ver Quadro 1) que aquela
convergência se verifica. Ao mesmo tempo, os números mostram uma gran-
de distância entre as duas variedades nos três períodos.
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Em segundo lugar (questão 2), as percentagens de U e U’ das linhas
verticais mostram que há mais mudanças do lado do PB, principalmente a
longo prazo (de 50 para 2000) e no primeiro momento (de 50 para 70).
Além disso, de 50 para 70 o PB parece aproximar-se do PE (ver a respec-
tiva linha diagonal): B70 está mais próximo, não somente de P70, mas tam-
bém de P50 (48,04% contra 42,27%). Estes dois resultados coadunam-se
com a convergência anteriormente observada. Mais adiante, veremos se
se trata efectivamente de uma aproximação do PB ao PE e quais os facto-
res internos que explicam estes resultados percentuais.

Finalmente (questão 3), as percentagens de I e I’ indicam um grande
aumento de uniformidade interna no PB, sobretudo de 50 para 70, ao passo
que as alterações no PE são menores. Isto poderá indicar maior estandar-
dização do vocabulário do futebol no PB nos últimos anos e/ou menor pre-
ocupação com o apuramento estilístico da língua nos jornais brasileiros de
hoje.

O Quadro 2 apresenta os valores de U/U’ dos 22 perfis onomasiológi-
cos do vestuário. E a Figura 2 sistematiza os resultados de U/U’ e I/I’
relacionados com as três questões referidas.

Quadro 2. Percentagens de U e U’ dos 22 perfis de vestuário
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Figura 2. Resultados de uniformidade dos termos de vestuário

As percentagens de U e U’ evidenciam divergência ao longo do tem-
po: U’ diminui 21,69% de 50 para 2000. As percentagens de U e U’ das
linhas verticais e diagonais indicam simetria nas tendências evolutivas das
duas variedades e indicam que a divergência se dá dos dois lados nos dois
períodos. As percentagens de I e I’ mostram um padrão evolutivo idêntico
– diminuição de 50 para 70 e aumento de 70 para 2000 – e maiores mudan-
ças no PB.

Resumindo: (i) temos divergência no vocabulário do vestuário e con-
vergência restringida no vocabulário do futebol: a hipótese da divergência
confirma-se no vestuário mas não no futebol; (ii) há mais mudanças inter-
nas no PB do que no PE em ambos os campos lexicais; (iii) as mudanças
mais fortes dão-se de 50 para 70. Por agora, temos apenas indicações
indirectas sobre a direcção das mudanças. Importa verificar possíveis cor-
relações entre os resultados obtidos e determinados traços dos termos em
análise.
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3. ANÁLISE INTERNA: RESULTADOS LIGADOS A TRAÇOS
DOS ITENS LEXICAIS

Vamos analisar o impacto de três traços dos termos seleccionados:

(1) endo/exogeneidade: saber se existe uma tendência endógena ou
exógena que faça com que uma das variedades se aproxime ou se afaste
da outra;

(2) influência estrangeira (estrangeirismos): saber qual o impacto do
Inglês e do Francês na tendência convergente/divergente global;

(3) influência normativa: saber qual a consequência da propaganda
linguística na tendência convergente/divergente global.

A endo/exogeneidade é matematicamente derivada do corpus: um ter-
mo é endógeno se for frequente no respectivo sub-corpus e exógeno no
caso contrário. Ainda não dispomos de elementos suficientes para respon-
der ao terceiro parâmetro.

Para o primeiro parâmetro, temos de calcular a proporção de itens
com os traços ‘bi-nacional’ (AUNI), ‘endógeno’ (AENDO) e ‘exógeno’ (AEXO).
Matematicamente, a evolução convergente implica aumento de itens bi-
nacionais e de itens exógenos e diminuição de itens endógenos; inversa-
mente, a evolução divergente implica diminuição de itens bi-nacionais e
exógenos e aumento de itens endógenos.

O Quadro 3 apresenta os resultados de endo/exogeneidade no corpus
de futebol: aumento de A’UNI de 50 para 70, maior do lado do Brasil (B);
diminuição de A’ENDO de 50 para 70, maior do lado de B; maior alteração de
A’EXO em B. Estes resultados condizem com a convergência anteriormente
observada (de 50 para 70) e confirmam que o PB muda mais do que o PE.

Quadro 3. Evolução dos termos de futebol bi-nacionais,
endógenos e exógenos
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Todavia, a medição mais importante é a que consiste em saber o que é
que acontece em 70 com os termos que em 50 são endógenos, exógenos e
bi-nacionais e o que é que acontece em 2000 relativamente a 1970. Os
resultados estão no Quadro 4.

Quadro 4. Evolução sequenciada dos termos de futebol

bi-nacionais, endógenos e exógenos

De 50 para 70, o PB muda mais do que o PE, donde resulta uma
aproximação do PB ao PE, cujo factor indicaremos adiante. Verifica-se
também que o aumento de EXO é quase sempre maior do que a diminuição
de ENDO tanto no PB como no PE, mas mais ainda naquele do que neste;
isto é, as duas variedades adoptam mais itens exógenos do que abdicam de
termos endógenos.

Passemos aos termos de vestuário. Como se pode verificar no Quadro
5, a divergência acima verificada faz-se pela diminuição de termos bi-naci-
onais e, sobretudo, pelo aumento de termos endógenos (17% no PE e 25%
no PB).
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Quadro 5. Evolução dos termos de vestuário bi-nacionais,
endógenos e exógenos

E o Quadro 6 mostra três aspectos. Primeiro, a percentagem do voca-
bulário comum em 50 ou em 70 diminui sempre no período seguinte; o que
condiz com a divergência. Segundo, temos agora um fenómeno estranho,
sobretudo de 50 para 70: o PE abdica de uma parte dos termos endógenos
no período anterior (de 20,93% para 13,69), aumenta a parte dos termos
exógenos e, do outro lado, o PB aumenta a parte dos termos exógenos. O
estranho é que isto não conduz a uma maior uniformidade com o PB em 70.
Todavia, e é este o terceiro ponto, nos anos 70 surgem novos termos endó-
genos tanto de um lado como do outro: mais 15,61% no PE (29,30% menos
13,69%) e mais 14,7% no PB (29,91% menos 15,21%), o que explica a
evolução divergente de ambos os lados. Em 2000 surgem, no PE, mais
4,01% de termos endógenos novos e mais 4,41% de termos que são endó-
genos nos anos 70; e em PB, mais 9,48 % de termos endógenos novos e
mais 1,03% de termos endógenos em 70; o que continua a explicar a evolu-
ção divergente de ambos os lados. Esta endogeneidade nova tem a ver com
a entrada no mundo da moda, em geral, e do vestuário, em particular, de
termos novos (quase sempre estrangeirismos) ou de usos novos de termos
já existentes.
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Quadro 6. Evolução sequenciada dos termos de vestuário
bi-nacionais, endógenos e exógenos

Vejamos agora o impacto dos estrangeirismos na tendência evolutiva
global. Vamos medir a proporção de termos com o traço (A) ‘anglicismo’,
‘francesismo’ ou ‘estrangeirismo’ (qualquer que seja a proveniência) no
perfil onomasiológico de um conceito e, depois, no conjunto dos conceitos
analisados, quer do futebol quer do vestuário, nas amostras do PE e PB. É
importante notar que neste cálculo a atribuição do traço A não é uma ques-
tão binária (presença ou ausência), mas um continuum: é atribuído o valor
mais alto (1) aos estrangeirismos que mantêm a forma original e o valor
mais baixo (0,25) a fortes adaptações e a decalques.

Os Quadros 7 e 8 apresentam os resultados com as percentagens de
anglicismos (A’

Ingl
), francesismos (A’

Fr
) e todos os estrangeirismos (A’

estrang
).

Quadro 7. Estrangeirismos no corpus de futebol

temp1.pmd 29/4/2008, 18:28104



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 105

MEDINDO A CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA LEXICAL ENTRE O PORTUGUÊS EUROPEU E O PORTUGUÊS BRASILEIRO

Quadro 8. Estrangeirismos no corpus de vestuário

No futebol, a influência de anglicismos e outros estrangeirismos é cla-
ramente maior no PB do que no PE. A grande diferença percentual entre
B50 e P50 resulta do facto de haver maior número e frequência de estran-
geirismos conservando a sua forma original no PB. Estes resultados contri-
buem, em parte, para uma distância maior entre as duas variedades nos
anos 50 e, consequentemente, para a tendência convergente global.

No vestuário, verifica-se uma diminuição de francesismos (mais acen-
tuada no PB) e um claro aumento de anglicismos, por razões sócio-cultu-
rais bem conhecidas. É interessante verificar que a influência do francês
não é menos importante no PB do que no PE. No conjunto de todos os
estrangeirismos, temos um aumento no PE e uma situação de estabilidade
no PB. A influência dos estrangeirismos é maior no PB.

Estes resultados confirmam a hipótese de uma maior permeabilidade
do PB aos estrangeirismos, quer importando-os directamente, quer adap-
tando-os. Em relação à adaptação de termos estrangeiros, o Quadro 9 mos-
tra bem a maior tendência do PB à adaptação, em contraste com o PE, que
tende para a substituição por termos vernáculos. A percentagem de adap-
tações de termos ingleses de futebol aumenta fortemente no PB de 50 para
70. No conjunto dos 21 perfis, temos 23 adaptações e 19 decalques no PB
contra 6 adaptações e 14 decalques do PE.
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Quadro 9. Adaptações/decalques de anglicismos no corpus do futebol

Foram ainda calculadas as proporções de três outros traços ligados
aos itens lexicais. Primeiro, há mais mudanças onomasiológicas formais,
incluindo arcaísmos, neologismos e termos de gíria, no PB do que no PE.
Segundo, a variação onomasiológica formal diminui no futebol (crescente
estandardização do vocabulário do futebol), em grau mais acentuado no
PB, como efeito de popularidade e globalização. Finalmente, a esperada
influência do PB no PE, em particular no domínio do futebol, não se confir-
ma claramente, como se pode verificar no Quadro 10. São apresentados
dois cálculos: as percentagens da esquerda têm em conta apenas os brasi-
leirismos de que há menos dúvidas e as da direita, todos os brasileirismos
que estão atestados nalgum dicionário de referência.

Quadro 10. Brasileirismos no corpus português de futebol

Vamos agora ver até que ponto é que os principais traços ligadas a
itens influenciam os valores de uniformidade (U) e, assim, contribuem para
a tendência evolutiva global. Para o efeito, utilizamos o método da análise
de regressão: o valor p indica se a relação em causa é ou não significativa,
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sendo estatisticamente significativa se p for inferior a 0,05 (um valor entre
0,05 e 0,10 pode ser tomado como indicando uma tendência); o valor r2

indica que percentagem dos dados é explicada pela variável em causa.
Como se pode verificar pelo Quadro 11, a variável ENDO (termos endóge-
nos) é a que mais se correlaciona com U, já que apresenta sempre resulta-
dos estatísticos significativos (e uma média de 99% da evolução de U’ pode
ser descrita de acordo com a fórmula A’ENDO); as variáveis termos do INGL

e todos os ESTR (estrangeirismos) são também significativas no vocabulário
do futebol no PE; as outras correlações não passam no teste de p. Mais
especificamente, há uma correlação negativa entre U’ e ENDO’ e, com ex-
cepção do futebol no PE, entre U’ e INGL’ e ESTR (e também EXO’, embora
não significativa), isto é, U’ diminui quando a proporção destas variáveis
aumenta; e há uma correlação positiva, embora não significativa, entre U’ e
FRAN’ no vocabulário do vestuário. Todavia, estes resultados devem ser
tomados com cuidado, visto que o número de factores analisados é baixo
(em particular, o número de momentos temporais: apenas 3).

Quadro 11. Correlação entre uniformidade e traços ligados a itens

4. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO

A investigação realizada permite as seguintes conclusões. Primeiro, os
resultados diferentes dos termos de futebol e de vestuário relativamente à
questão principal da presente investigação mostram a complexidade do es-
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tudo da convergência e divergência entre o PE e o PB. Segundo, a hipótese
da divergência confirma-se no campo lexical do vestuário, mas não no do
futebol: os termos de vestuário são mais representativos do vocabulário
comum e, por isso, os resultados do vestuário estarão provavelmente mais
próximos da realidade sociolinguística; a ligeira convergência de 50 para 70
no campo do futebol é provavelmente um efeito da globalização e da estan-
dardização do vocabulário do futebol; há muitas diferenças entre o PE e o
PB nos dois campos lexicais, sendo a uniformidade actual global de apenas
57%. Terceiro, não parece haver uma orientação de uma variedade em
relação à outra: PE e PB divergem um do outro no vestuário; a ligeira
aproximação do PB ao PE no futebol resulta, sobretudo, da adaptação de
estrangeirismos, que entraram em grande quantidade no PB, nos anos 50,
na forma original; a influência do PB sobre o PE, sobretudo no vocabulário
do futebol, é menor do que o que se esperava. Quarto, o PB muda mais do
que o PE: será um efeito da maior complexidade externa, da maior varia-
ção social ou de um atraso de estandardização? Provavelmente um pouco
de tudo isto. Quinto, confirma-se que a influência estrangeira, de anglicis-
mos e outros estrangeirismos, é maior no PB: o PB importa e adapta mais
estrangeirismos do que o PE. Finalmente, esperamos ter conseguido mos-
trar as vantagens da perspectiva cognitiva e de métodos quantitativos no
estudo das relações entre variedades nacionais (e outras variedades lec-
tais) de uma língua e, assim, a importância e a inevitabilidade da sociolingu-
ística cognitiva.

Naturalmente que mais trabalho há a fazer sobre CONDIV entre PE e
PB. Como extensões actuais vamos incluir (i) palavras de outros campos
lexicais, como o da saúde, e (ii) palavras funcionais, particularmente prepo-
sições. Como extensão futura, queremos incluir o domínio da gramática,
analisando variáveis não-lexicais (morfológicas e sintácticas) e as correla-
ções entre estas e as variáveis lexicais. Tendo em conta a distinção entre
léxico (mais consciência) e gramática (menos consciência), a hipótese é a
de maior divergência: as palavras funcionais e as construções gramaticais
divergirão mais do que as palavras de conteúdo.
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CONTRASTANDO VARIEDADES DO PORTU-
GUÊS BRASILEIRO E EUROPEU:

PADRÕES DE CONCORDÂNCIA SUJEITO-
VERBO

Maria Antónia MOTA -  Universidade de Lisboa
Silvia Rodrigues VIEIRA - Universidade Federal do Rio de Janeiro1

1. DELIMITANDO O TEMA

Considerando que, na língua, há gramáticas em co-existência e em
concorrência (entre as quais a gramática do “standard”), e que, no interior
de cada gramática, há variantes em concorrência, impõe-se uma descrição
rigorosa dessas gramáticas e da sua variação interna a fim de se dar um
conteúdo ao conceito de “gramática do português”, para que ele não se
reduza a uma abstracção. Com base no princípio de que qualquer língua é
inerentemente variável em função de diversos factores intra e extralinguís-
ticos, este estudo parte do pressuposto de que considerar as diversas vari-
antes que se concretizam nos territórios brasileiro e português – que ainda
precisam ser descritas em diversos aspectos – pode trazer contribuições

1 Este texto tem por base a investigação desenvolvida pelas autoras sobre, respectivamente, o
PB e o PE não standard.
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fundamentais à interpretação linguística. É nesse sentido que este trabalho
se ocupa da comparação entre as variedades europeia (PE) e brasileira
(PB) do português falado e focaliza em especial o componente morfológi-
co, na sua articulação com os componentes fonológico e sintáctico.

Elegemos, para a demonstração dessa interface, o fenómeno da con-
cordância. A concordância estrutural, como é sabido, pressupõe a compati-
bilidade de traços morfo-sintácticos entre os constituintes que fazem parte
de um determinado domínio frásico. Na concordância estrutural sujeito-
predicado verbal, essa compatibilidade estabelece-se entre as classes lexi-
cais do nome, núcleo de um SN (ou equivalente deste), e do verbo. Como
muitas das outras línguas românicas, o Português, na sua variedade stan-
dard, dispõe de sufixos adequados à marcação morfológica visível da cate-
goria de pessoa/número, na maioria dos paradigmas de formas finitas. Con-
tudo, há casos de isomorfismo que acarretam ambiguidade de marcação
dessa categoria, como no caso da expressão de P1 e P3 dos verbos regula-
res (por ex. cantava) e irregulares (por ex. disse)2.

Considerando-se o amplo e diferenciado espectro de realizações lingu-
ísticas, verifica-se existirem padrões variáveis de concordância sintáctica,
consoante, por exemplo,

(i) o estatuto do sujeito (ele expletivo; sujeito lógico-semântico inexis-
tente – cf. verbos impessoais; sujeito oracional vs nominal/pronominal
referencial; sujeito simples ou complexo; sujeitos coordenados; sujei-
tos lexicalmente realizados/nulos; etc.)

(ii) o tipo de verbo e as construções que admite, eventualmente associ-
adas a diferentes posições do sujeito na frase: (i) identificacionais, com
concordância variável: a minha principal preocupação são / é os
incêndios; (ii) apresentativas, com concordância variável: são os meus
primos que vêm jantar / é os meus primos que vêm jantar; (iii)
inacusativas: hoje, começaram/começou as aulas3.

2 Referiremos indiferentemente, neste texto, as pessoas verbais através das suas denominações

por extenso e através das siglas P1, P2, P3 etc.
3 Vejam-se alguns exemplos atestados, no Jornal Público e em corpora orais: é as presidenciais
primeiro (...) (CETEMPublico, Ext 543183 (pol, 92a)); (...) o que nela me interessa não é as
formas mas (…) (CETEMPublico, Ext 1030690 (nd, 92a)); O meu carro é as minhas pernas.
(CETEMPublico, Ext 1232409 (soc, 95a)); O que é as malhetas? (investigador do CLUL);
Começou então um outro tempo e um outro mundo (...) (CETEMPublico, Ext 1200538 (pol,
94b)); (...) porque o grão e o chícharo é apanhado… (CORDIAL, Serpa); Essas tinas de
madeira, quando chegam às adegas- se aquilo for para caso de negócio - é pesada. (CORDIAL,
Serpa).
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Embora a não explicitação morfológica da concordância, na maioria
desses contextos, seja usualmente rejeitada em manuais normativos, a ob-
servação de dados do Português do Brasil e do Português Europeu permite
afirmar que ela, de facto, ocorre, com maior ou menor expressividade, na
fala e na escrita de indivíduos cultos.

Por outro lado, tem-se proposto que, nas línguas do mundo, há casos de
expressão “overt” (explícita, visível) versus “covert” (implícita, abstracta)
de categorias morfológicas, o que redundaria na existência de constituintes
sintácticos com marcas explícitas versus sem marcas explícitas de concor-
dância morfo-sintáctica, respectivamente.

Inspirando-nos em Guasti e Rizzi 19994, que defendem que

“if a morphosyntactic feature is checked in the overt syntax, it is ex-
pressed by the morphology (…); if a feature is left unchecked in the overt
syntax (…), then UG offers no guidance as to its morphological expression:
whether it is realized or not is a matter of a language specific morphological
rule, a property which may vary across closely related systems and fluctu-
ate within the same system.” (sublinhado nosso),

cremos que, no caso da concordância sujeito-verbo e na nossa pers-
pectiva, fenómenos fonológicos, específicos de  dadas variedades, podem
interferir na expressão morfológica das categorias de concordância, acar-
retando uma aparente ausência de concordância em pessoa-número. Como
veremos, fenómenos fonéticos podem, igualmente, constituir factores ex-
plicativos dessa situação.

Quando se estudam variedades dialectais ou sociais da língua portu-
guesa, a importância do léxico na configuração morfológica e fonológica
dos diferentes paradigmas verbais torna-se muito evidente. Considerando
dados de dialectos não standard, verifica-se, por exemplo, a realização de
oposições paradigmáticas não convencionais, como em P1 truxe / P3 trou-
xe ou em P1 fez / P3 fiz. Desse modo, pressupõe-se que aquilo a que
muitas vezes se chama “ausência de concordância”, nas variedades não
standard, particularmente ilustrada pelo segundo exemplo, pode correspon-
der, mais propriamente, a um tipo diferente de concordância estrutural, ge-
ralmente motivado por questões morfológicas e/ou fonológicas, por vezes
associadas a itens verbais específicos.

4 Cf. http://www.ciscl.unisi.it/ - GUASTI, Maria Teresa & Luigi Rizzi «Agreement and Tense as
distinct syntactic positions: evidence from acquisition».
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Com base em dados extraídos das variedades brasileira e europeia do
português não standard, o presente artigo visa investigar a validade da hipó-
tese segundo a qual padrões diferenciados de expressão da concordância –
explícita ou implícita – decorrem de razões de natureza (morfo)fonológica,
no caso da concordância verbal de 3ª pessoa. Para o PB, especialmente
em suas variedades não standard, encontram-se fartas evidências, advin-
das de estudos sociolinguísticos variacionistas, dos altos índices de não con-
cordância nominal e verbal condicionados por variáveis já bem delineadas,
em diversos contextos morfossintáticos. Quanto ao PE, não se dispõe de
resultados que apontem, com segurança, as mesmas tendências já ampla-
mente comprovadas no português do Brasil: a observação de dados do PE,
além de não evidenciar ausência de concordância nominal estrutural que
pareça estatisticamente relevante, pelo menos em termos comparáveis ao
que se verifica no PB, sugere que a produtividade da concordância verbal é
igualmente muito alta.

2. A NÃO CONCORDÂNCIA VERBAL EM VARIEDADES NÃO
STANDARD DO PORTUGUÊS DO BRASIL: RESULTADOS DE
UM ESTUDO SOCIOLINGUÍSTICO

Os diversos estudos sobre a concordância sujeito-verbo em PB têm
atestado a redução do paradigma da flexão verbal – que também pode ser
observada na fala de escolarizados (com menos expressividade, visto que a
não concordância constitui um traço estigmatizante, um estereótipo, nos
termos labovianos). Essa redução tem conduzido, inclusive, à interpretação
de que uma mudança encaixada estaria em curso no PB: a redução do
quadro pronominal teria acarretado a redução de formas finitas diferencia-
das, nos verbos, e o preenchimento pronominal da posição de sujeito, fenó-
meno com tendência a tornar-se categórico (cf. Duarte, 1995, por exem-
plo).

Nos diversos estudos de natureza sociolinguística desenvolvidos no
âmbito da variedade brasileira, atesta-se, de modo geral, a influência das
mesmas variáveis no condicionamento do alto índice de cancelamento da
regra de concordância verbal, dentre as quais se destacam as seguintes: a
saliência fónica entre as formas verbais singular e plural, e a natureza,
estrutura e posição do sujeito.

Considerando dialectos de brasileiros do Estado do Rio de Janeiro não
escolarizados (corpus APERJ), apresentam-se, a seguir, a título de ilustra-
ção, alguns resultados variacionistas. Com base na análise de 1200 ocor-
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rências colectadas em inquéritos de 72 informantes de 12 comunidades
pesqueiras do Norte fluminense, Vieira (1995)5 investigou a variação con-
cordância versus não concordância, nos contextos de 3ª p. pl., à luz dos
pressupostos da Teoria da Variação Laboviana. No estudo em questão,
verificou-se que, uma vez registada ao menos uma marca de plural no su-
jeito, a realização da marca de plural no verbo ocorre, ainda que em menor
frequência, em 24% das ocorrências, contra 76% de dados de não concor-
dância.

Gráfico 1. Índices de concordância verbal em fala popular do PB, segundo
Vieira 1995.

A fim de verificar os contextos que justificam a opção do falante pela
concordância ou pela não concordância, controlaram-se diversas variáveis
linguísticas e extralinguísticas, como, por exemplo, a posição do sujeito em
relação ao verbo, a animacidade do sujeito, o paralelismo formal, a saliência
fónica, o tempo verbal. Para o propósito do presente trabalho – que se
refere à interface fonologia-morfologia na expressão das marcas de pes-
soa-número –, destacam-se os resultados obtidos para o grupo de factores
referente à saliência fónica.

 O princípio da saliência fónica “consiste em estabelecer que as for-
mas mais salientes, e por isto mais perceptíveis, são mais prováveis de
serem marcadas do que as menos salientes” (SCHERRE, 1989:301). Em
outras palavras, essa variável tem por motivação a hipótese de que, quanto
maior a diferença entre as formas singular e plural, maior o índice de con-
cordância.

5. Exibem-se aqui exclusivamente os resultados obtidos na dissertação de mestrado (Cf., ainda,
Vieira 1997, 2007; Vieira & Machado-Vieira 2006; Brandão & Vieira 1998).
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Para o estabelecimento dos factores da variável, considera-se: (1) o
grau de oposição singular/plural e (2) as possibilidades de diferenciação
material em termos fonético-fonológicos, com a hipótese de que os níveis
mais altos de saliência fónica propiciam a concordância verbal.

NÍVEL 1 (grau de oposição singular/plural fraco):

(i) presença do traço de nasalidade, mudança de qualidade da vogal
temática (come/comem; sai/saem);

(ii) presença do traço de nasalidade, mudança de qualidade da vogal
temática, ditongação fonética (fala/falam);

(iii) presença de segmento vocálico, presença do traço de nasalidade, e
mudança na realização da consoante final – formas verbais termina-
das em /S/ e /R/ (faz/fazem; quer/querem).

Em todos os casos, a posição do acento mantém-se.
NÍVEL 2 (grau de oposição singular/plural forte):

(i) presença do traço de nasalidade, ditongação fonética (dá/dão);

(ii) supressão da semivogal da forma singular, presença do traço de
nasalidade, ditongação fonética (vai/vão);

(iii) manutenção da qualidade da vogal acentuada, substituição da se-
mivogal da forma singular pelas formas desinenciais verbais de plural
(comeu/comeram; foi/foram; viu/viram);

(iv) mudança de qualidade da vogal acentuada, substituição da semivo-
gal da forma singular pelas formas desinenciais verbais de plural (fa-
lou/falaram);

(v) manutenção da qualidade da vogal do radical, acréscimo das for-
mas desinenciais verbais de plural, mudança da tonicidade do vocábulo
(disse/disseram, quis/quiseram);

(vi) mudança de qualidade da vogal do radical, acréscimo de segmen-
tos (vogal temática e formas desinenciais verbais de plural), mudança
da tonicidade do vocábulo (fez/fizeram; teve/tiveram);
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(vii) manutenção da tonicidade do vocábulo, ausência de distinção en-
tre radical e desinência, diferenciação fônica total entre as formas sin-
gular e plural (caso único: é/são);

(viii) mudança da tonicidade do vocábulo, acréscimo de segmentos (for-
mas desinenciais verbais de plural), diferenciação fónica entre as for-
mas singular e plural quase completa – apenas um fonema se mantém
inalterado nas duas formas /v/ (caso único: veio/ vieram).

Com o objectivo de apresentar as regras que presidem à norma dos
falantes não escolarizados, apresentam-se, a seguir, os resultados referen-
tes à não concordância. Justifica-se essa escolha pelo facto de o cancela-
mento da marca de número do verbo ser a marca predominante no corpus
estudado (input .70), condicionado, sobretudo, por factores de ordem estru-
tural.

O controle da variável saliência fónica demonstrou que o cancelamen-
to da marca se intensifica à medida que diminui a diferença material fónica
entre as formas singular e plural dos verbos. Assim, nos casos de formas
foneticamente semelhantes, registam-se altos índices de não concordância.

Gráfico 2. Aplicação da não concordância verbal em fala popular do PB consoante a
variável saliência fónica (cf. Vieira 1995).
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Tabela 1. Aplicação da não concordância segundo a actuação da variável saliência
fónica (cf. Vieira, 1995).

O comportamento dos factores demonstra que os índices de não con-
cordância estão, de facto, relacionados com os dois níveis relativos à oposi-
ção singular-plural. O primeiro nível (composto pelos três primeiros facto-
res), o menos saliente, apresenta uma maior tendência para a não concor-
dância quando comparado ao segundo nível (composto pelos demais facto-
res), o mais saliente. Observe-se que o peso relativo mais baixo do primeiro
nível é de .42, enquanto o peso relativo mais alto do segundo nível é de .17.

Como se pode verificar, a falta de concordância no PB não é exclusiva
dos contextos em que se poderia pensar em concordância “covert”. Embo-
ra ela seja mais expressiva nos três primeiros factores – contextos em que
se pode supor que o processo seja de natureza fonológica e não de natureza
morfossintáctica –, ela ocorre em todos os níveis estabelecidos. No factor
referente a “comeu/comeram”, por exemplo, não há como supor que tenha
havido apenas um fenómeno de natureza fonético-fonológica que não per-
mitisse a explicitude da marcação de número. Isto porque os 56 dados de
não concordância apontados correspondem, com efeito, a “comeu”, forma
da 3ª pessoa do singular. Sem dúvida, relativamente a “comeram”, apare-
cem diversas formas de pronúncia, como, por exemplo, “comeru”, que,
mesmo não sendo a pronúncia standard, continua a assegurar uma marca-
ção diferenciada de P3.

Em termos de generalização, pode, por ora, afirmar-se que os dados
apresentados confirmam os resultados de outros estudos que atestam a
ausência de concordância no português do Brasil. Entretanto, é preciso
desenvolver pesquisas que, no controle da variável saliência fónica, privi-
legiem a expressão fonética das formas verbais, de modo a separar as
ocorrências nas seguintes categorias: (i) casos em que se verifique a con-
cordância de modo evidente em termos fonéticos; (ii) casos em que se
verifique a ausência de concordância de forma evidente; (iii) casos em que
se verifique uma aparente falta de concordância, mas que poderiam ser
interpretados como casos de concordância “covert”, tendo em vista a mo-
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tivação fonético-fonológica. Com base nessa metodologia e na proporção
de número de dados de cada categoria, poderão ser feitas generalizações
mais apropriadas sobre o fenómeno no PB em comparação com os dados
do PE, que serão descritos a seguir.

3. A (não) concordância verbal em variedades não standard do por-
tuguês europeu: a contribuição dos dados dialectais

Pelo trabalho até agora desenvolvido6
,
 há argumentos para assumir

que as questões relacionadas com a concordância em PB e em PE corres-
pondem a realidades parcialmente distintas. Visto não estar ainda feito um
estudo variacionista sobre o PE comparável ao que existe para o PB (em-
bora, relativamente a variedades nortenhas, esteja feito um estudo bastante
exaustivo7 não variacionista e, sobre amostragens de diferentes regiões,
esteja feita uma primeira aplicação da metodologia variacionista labovia-
na), e porque o espaço de que aqui se dispõe é limitado, centrar-nos-emos
na hipótese segundo a qual há factores fonológicos – associados, em certas
variedades, a factores morfológicos – que dão origem a formas dos marca-
dores verbais de concordância diferenciadas das que ocorrem na varieda-
de standard. Nessa perspectiva, defenderemos que, a par de casos de
ausência de concordância (raramente atestados no material já trabalhado)
e excluindo os contextos assumidamente variáveis quanto à concordância,
observados também em PE e PB standard (em corpora com o CRPC,
para o PE, e o NURC, para o PB, por exemplo), a maioria dos casos não
standard não põe em causa a concordância de 3ª pessoa, que pode ser
explicada por fenómenos fonético-fonológicos, fenómenos esses que de
algum modo reconfiguram as marcas de concordância standardizadas do
verbo.

Esta hipótese tem em consideração

(i) o facto de fenómenos do mesmo tipo ocorrerem noutras classes
lexicais, nas mesmas variedades (por exemplo, # [nu‚] há, [nu‚] se [sˆ´miu‚]
(semeiam) #, CORDIAL8, Perafita; vagem e sótão realizados como
[´baZˆ] e [´sçtu], respectivamente, com vogal final não nasalizada; etc.);

6 Não poderíamos estar mais de acordo com NARO & SCHERRE 1993, quando afirmam que
“ainda são desconhecidas a verdadeira extensão e intensidade da variação na concordância em
Portugal.”.
7 Cf. Soalheiro 2001; cf. MOTA 1998, 2001, 2006.
8 Projecto CORDIAL-Sin, cf. www.clul.ul.pt/projectos.
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(ii) o facto de a concordância nominal existir maioritariamente, assim
como a compatibilidade de traços entre um SN e o pronome que o
substitui ou entre pronomes (por vezes em sequências complexas como
eles esconderam-se-me que eu nunca mais dei com eles (S. João do
Campo, Corpus PE1 9); chamam-no gasómetro (Castro Laboreiro,
Corpus PE1); eu - as contas fazia-as bem e ainda sei fazê-las
(idem)). O mesmo acontece quando os clíticos têm uma realização não
standard: a chamuscá-los[SåmuS´kaRjuS] - a pelá-los[pˆ´laRjuS]
- a lavá-los [låvaRjuS] bem lavados ... (Sto. André, Corpus PE1);

(iii) o facto de existir, em todas as variedades, isomorfismo de P1 e P3,
fenómeno que pode, por hipótese, ser alargado a P3 e P6, em certas
gramáticas – se esse isomorfismo de P1 e P3 não é nunca argumento
para se afirmar que não há concordância, no standard, então teremos
de admitir que a concordância pode ser morfológica e fonologicamente
não explícita, em português.

Do ponto de vista morfo-sintáctico, e em consequência da modificação
dos marcadores morfológicos de concordância, poderá prever-se uma es-
cala que tem, num extremo, as formas standard e, no outro, formas com
marcação não visível.

A partir da hipótese da concordância “covert” versus “overt”, pode-se
propor, no caso que nos ocupa e na nossa perspectiva, tratar-se sobretudo
da actuação de regras fonológicas, específicas de diferentes variedades.
Não deixaria de ser estranho admitir, por exemplo, que num enunciado como
“… porque eles ao depois (…) [´tRatu] (tratam) de lavar um lado, não
é? Quando o viram para o outro lado, …” (CORDIAL, Perafita (Vila
Real)), o falante faça uma concordância com a P1 verbal – que nem mes-
mo nas variedades do PB com paradigmas flexionais reduzidos ocorreria,
visto a P1 ser sempre diferenciada (cf. Duarte 1995)10 – quando, logo a
seguir, produz “viram” com ditongo. Este facto demonstra, subsidiariamen-
te, a variação que existe na comunidade, como se ilustra no esquema abai-
xo. Relativamente aos pretéritos fortes, no Corpus PE1, existem seis pa-
drões relativamente às P1 e P3, sendo que, conforme as localidades, ocor-
rem um, dois ou três padrões:

9 O Corpus PE1 corresponde à faixa mais a norte do rio Douro.
10 Ressalva-se o caso da Helvécia que, segundo Luchesi 2001, apenas dispõe de uma forma para
todo o singular.
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Esquema 1 (adaptado de Mota, Rodrigues e Soalheiro 200311)

3.1 ISOMORFISMO VS MARCAÇÃO DIFERENCIADA DA CON-
CORDÂNCIA VERBAL

Antes de mais, importa estabelecer uma distinção entre (i) isomorfis-
mo total (morfológico e fonológico), que corresponde à ausência de marca-
ção diferenciada de concordância, e (ii) marcação morfológica e/ou fonolo-
gicamente diferenciada da concordância verbal, embora diferente da do
standard.

Relativamente ao português standard, como referido (cf. são/é os meus
primos que vêm jantar), os contextos de concordância variável sujeito-
verbo são bem delimitados, facilmente explicáveis e de uso corrente em
falantes instruídos, pelo que não se justificará serem analisados como casos
de não concordância. Ademais, a própria gramática do português admite
diversos casos de isomorfismo que redundam em ambiguidade de marca-
ção morfológica da categoria da pessoa verbal: nos verbos regulares, P1 e
P3 são isomórficas em 7 sobre 10 paradigmas (imperfeito do indicativo e
conjuntivo; condicional; presente e futuro do conjuntivo; infinitivo flexiona-
do; mais-que-perfeito simples); nos verbos irregulares, em 8 sobre 10 para-
digmas (os anteriores e ainda o pretérito perfeito).

11 Nesse texto, mostra-se que, no Minho, as formas homófonas de P1 e P3 com vogal [+alt] são
típicas do litoral, enquanto que as que patenteiam vogal média são mais frequentes no interior;
nas zonas intermédias, há variação na especificação da vogal do radical quanto ao traço [alto].
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O mesmo fenómeno ocorre em variedades do PE não standard, em
que se verificam casos de isomorfismo da P3 e da P6, embora, pelo que até
agora se pôde observar, o mais frequente seja de longe a existência de
oposições, mesmo que o grau de saliência fónica seja pequeno, e indepen-
dentemente de serem diferenciadas das do standard (por exemplo, P1
[ˆS´teBˆ] (esteve) e P3 [ˆS´teBu] (“estevo”), esta com sufixo
de pessoa-número –[u], demonstrando oposição morfológica (zona trans-
montana). Quer os casos de isomorfismo sejam maioritários – como entre
as P1 e P3 das formas finitas standard –, quer sejam minoritários – como
entre as P3 e P6 noutras variedades –, não será um acaso se o fenómeno
se mantém, numa língua considerada de morfologia rica; é de prever que
existam mecanismos supletivos da informação morfológica lacunar, decer-
to contextuais, mas talvez não só. De forma apenas aparentemente contra-
ditória, há evidências de que o isomorfismo é perturbador: casos de P1
como “truxe” (vs P3 trouxe) poderão ter origem num processo de diferen-
ciação de pessoas verbais e, logo, de atribuição de relevância à explicitação
da concordância. Em suma, em concorrência, na língua, exercem influên-
cia vectores sintácticos e morfológicos/fonológicos, assim como fenóme-
nos fonéticos, cuja relevância é variável, conforme as variedades.

Certos padrões não standard patenteiam isomorfismo entre a P1 e a
P3 em verbos com morfologia muito complexa, explicável diacronicamen-
te, seguindo uma possibilidade disponível na língua, mas com diferenças
relativas ao standard basicamente fonológicas (com fusão das formas se-
gundo o modelo da P1: fui, estive etc. ou da P3: foi, esteve etc.):

Tabela 2. Padrões de isomorfismo P1 e P3 (adaptada de Mota, Rodrigues e Soa-
lheiro 2003).

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19122



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 123

CONTRASTANDO VARIEDADES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E EUROPEU: PADRÕES DE CONCORDÂNCIA SUJEITO-VERBO

O mesmo tipo de isomorfismo ocorre em formas de verbos de morfo-
logia complexa, como ver ou ter (cf., por exemplo, muitos cães me tem [te‚]

ladrado mas nenhum me tem [te‚] mordido (Castro Laboreiro)). Ou seja, há
oposições fonologicamente salientes, mas outras não, assim como há oposi-
ções morfologicamente salientes e outras não, e a predominância de um ou
de outro domínio nem sempre é previsível12.

Visto que as P2, P4 e P5 (esta ainda usada correntemente nas varieda-
des  setentrionais) estão isentas de isomorfismo, seja qual for a variedade
considerada, e que ninguém até agora propôs, que se saiba, que, nos casos
de isomorfismo do standard (entre P1 e P3, acima referida), há ausência de
concordância, julgamos poder afirmar-se que a concordância continua a
ser um fenómeno com relevância, em PE, embora nem sempre morfológi-
ca e fonologicamente explícita. Do mesmo modo, poderemos afirmar que o
facto de ocorrer isomorfismo entre P3 e P6, em certas variedades não
standard, decorre de a vogal fonológica de P6 – pertença ela a que paradig-
ma pertencer –, seguida do auto-segmento flutuante /N/ (cf. ponto 2, níveis
1 e 2 de saliência fónica), poder nasalizar variavelmente, como se mostra-
rá.

3.1.1 VARIANTES DE P3 E DE P6

Quando dada língua tem morfologia sensível à marcação da concor-
dância sintáctica, essa marcação deveria ser sistemática; ou, dito de outro
modo, quando, em dada língua, os traços de concordância são visíveis em
sintaxe, é à morfologia que cabe assegurar essa informação e espera-se
que o faça, mas é preciso que haja morfologia disponível para tal e que a
fonologia concorra para que a morfologia o possa assegurar.

O português (standard e não standard) deverá talvez ser considerado
uma língua tipologicamente mista, no sentido em que não dispõe a cem por

12 Sendo o PE caracterizado por forte percentagem de ocorrências de sujeito nulo, as lacunas na
marcação morfológica/fonológica explícita destas duas pessoas verbais (casos de isomorfismo)
deveriam implicar o preenchimento sistemático dos sujeitos ou, pelo menos, de um deles (cf.
Duarte (1996): a P3 tem taxa de preenchimento muito superior à da P1, já que a P1 é sempre
formalmente distinta mas não a P3), para evitar a ambiguidade. É, assim, importante, verificar
se tal acontece ou se o contexto discursivo/pragmático compensa uma possível ambiguidade.
Será igualmente importante testar se há maior percentagem de casos de isomorfismo quando o
sujeito lexicalmente realizado é nominal ou pronominal referencial. Essa linha de pesquisa será
posteriormente desenvolvida
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cento de formas morfológicas diferenciadas que expressem inequivoca-
mente a concordância em pessoa, entre sujeito e verbo, no singular (P1 e
P3), e a concordância em número entre P3 e P6 – neste caso, propõe-se
que a lacuna morfológica decorre de fenómenos fonético-fonológicos13.

Como dito acima, aqui reteremos, em paralelo com o apresentado rela-
tivamente ao PB, a P6 como objecto de análise, nos aspectos que dizem
respeito à saliência fónica. Excluiremos as formas incluídas nas alíneas (i)
e (ii) do Nível 2 (apresentado no ponto 2), respectivamente dão e vão, por
não termos a questão suficientemente estudada (embora, à primeira vista,
não haja casos em número importante de não concordância, foram atesta-
das formas de realização variantes, cf. Soalheiro 2001).

Das conclusões constantes do ponto 2, fica claro que os índices de não
concordância são tanto mais baixos quanto mais as formas de P3 e de P6
são fonológica e foneticamente distintas.

Em PE, a questão põe-se não tanto em termos de selecção da forma
de P3 pela de P6, ou seja pela ausência de concordância, mas antes em
termos da realização do sufixo de pessoa/número da forma de P6. Para
exemplificar a variação existente, observe-se a tabela seguinte, referente à
zona mais a norte do rio Douro (Corpus PE1), em que se mostra que, em 9
localidades, (i) há oito variantes atestadas, correspondendo a ditongos na-
sais, vogais nasais, vogais orais (e, eventualmente, zero); (ii) numa mesma
localidade, pode haver variação no PN6 nos verbos de uma mesma conju-
gação e (iii) um mesmo final verbal pode corresponder a PN6 de diferentes
conjugações:

13 Visto que o número do verbo deverá co-variar com o número morfológico do constituinte
sujeito, será importante estudar se o tipo lexical do nome núcleo do constituinte com função
de sujeito tem implicações na concordância; por exemplo, (a) se o número do nome é
referencialmente condicionado (cf. um referente plural: rapazes), ou (b) lexicalmente
condicionado (cf. nomes pluralia tantum, com referente singular e forma plural: tenazes,
óculos; nomes colectivos, com referente equivalente a um conjunto de entidades e forma
singular: alcateia, coro). Esta questão importa para explicar a concordância morfologicamente/
fonologicamente não visível (quer devida a isomorfismo, quer a marcação diferenciada,
relativamente ao standard) e relaciona-se com a do preenchimento do sujeito, com a sua
natureza, estrutura e posição (objecto de estudo previsto no âmbito do projecto Estudo
comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e europeias,
UFRJ/CLUL, de um ponto de vista comparativo).
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Tabela 3.  Sufixos de PN6 no Corpus PE1 (a partir de Soalheiro 2001).

Apenas as realizações orais e a realização zero podem corresponder a
ausência de concordância, o que veremos em pormenor a seguir. Mas note-
se desde já que, nesta zona, não há atestações de PN6 [å] (o que exclui os
verbos com VT /a/ da problemática da não concordância), que existe moti-
vação fonológica diacrónica para as realizações [u]/[u‚]/[å‚] (verbos com
VT /a/) e [i‚]/[ ‚̂]/[ˆ] (verbos com VT /e/ e /i/).

Na próximas tabelas, retiradas ou adaptadas de Soalheiro 2001, pode
observar-se que (cf. Tabela 4), apenas na localidade de S. João do Campo
(SJC), ocorrem vogais não nasalizadas, [u] e [ˆ] (ou zero, visto nem sempre
ser possível distinguir entre a realização da vogal central e a ausência de
vogal), ocorrendo a primeira vogal também em Sonim (SON) e a segunda
em Castro (CL) – mas atente-se no pequeno número de ocorrências. Nas
restantes, as realizações correspondem ou ditongos nasais ou a vogais na-
sais:
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Tabela 4 - Realizações das vogais finais das formas verbais de P6 nas várias
localidades e correspondente proveniência latina (adaptado de Soalheiro 2001).

Na Tabela 5, encontram-se as realizações de P6 atestadas distribuídas
por tempos verbais e por ordem decrescente de frequência (na primeira
linha, as mais frequentes, quando há variação), fazendo-se notar que as
formas de P6 são sensíveis à classe temática dos verbos, no presente do
indicativo, mas não nos dois restantes tempos:
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Tabela 5. Variantes de realização de PN6 consoante o tempo verbal
(adaptado de Soalheiro 2001)

Cruzando as tabelas 4 e 5, verifica-se que, no presente dos verbos de
VT /e/ e /i/ (< vogais latinas com quantidade diferenciada), a par da realiza-
ção padronizada minoritária [å)j)] (cf. /kçmeN/, por exemplo, com nasaliza-
ção da vogal pelo auto-segmento flutuante N e posterior ditongação fonéti-
ca), ocorrem vogais nasais, [i)] ou [ )̂]  e a vogal oral [ˆ] (ou zero, cf. a sua
realização em nomes como sorte, sede ou táxi [´sçRt(ˆ)], [´sed(ˆ)],
[´taks(ˆ)]), todas elas explicáveis a partir de /e/ e de /i/, em posição átona,
mais precisamente pós-tónica. Relativamente ao imperfeito e ainda ao pre-
sente dos verbos de VT /a/ (<lat. A), as realizações [u‚] e [u] decorrem de
formas em –õ, sendo posta a hipótese, pelos historiadores, de que tenha
ocorrido uma convergência de –õ e –ã átonos finais, antes da fase da diton-
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gação fonética (por volta do séc. XVI). Quanto ao pretérito perfeito (< lat.
U), as variantes [u‚] e [u] são as mais próximas da etimologia. Por aqui se
vê que, se a história passa no tempo, pode ficar no espaço.

Em síntese, e tratando-se de regiões consideradas, por um conjunto de
traços, conservadoras, relativamente à variedade standard,

(i) a ocorrência de vogais nasais ([å‚], [u‚], [i)], [ )̂]) poderá ser explicada
pela não aplicação da ditongação fonética, tardia;

(ii) a ocorrência de vogais altas ([u‚], [i)], [ )̂]), pela elevação (e centra-
lização, no caso de  [ )̂]) em posição átona – posição essa fonicamente
não saliente –, fenómeno central em PE, visível em todas as classes
lexicais;

(iii) a ocorrência de vogais orais (([u] e [ˆ]) poderá ser explicada

(a) relativamente a [u], pela não nasalização da vogal anterior
pelo auto-segmento flutuante N, no caso de <lat. U (por exem-
plo, em disseram [di´sERu]) ou

(b) relativamente a [u] e [ˆ], pela desnasalização de –õ (por
exemplo, lançam [´lå‚su]) ou -e‚ antigos, numa fase anterior à
ditongação, e elevação da vogal desnasalizada (cf. outras clas-
ses lexicais: com realizado [ku‚] ou [ku] e não (< port. antigo
nõ) realizado como [nu‚], [nu] – ou mesmo [nå] < /naN/, sem
nasalização da vogal; cf. homem realizado como [çm(ˆ)] ou
nuvem como [nuv(ˆ)], também);

(c) relativamente a /e/, pela não nasalização pelo auto-seg-
mento N.

Ou, finalmente,

(d) pela ausência de concordância entre sujeito plural e verbo.

Nesta pressuposição, ter-se-ia de admitir que: (d1) a um sujeito de P3
corresponderia uma forma verbal de P1, no caso de [u]  – cf. item iiia,
acima –, hipótese indefensável (cf. texto antes do Esquema 1); ou, (d2) no
caso de [ö] de presente de indicativo, que (d2.1) essa vogal é a marca de
P6, visto não ocorrer na P3, sendo caracterizada pela não nasalização de /
e/ e pela sua elevação e podendo, dada sua natureza, ser elidida (cf. “quan-
do elas lhe fizessem assim [fi»z∞Es∞å»s∞i], já se via (…)”, que poderá de-
monstrar essa possibilidade), ou que (d2.2) não existe qualquer vogal na P6,
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sendo esta pessoa verbal isomórfica da P3. Neste caso, haveria não con-
cordância.

Vejam-se alguns exemplos que levantam a questão da ausência de
concordância:

(1)  forma verbal seguida de vogal

a. estas de asas (…) mordem [»mçRdˆ] a gente

b. os rapazes já não aprendem [å»pRe)dˆ ] a malhar
c.  as árvores sentem [∞»se)tˆ] o tempo - e conhecem
[ku»¯Esˆ] o tempo

d. e depois - claro - e depois trazem aquilo [ ∞»tRaz∞å»kilu] tudo

e. é onde elas depois fazem a [»faz∞å˘] cera

f. quando elas lhe fizessem assim [fi»z∞Es∞å»s∞i] já se via….

(2)  forma verbal seguida de consoante ou pausa

a. põem [»po )j ] tudo num monte

b. nós chamamos umas erv | buscar umas ervas que fazem
[»fas] muito bem (…)

c. agora é que se elas comem! [∞»kçmˆ]

d. INQ. - os meus vizinhos | todos eles

INF8 - moem

INF1 - moem — pois — mói – mói

INQ. - os meus vizinhos todos “mói”?

INF1 - todos mói  [»mçj]  —

e. INF1 - elas não vêem [Be] —

INF2 - hã? elas não vêem [»Be] —

Formas como mói, vê ou põe podem, sem dúvida, ser analisadas como
formas de P3, enquanto os exemplos em (1) ilustrariam a hipótese da ma-
nutenção da VT não nasalizada e centralizada ou da sua ausência. Relem-
bre-se que o PN6 [ˆ] só está atestado em Castro Laboreiro e em S. João do
Campo, nas P6 de tema em /e/ e em /i/.
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Noutras variedades, nomeadamente meridionais, não ocorrem tantas
variantes e nem sempre as que ocorrem são coincidentes com estas: são
conhecidas as monotongações / não ditongações na região meridional, por
exemplo. A título de ilustração, vejam-se resultados de um pequeno estudo
variacionista feito por aluno finalista de Linguística, na FLUL:

1. Beira Baixa e Alto Alentejo (Porto de Espada, Sapeira e Castelo de
Vide): 126 formas verbais de P6, das quais 78 com vogal nasal e 48 com
ditongo nasal, assim distribuídas14:

Tabela 6. Variantes de realização de PN6 na Beira Baixa e no Alto Alentejo
(a partir dos resultados do trabalho de Joana Ramos – Seminário de Sociolinguís-

tica da FLUL).

Alguns exemplos:

(3)  a. mas dantes eram [´åri‚] uns barquitos (…)

b. que até usavam [-i‚] umas dedeiras (…)

c. alguns pegam [-i‚] em baixo com a mão direita –

14 Prevê-se a publicação destes estudos, em que se darão conta das variáveis independentes que
mais favorecem a ocorrência de PN ditongados e não ditongados.
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(4)  a. os homenzitos trabalhavam [-e‚] com os carros (…)

b. os gajos aplicam [-e‚] o copo (…)

c. com os arames faziam [-e‚] aqui um furo –

(5)  a. mesmo os rebentos que rebentam [-e‚j‚]] pela cepa (…)

b. e se fossem dez ou doze, tiravam [-e‚j‚]] um à mesma —

c. tinha tanto que até ocuparam [-e‚j]uma (...)

(6)  a. aquilo depois rendem [-å‚j‚] a mesma coisa —

b. em depois, vieram [-å‚j‚] uns ingleses (…)

c. assim barrada, como lhe chamam [-å‚j‚] - não é?

(7) a. às vezes levantam [ålˆ’vå‚tå‚w] - saem [´s•ae ‚] do cortiço e
levantam [ålˆ´Bå‚to‚] e voam [´Bowo ‚]

b. caldeiam-se [ka¬´deo ‚s••] as macieiras - caldeiam-se
[ka¬´deo‚s•] os —

c. elas morrem [´mç{e‚‚] morrem [´mç{e‚‚] — têm [´te ‚] morto

d. eles tinham [´ti¯o‚] feitor ou tinham [´ti¯o‚] o criado

e. amanhã vêm [Be ‚]?

f. se quiserem [ki´z•ERe‚] vamos lá —

Nesta localidade (como em muitas outras localidades de diferentes
regiões onde não há tendência para a não ditongação), acontece que for-
mas como tem/têm, vem/vêm, vê/vêem, põe/põem podem levantar a ques-
tão da concordância. Trata-se de verbos com configurações complexas,
que poderão ser considerados casos particulares.15

Considerando, de modo geral, o isomorfismo entre P3 e P6, podem
pôr-se as seguintes questões:

(1) a concordância morfologicamente não explícita decorre de uma
lacuna da concordância em número?

(2) a concordância em número morfologicamente não explícita releva
(a) de factores morfológicos, (b) de factores fonológicos ou (c) de ambos
(os factores sintácticos são conhecidos e gerais, em PE)? Qual a relevân-
cia de fenómenos fonéticos?
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(3) tendo em conta as variedades dialectais do PE, haverá variedades
em que o isomorfismo não standard prevalece? O resultado desse fenóme-
no, a ser verificado, aproxima-as do PB?

A fraca saliência morfológica da distinção entre P3 e P6 pode ser, de
facto, uma consequência não trivial de processos fonológicos que redun-
dam no enfraquecimento fonético desses marcadores: por exemplo, a não
nasalização de vogais orais (cf. fizer[u] fizeram) ou a não ditongação de
vogais nasais (cf. beb[ˆ]) bebem), que perdem frequentemente a nasalida-
de e enfraquecem ou não se realizam em posição átona (cf. o contraste
entre bebem [’bEbˆ]) e também [tå‚’bå‚j‚], por exemplo) . Neste sentido, não
se defenderia que não existe concordância, mas sim que ela não é visível na
morfologia, por razões estritamente fonológicas e fonéticas. Seria uma con-
cordância covert, visto a morfologia, por via da fonologia/fonética, não es-
tar apta a torná-la visível.

4. REFLEXÕES FINAIS: ESBOÇO DE UMA PROPOSTA

Os resultados ora apresentados não nos permitem ainda traçar uma
comparação totalmente segura entre o português brasileiro e europeu, visto
que os dados apresentados neste estudo preliminar não recobrem todas as
variedades brasileiras e portuguesas, nem adotam uma mesma metodolo-
gia. É, sem dúvida, necessário realizar um estudo sociolinguístico sobre os
padrões variáveis de concordância em PB e em PE, que contemple as
diversas realizações fonéticas das formas verbais, para que se possam com-
parar os resultados obtidos. Não obstante essa ressalva, somando-se as
considerações feitas neste artigo às de outros estudos sobre o tema, po-
dem-se postular algumas hipóteses interpretativas para a questão em aná-
lise.

Enquanto o português brasileiro exibe altos índices de não concordân-
cia, em diferentes variedades, justificados por condicionamentos bem deli-
mitados, o português europeu, em variedades não standard, exibe padrões
diversificados na flexão verbal. A análise de diversas formas verbais de
zonas dialectais diferenciadas sugere que os diferentes padrões flexionais
só podem ser caracterizados de forma convincente tendo em conta a inter-
face entre morfologia e fonologia, e tendo em consideração fenómenos
fonéticos com larga expressão no PE. Nesse sentido, os dados de concor-

15 No standard, patenteiam a sequência de dois ditongos nasais (cf., por exemplo, têm [´tå ‚j‚å ‚j‚])
ou de vogal seguida de ditongo (cf. vêem [´veå ‚j‚]).
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dância de 3ª pessoa podem sugerir que, em muitos casos, as formas verbais
– que, em uma leitura da camada superficial da expressão, podem ser vis-
tas como falta de concordância – não implicariam ausência de concordân-
cia morfossintáctica, mas sim concordância não explícita (i.e., decorrente
da ausência de marcas morfológicas explícitas).

O caso do PE parece ser substancialmente diferente do do PB: em
PB, mesmo admitindo que houve uma generalização de redução de marcas
que afecta a morfologia, os trabalhos de sintaxe mostram que esse fenóme-
no se integraria numa mudança mais vasta que abrangeria diferentes domí-
nios da gramática, e que seria também ou sobretudo sintáctica: redução do
paradigma dos pronomes, redução da diferenciação das formas verbais,
perda do sujeito nulo, perda dos pronomes acusativos / aumento da frequ-
ência de ocorrência de objecto nulo, proeminência dos nominativos, que
passaram a assegurar outros casos, concordância morfologicamente lacu-
nar no SN etc. A co-existência de paradigmas diferenciados, em PB, con-
soante variedades ou gramáticas e mesmo consoante registos de fala, pode
ser entendida como um fenómeno integrado num vasto movimento de mu-
dança, nomeadamente de parâmetros. Grande parte desses fenómenos não
ocorre em PE, o que não confere à concordância a dimensão sintáctica que
esta parece ter no PB.

Considerando o observado no PB sobre a concordância, pode pôr-se a
hipótese de que este está mais ‘avançado’ do que o PE, o que levará a
perguntar se a concordância visível é um fenómeno com real importância
nas línguas (mesmo naquelas que, como o português, dispõem de marcas
morfológicas diferenciadas e em grande número, na variedade standard)
ou se outros meios supletivos e mais económicos, como o contexto enunci-
ativo e pragmático, se vão sobrepondo à exigência de compatibilidade mor-
fossintáctica de traços. Vem a propósito referir Prignitz 2004: « O ‘francês
avançado’ – para retomar um termo já antigo – exprimiria potencialidades
gerais da língua, quando se lhe soltam as rédeas” (trad. nossa), o que acon-
tece mais facilmente na fala, onde maior número de variantes e com per-
centagem de uso maior se encontram. Algumas gramáticas do português
parece apontarem nesse sentido (relembre-se que, em PB, a redução no
uso do paradigma da flexão verbal pode observar-se em falantes da norma
culta). Mas antes de se defender essa hipótese, é necessário (i) ter em
mente que a concordância pode continuar a ser um fenómeno central em
todas as variedades do Português, independentemente da sua visibilidade
morfológica e, consequentemente, (ii) verificar se as diferenças entre as
diversas gramáticas das diversas variedades não se explicam pelo cruza-
mento de factores que relevam de diferentes domínios da gramática: se-
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mântica16, sintaxe, morfologia e fonologia, sem esquecer a fonética. No
português standard, quer brasileiro quer europeu, é conhecido que o tipo
semântico do verbo, o tipo de sujeito e a posição do sujeito na frase (em
posição pré-verbal ou pós-verbal e, por outro lado, em adjacência ao predi-
cado verbal ou dele separado por material linguístico mais ou menos abun-
dante) dão origem a concordâncias variáveis.

Tendo embora em mente que os índices de não concordância do PB
possam ter sido originados no próprio PE, configurando um caso de deriva
linguística, discutimos, neste artigo, a hipótese segundo a qual as diferenças
entre variedades estariam, em grande medida, relacionadas com a morfolo-
gia “covert”, não visível, hipótese essa a ser aprofundada de um ponto de
vista comparativo.

Como aprendemos, no passado, durante os anos de trabalho conjunto
no quadro do Projecto VARPORT, é possível partir de pontos diferentes e
chegar a uma meta comum. Nesse sentido, já se planeiam algumas medi-
das fundamentais visando etapas posteriores do trabalho:

(i) testar hipóteses sobre o fenómeno da concordância em PB e em
PE, não perdendo de vista os diversos trabalhos que visam responder a
questões como a que se segue: embora de facto o embrião da falta de
concordância brasileira possa estar no PE, não partilham muitas outras lín-
guas alguns padrões de (não)concordância variáveis semelhantes? Os tra-
balhos sobre tipologia decerto terão muitas respostas interessantes a dar;

(ii) realizar um estudo contrastivo variacionista do PB e do PE, com
base em amostras compatíveis quanto aos perfis sociolinguísticos, de modo
a responder à seguinte questão: as variáveis que sabidamente actuam na
variedade brasileira manifestam relevância estatística no caso do PE? Uma
investigação sociolinguística lavobiana decerto terá muitas respostas inte-
ressantes a dar;

(iii) proceder ao levantamento minucioso da realização fonética das
desinências de pessoa-número em corpora brasileiros e continuar a fazê-
lo em corpora europeus, de modo a responder à seguinte questão: a dife-
renciação que se propõe para o PE e o PB, em termos de morfologia “co-
vert”, ora suposta, é verificável na comparação de mesmas formas ver-
bais? Uma investigação no âmbito da interface morfologia-fonologia de-
certo terá muitas respostas interessantes a dar.

16 Não se podem ignorar casos como o de a gente canta/cantamos – de que não tratamos neste
artigo –, cujo condicionamento implica outros fatores semântico-discursivos.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19134



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 135

CONTRASTANDO VARIEDADES DO PORTUGUÊS BRASILEIRO E EUROPEU: PADRÕES DE CONCORDÂNCIA SUJEITO-VERBO

Do que se pode observar, como em qualquer trabalho científico, as
diversas perguntas que motivam uma investigação conduzem sempre ao
surgimento de novas perguntas. É com esse propósito que já se desenvolve,
embora ainda em fase inicial, o projecto de cooperação internacional intitu-
lado “Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades afri-
canas, brasileiras e europeias”, cujo objectivo central é dar continuidade ao
trabalho ora iniciado.
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PORTUGUÊS BRASILEIRO

E O PORTUGUÊS EUROPEU

Ângela Marina Bravin dos Santos
(FAMA/SEE/SME)

1. O PORTUGUÊS MOÇAMBICANO

Segundo Gonçalves, o PM é uma variedade africana não-nativa, cons-
tituindo, portanto, uma língua não-materna (L2). É falado por apenas 39%
da população de Moçambique, que tem como língua materna (L1) alguma
língua da família bantu. De acordo com a autora, existe uma situação de
contato do português com outras línguas que contribui para o processo de
variação e mudança da língua portuguesa no país, desencadeando alternân-
cia de diversas opções gramaticais. Isso ocorre, atualmente, porque o PM
está sendo adquirido em situações naturais.

A partir do fim da década de 70, expande-se a comunidade de falantes
do português em conseqüência do seu uso em contextos não-formais (mer-
cados e restaurantes). Para Gonçalves, só esse fato basta para não consi-
derarmos as propriedades gramaticais que diferem do português europeu
(PE) simples desvios de indivíduos com pouco conhecimento da L2, “mas
como propriedades específicas da gramática de uma ‘nova’ variedade do
português’. (Gonçalves, 2005:49). E, ainda citando Gonçalves (1990:89, apud
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Issak, 1998), a condição de L2 da língua portuguesa em Moçambique “dá
naturalmente origem a alteração às regras que regulam o seu uso na vari-
ante européia.” Estão nesse caso a realização do dativo anafórico (Gomes,
2001) - que, de acordo com a autora, apresenta, por um lado, um comporta-
mento próximo ao PE, e, por outro, apresenta, particularmente no que se
refere ao dativo de 3a pessoa, possibilidades semelhantes ao PB – e a for-
mação das orações relativas  (Chimbutane, 1998), que são realizadas, tal
como no português brasileiro(PB) (cf. Tarallo, 1983) , com o pronome resu-
mitivo e com a  relativa cortadora

2. HIPÓTESE DE TRABALHO

A hipótese deste trabalho é a de que, no caso do sujeito anafórico de 3a

pessoa, o PM apresenta um comportamento semelhante ao do PE, que é,
para a variedade moçambicana do português, a língua-alvo, ou seja: a vari-
edade adotada como norma de referência, daí a suposição de que, em rela-
ção ao fenômeno analisado, o PM apresente o mesmo comportamento da
variedade européia. Entretanto, a relação com a língua-alvo, que em princí-
pio geraria essa semelhança, pode também levar a estruturas lingüísticas
distintas das legitimadas pela norma padrão, o que para Issak (1998), res-
paldada em Gonçalves (1990), parece natural, já que em Moçambique a
língua portuguesa convive essencialmente com  línguas nativas, que são
geralmente línguas maternas.

Estudos variacionistas (Duarte ,1995; Bravin dos Santos, 2006, entre
outros) já mostraram que o PB prefere a forma plena para a realização do
sujeito anafórico de 3a pessoa, enquanto o PE opta pelo apagamento da
marca do sujeito.  Pergunta-se: no PM, a preferência recai sobre o preen-
chimento, ficando essa variedade mais próxima do PB, ou há semelhanças
com a língua-alvo, não havendo, portanto, nesse caso, uma propriedade
específica que caracterize o PM como uma ‘nova’ variedade do portugu-
ês?

3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa variacionista de base laboviana. A amostra
utilizada faz parte do Projeto “Panorama do Português Oral de Maputo”
(PPOM), que é constituído por gravações produzidas por 100 falantes de
cinco bairros da cidade de Maputo, na década de 90 (Stroud & Gonçalves,
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1997a). Participaram das entrevistas homens e mulheres pertencentes a
cinco faixas etárias: 16 a 25, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55 e mais de 55 anos.
Para cada faixa de idade, entrevistaram-se dois homens e duas mulheres,
que já haviam concluído a 4a classe do ensino primário, nível de escolarida-
de considerado necessário para assegurar a intercomunicação em portugu-
ês. Os informantes foram divididos em três grupos, segundo o grau de ins-
trução: E1 – da 3a classe elementar à 7a ,  E2 - da 8a classe à 10a, o terceiro
grupo é constituído por falantes com nível superior completo ou não. Em
E1, teoricamente, os falantes apresentam competência comunicativa limi-
tada. Já em E2 e no 3o nível, a competência é suficiente para dialogarem.
(Stroud & Gonçalves, 1997b).

Para a análise serão utilizadas apenas quatro entrevistas com indivídu-
os de formação superior, distribuídas no quadro 1, de acordo com a faixa
etária:

Quadro 1: Distribuição dos falantes para o estudo do PM

 A 3a pessoa é a única que pode realizar-se por um pronome, uma
expressão vazia e um SN, diferentemente da 1a e 2a pessoa, que para
Benveniste (1991) são as que, de fato, apresentam a noção de pessoa,
porque não se referem a uma noção constante e objetiva e são reversíveis
no ato de comunicação. No circuito entre a 1a e 2a pessoas, a 1a  “eu”
indica aquele que fala, ou seja, quem enuncia a instância do discurso; a 2a

“tu” é necessariamente designada  pela 1a e não pode ocorrer fora de uma
situação proposta a partir do “eu”. Já a 3a pessoa está fora da relação
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“eu-tu”, o que leva Benveniste a questionar a legitimidade da 3a pessoa
como “pessoa”. Para o autor, a forma de 3a pessoa refere-se a alguém ou
alguma coisa, “mas não referida a uma “pessoa” específica” (1991:250).

Na análise, serão considerados os sujeitos anafóricos de terceira pes-
soa de referência definida em orações finitas que apresentem um antece-
dente explícito no discurso, podendo ocorrer a opção pelo  pronome
expresso, pelo pronome nulo, aqui simbolizado por (cv), significando “ca-
tegoria vazia”, e por um sintagma nominal, exemplificados em (1), (2) e
(3), respectivamente, nas orações em itálico.

Entretanto, decidiu-se excluir o uso do SN por seu resultado pouco
expressivo e pelo fato de essa análise se interessar particularmente pelo
uso de pronomes nulos e plenos

(1) ele
-i
 regressava de morrumbene havia pressão ele

-i saía __
-i
mudava

de local (PM)1

(2) ele-i saía __-imudava de local  (PM)

(3) a pessoa
-i
 não estudava ou então a pessoa-i convertia-se para a outra

igreja  (PM)

A variável dependente sob análise é “preenchimento x não-preenchi-
mento do sujeito anafórico de terceira pessoa”. Toma-se por variantes
três possibilidades: a realização vazia do sujeito – SUJEITO NULO, a
expressão pelo PRONOME e a realização do sujeito por meio de um
SINTAGMA NOMINAL ANAFÓRICO.Os grupos de fatores estabe-
lecidos como possíveis favorecedores ou desfavorecedores do uso de
uma ou outra variante são, em grande parte, os mesmos utilizados por
Duarte (1995, 2003), já que se investiga o fenômeno em questão sob a
mesma perspectiva das pesquisas da autora.

1 O símbolo i subscrito indica mesma referência. Está em negrito o elemento alvo da explica-
ção. O antecedente aparece sublinhado.
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4. COMPARANDO O PB AO PE E PM

Com o objetivo de comparar o PB às variedades européia e moçambi-
cana do português, lançamos mão de três procedimentos: a) em relação ao
PB, retomaram-se os resultados para a amostra de 90, obtidos no estudo de
Tendência desenvolvido em Bravin dos Santos(2006); b) no tocante ao PE,
aproveitamos os resultados do estudo empreendido por Barbosa, Duarte e
Kato (2001), que segue praticamente o mesmo quadro teórico-metodológi-
co aqui utilizado; c) para o PM, foi efetuado um levantamento de dados no
corpus acima referido.

Os resultados, em relação ao sujeito nulo, para as variedades brasilei-
ra, portuguesa e moçambicana são apresentados na tabela que segue:

Tabela 1: Ocorrência de sujeitos nulos em PB, PE e PM

Os resultados dessa tabela revelam, por um lado, uma semelhança na
distribuição do sujeito nulo no PE e PM, e, por outro, deixam clara uma
notável diferença entre o PB e essas duas variedades do português, o que
se visualiza no gráfico 1.

Gráfico 1: Percentuais de sujeito nulo no PB, PE e PM
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Note-se que o apagamento do sujeito alcança uma taxa percentual
mais alta no PE, seguido do PM, com uma diferença de apenas 6 pontos
percentuais entre essas duas variedades. No PB, registra-se o índice mais
baixo de sujeito nulo, com uma distância em relação ao PE de 34 pontos
percentuais, mas, ainda assim, a taxa de 37% de sujeito nulo é relevante,
confirmando-se a hipótese de que esse contexto resiste à mudança. Confir-
ma-se também a hipótese, levantada por Bravin dos Santos (2003) e aqui
retomada, de que o PM apresenta um comportamento semelhante ao da
língua alvo, o PE, no que se refere ao uso da 3a pessoa, ao contrário do que
ocorre com outros fenômenos lingüísticos, como a realização das relativas,
que, conforme visto anteriormente, destoa das estruturas legitimadas pela
norma padrão do PE.

No que se refere aos fatores internos, iniciaremos a comparação en-
tre o PE, PB e PM a partir das variáveis acessibilidade do antecedente
e animacidade do antecedente por terem sido selecionadas, pelo pro-
grama de regra variável, tanto para o PB quanto para o PM. No PE,
esses dois grupos apresentam resultados importantes para o comporta-
mento do sujeito de 3a pessoa, já que se verifica ocorrência expressiva do
sujeito nulo nos contextos sintáticos em que o antecedente está acessível
ou não e sua ocorrência categórica com os antecedentes de traço [-ani-
mado]. Em relação às demais variáveis, descritas no capítulo 2, só serão
examinadas as que apresentaram resultados relevantes para a análise e o
contraponto será feito apenas entre os resultados obtidos para o PB e
PM, uma vez que, para o PE, só temos os percentuais para os grupos que
controlam a acessibilidade e a animacidade do antecedente.

A Acessibilidade do antecedente
Barbosa, Kato e Duarte (2001) distribuem em quatro padrões os con-

textos em que o antecedente é acessível ou não. No padrão I, exemplifica-
do em (4), o sujeito encontra-se na oração principal e o pronome na subor-
dinada. Nesse caso, o apagamento do sujeito, no PE, alcança um índice
percentual altíssimo (97%), mantendo-se alto (89%) quando se trata do
padrão II, em que o antecedente se encontra no contexto precedente, con-
forme se vê em (5):

(4) Ela-i costumava sentar-se em cima da cama com seu tricot, enquanto
dava-f

-i  
(cv) lições  a um de nós.
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(5) porque a minha mãe
-i 
estava evidentemente virada do avesso. Peran-

te o irmão queria -f
-i  

transmitir uma imagem de força  e perante o esbirro
queria-f

-i 
transmitir essa imagem (PE)

Esses dois padrões correspondem aos contextos em que o anteceden-
te é sintaticamente acessível, como aparece nos exemplos (6) e (7), do PB,
e em (8) e (9), exemplos do PM, alcançando na variedade brasileira 44%
de apagamento do sujeito e na moçambicana, 79%:

(6) Mas minha mãe
-i
 me cobrava muito, né, porque ela

-i
 viu que, no último

ano que era o ano do vestibular (INQ.1/ década de 90)

(7) ah o garoto já... tá com dezessete anos:...né?(cv
-i
) vai fazer dezoito...

.(INQ.17/ década de 90)

(8) o estado
-i
 devia tentar fazer todos os meios possíveis que - - que (cv)

-i

dipõe neste momento  ( AM17PLA )

(9) os professores-i eram muito rigorosos – (cv)
-i 

 queriam que o aluno
fizesse bem os trabalhos ( PC 2CEL)

Os padrões III e IV propostos em Barbosa, Duarte & Kato (2001)
correspondem aos contextos em que o antecedente não é sintaticamente
acessível, o que ocorre se o sujeito não estiver em uma frase adjacente à
que contém o antecedente (padrão III) ou quando este aparece em outra
função sintática (padrão IV). No PE, mesmo nesses casos, os índices de
sujeito nulo mantêm-se altos: 71% para o padrão III e 67% para o IV,
exemplificados em (10) e (11), respectivamente, enquanto no PB, nesses
contextos, (12) e (13), a taxa percentual de apagamento é de 27%. Na
variedade moçambicana, exemplos (14) e (15), o índice de sujeito nulo al-
cança 69%, 42 pontos percentuais de diferença se comparado ao resultado
obtido para o PB e bem próximo do verificado para o PE:

(10) O filme-i  mostrava toda a sua decadência física e intelectual ao longo
do período. Foi a coisa mais chocante que vi. Revela- f

-i 
um estado de

lucidez absolutamente genial, não é? (PE)

(11) Fui vê-lo-i ao Aljube quando esteve- f
-i
 na tortura do sono. E depois

fechado naquelas celas onde as pessoas mal cabiam e não se podiam ter de
pé. (PE)

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19145



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade146

Ângela Marina Bravin dos Santos

(12) meu pai-i é carioca... era carioca...(cv
-i
) nasceu na estação do Riachu-

elo... onde o avô dele tinha uma... uma pequena fazenda na estação do
Riachuelo... no subúrbio da Central... e aí ele

-i
 nasceu e foi criado...

(INQ.18/década de 90)

(13) parece que quatro ou cinco adolescentes
-i
. Você viu? E levou-os-i pro

centro da cidade eles
-i 

 saíram desfilando (INQ.28/ década de 90)

(14) o pai-i dava-me uma enxada e íamos à machamba — cultivávamos eu
não sabia      cultivar ele

-i
 ensinava-me ( PC 2CEL)

(15) o meu primeiro professor de facto foi o meu avô-i - como pastor ele
-i

dava aulas clandestinamente - nas primeiras classes  (PC7LOF)

Comparando-se as variedades brasileira, européia e moçambicana do
português, no tocante à acessibilidade do antecedente, o que se verifica é
um comportamento bem diferente do sujeito anafórico de 3a pessoa no PB
em relação às outras duas variedades. Note-se que nestas o apagamento é
a opção preferida em todos os contextos: quer em frases em que o antece-
dente está adjacente à oração em que figura o sujeito, quer em frases em
que isso não ocorre. Não há também nenhuma rejeição ao nulo quando o
antecedente aparece em outra função sintática. Já no PB, nota-se que a
preferência pelo apagamento recai sobre as estruturas em que o antece-
dente na função de sujeito e o sujeito nulo se encontram em frases adjacen-
tes, ainda que num percentual abaixo do obtido para o PE e o PM. Mas,
ainda assim, o PB tem nessas estruturas um contexto de resistência à mu-
dança.

Animacidade do antecedente
Em relação à variável animacidade do antecedente, como verificado

por Barbosa, Duarte e Kato (2001), a realização do sujeito nulo é categóri-
ca quando se trata de antecedentes com o traço [-animado]. Esse percen-
tual chega a 93% na análise da fala espontânea do PE (Duarte 1995), o que
mostra não ser categórico, mas extremamente favorecido, o apagamento
quando o traço do referente é [-animado]. No PB, o apagamento do sujeito,
nesse contexto, embora não seja categórico, exibe um dos percentuais mais
altos para essa variedade: 61% (e 44% na amostra de fala culta examinada
por Duarte 1995). No PM, tal como no PE, a distribuição de nulo é de
100% com o traço [-animado], o que sugere a importância desse contexto
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no apagamento do sujeito de 3a pessoa no PE, PB e PM. Quando o antece-
dente é [+animado], o índice é de 68%, bem alto se comparados aos 32%
do PB.

Veja-se, portanto, que o contexto em que o índice de sujeito nulo é alto
na variedade brasileira é o mesmo em que a sua realização é categórica (ou
quase categórica) tanto na européia quanto na moçambicana. Isso não só
explica por que a 3a pessoa se constitui um contexto de resistência à mu-
dança no PB como confirma a atuação da hierarquia da referencialidade
(cf. Cyrino, Duarte e Kato,2000), retardando a implementação da mudança
no PB quando o antecedente é [-animado].

As demais variáveis: O PB E PM
Além das variáveis Acessibilidade do antecedente e Animacida-

de do referente, foi selecionado para o PM o grupo Elementos interve-
nientes entre sujeito e verbo. Veremos como é sua atuação nessa vari-
edade do português em relação ao PB.

A negação, os clíticos pré-verbais e os advérbios aspectuais, por apre-
sentarem material fonético numa posição muito próxima ao sujeito, podem
favorecer o seu apagamento (cf. Bravin dos Santos, 2006) e o que se veri-
ficou, no PB, é que os advérbios aspectuais, com 61% de nulos e peso
relativo de .79, exercem, de fato, influência na realização do sujeito de 3a

pessoa  no PB, seguidos dos clíticos, com 41% e .56. A negação fica abaixo
desse percentual, com 34% e .40., contrariando, portanto, a hipótese inicial.
Na variedade moçambicana,entretanto, nas 20 estruturas em que esse ele-
mento aparece entre o sujeito e o verbo, a realização do sujeito nulo foi
categórica:

(16)   os meus avós aconselhassem a ela-i para que (cv)
-i
 não levasse. ha

logo partida os filhos para moamba (PC7LOF)

Quanto aos advérbios aspectuais e aos clíticos, chama a atenção a
baixa ocorrência desses elementos entre Spec de CP e I. Enquanto para os
primeiros só foram registradas duas ocorrências nessa posição, das quais
uma exibe o sujeito nulo, exemplificada em (16), para os clíticos não se
computou nenhuma ocorrência, já que a posição preferencial dos clíticos
nessa variedade é enclítica, tal como ocorre na gramática do PE:
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(17) o meu pai-
i 
 tinha uma machamba lá  —(cv--)-i-

 ainda tem – (PC
2CEL)

Por outro lado, como foi hipotetizado, para o PB, a ausência de tais
elementos nessa posição desfavorece o apagamento do sujeito.Obteve-se
para o PB um percentual de 37% de sujeito nulo nos contextos em que não
há elemento entre sujeito e verbo. Na variedade moçambicana, como era
de se esperar, o apagamento do sujeito nesses casos  é alto: 67%, o que
mais uma vez confirma a hipótese de que o PM segue a norma da língua-
alvo, distanciando-se, portanto, do PB.

Além da análise dessas três variáveis selecionadas como significativas
para a realização do sujeito nulo no PM, examinemos outras, cujos resulta-
dos podem ajudar a compreendermos os contextos que mais favorecem o
apagamento do sujeito no PB. Iniciemos pelo grupo verbo ser x outros
verbos, que na variedade brasileira alcançou a quarta posição na ordem
de seleção feita pelo programa de regra variável. Em seguida, apresentam-
se os resultados obtidos para o tipo sintático da oração, ressaltando-se a
distribuição de nulos de 100% nas orações substantivas.

No PB, as construções com ser favorecem o sujeito nulo, com índice
de 58%, ao passo que os outros verbos alcançam apenas 33%. Na vari-
edade moçambicana, das 25 estruturas com ser, 24 são de nulos, o que
equivale a 92%., que se contrapõem aos 67% obtidos para os outros ver-
bos. Veja-se que a diferença entre esses dois fatores é de 25 pontos per-
centuais, sugerindo que o sujeito nulo, no PM, sofre restrições em estrutu-
ras com outros verbos; em construções com ser, porém, o apagamento
do sujeito opera com regularidade. Tem-se, portanto, mais um contexto
que, coincidentemente, apresenta um alto índice de sujeito nulo na varieda-
de moçambicana e brasileira do português, ainda que nesta a taxa percen-
tual, já citada anteriormente, de 58%, não seja tão alta; mas para uma lín-
gua que caminha em direção ao preenchimento do sujeito, como o PB,
trata-se de um índice relevante.

Diferentemente do que ocorre no PB, o sujeito nulo predomina, no PM,
em quase todos os tipos sintáticos da oração, com exceção das relativas e
segundas coordenadas com sujeitos não- correferentes, alcançando 100%
nas substantivas, como se verifica no gráfico 2, em que se encontram os
resultados para o tipo sintático da oração.
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Gráfico 2: Sujeitos nulos e o tipo sintático da oração no PB e PM

O objetivo de se apresentar no gráfico a distribuição de nulos de 100%
nas substantivas é justamente mostrar a ocorrência, no PM, de contextos
categóricos de sujeitos nulos, conferindo a essa variedade um estatuto de
língua pro-drop  prototípica, ao contrário do que se dá no PB; mas, apesar
de, nessa variedade, não serem verificados percentuais altos de sujeito nulo,
nota-se, mais uma vez, que um  dos contextos com índices mais altos de
apagamento do sujeito no PB são os mesmos no PM. Veja-se que, tanto na
variedade moçambicana quanto na brasileira, as substantivas lideram a pre-
ferência pelo apagamento do sujeito.

O curioso desse resultado é que não se esperava o favorecimento do
sujeito nulo em orações introduzidas pelo complementizador que. Ao con-
trário, a expectativa era a de que o elemento em CP desfavorecesse o
apagamento do sujeito, tal como o pronome nas relativas. Outros aspectos
podem estar condicionando a preferência pelo sujeito nulo nas substantivas,
como, por exemplo, a correferência entre o sujeito e o seu antecedente, o
que deixaria este numa posição sintaticamente acessível, favorecendo, por-
tanto, o apagamento do sujeito.  O mesmo efeito deveria ser notado no PM;

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19149



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade150

Ângela Marina Bravin dos Santos

no entanto, não foi o que se observou: das 15 completivas, 7 apresentam
antecedente sintaticamente acessível e 7, antecedente sintaticamente ina-
cessível. Conclui-se, pois, que as substantivas, na variedade moçambicana
do português, não encontram restrições no uso do sujeito nulo.

5. CONCLUSÃO

Parece que a comparação estabelecida entre o PE, PB e PM, no
tocante à realização do sujeito anafórico de 3a pessoa, não só permitiu a
confirmação da hipótese de que o PB apresenta um comportamento dife-
rente do PE e PM como pôde se confirmar a suposição de que a varieda-
de moçambicana do português apresenta semelhanças com a língua-alvo,
o PE, em que não se verificam restrições ao apagamento do sujeito estan-
do ou não o antecedente sintaticamente acessível. Já no PB, a preferência
pelo sujeito nulo recai sobre as estruturas em que o antecedente se en-
contre em uma oração adjacente e na mesma função. Verificou-se tam-
bém, tanto na variedade européia quanto na moçambicana, a realização
categórica do sujeito nulo quando o antecedente possui o traço [-anima-
do], contexto que, no PB, apresenta um dos mais altos índices de apaga-
mento do sujeito.
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VOGAIS PRETÔNICAS EM PB E EM PE: UMA
PRÉ-ANÁLISE DA VARIÁVEL GÊNERO – ESTU-

DO EM TEMPO APARENTE
E EM TEMPO REAL

Sergio Drummond Madureira CARVALHO
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

O estudo sobre a flutuação das pretônicas é produtivo em português,
com indícios já no século XVI, com Fernão de Oliveira. Daí em diante,
estudos vêm sendo produzidos e destacam-se autores que se ocuparam do
tema, como RÉVAH (1958), SILVA NETO (1970), CÂMARA JR. (1977),
BISOL (1981, 1989), MORAES et al. (1996), CALLOU et al (1991), TEYS-
SIER (1997), SCHWINDT (2002), OLIVEIRA (2006), dentre outros.

A evolução do quadro das vogais pretônicas em português assume um
caráter peculiar no tocante às variedades PB (português do Brasil) e PE
(português europeu): PB demonstra tendência conservadora ao aproximar
suas realizações do quadro de vogais do português clássico. Contudo, em
PE, registram-se alterações na pronúncia das vogais fracas e já em torno
de 1800, sobressaem-se ocorrências de alteamento e, ainda, de apagamen-
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to das pretônicas, tendência que se manteve até os dias atuais, o que resul-
tou, por exemplo, na evolução e redução em seu quadro das médias pretô-
nicas.

O distanciamento entre PB e PE é um fato lingüístico natural e previ-
sível, pois tanto o fator geográfico, quanto características sócio-históricas
particulares (com relação ao quadro de vogais, por exemplo) colocariam a
língua em contextos de variação. Os resultados de estudos contrastivos
entre as duas variedades podem contribuir, além de uma descrição da lín-
gua como um todo, para a discussão que se vem levantando há algum tem-
po no meio acadêmico, a qual investiga se, nos estágios atuais das duas
variedades do português, há apenas variação lingüística natural ou há ins-
tauração de processos de mudança que atuam diferentemente em cada
uma delas.

SILVA NETO (1986), um dos defensores da tese da “unidade dentro
da diversidade”, classifica a diferenciação entre PB e PE como deriva,
interpretando-a de maneira natural. Já KATO (2005) defende a existência
de mudanças lingüísticas estruturais entre as variedades ao trabalhar com o
conceito de Língua-I, idéia que também se encontra em GALVES (1998).

Com a pesquisa que aqui se propõe, a qual faz parte de uma fase inicial
de uma investigação mais ampla do fenômeno, pretende-se contribuir para
a avaliação do status das vogais médias em PB e em PE.

Tem-se como objetivo realizar um estudo, com base na Sociolingüística
Variacionista Laboviana, sobre o alteamento das vogais médias pretônicas
em PB (na fala culta da cidade do Rio de Janeiro) e em PE (basicamente
na fala culta de Lisboa), com foco na variável gênero. Procura-se ainda
aferir os fatores lingüísticos e extralingüísticos que influenciam para a ocor-
rência do fenômeno e a correlação entre os resultados das análises em
tempo aparente e em tempo real, observando-se as décadas de 70 e 90 do
século XX.

Tem-se como hipóteses principais: a) que o quadro de vogais pretôni-
cas modifica-se no uso de diferentes gerações de falantes, e evolui de ma-
neira diferenciada entre as variedades brasileira e européia: a primeira ten-
de à manutenção das médias e a segunda, à redução do quadro das médias,
b) A variação ocorre de maneira diferenciada de acordo com os diferentes
gêneros: masculino e feminino.

Quanto aos fatores sociais, acredita-se que os mais jovens no Brasil
tendem a altear menos do que os mais velhos, ou seja, pode estar havendo
uma redução e/ou manutenção da baixa produtividade do fenômeno no Brasil
e que um aumento e/ou manutenção da alta produtividade esteja ocorrendo
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em Portugal; as mulheres, de maneira geral, apresentam tendência a incre-
mentar as formas lingüísticas standard de cada região.

Quanto aos fatores lingüísticos, a assimilação de traços de segmentos
próximos, a harmonização vocálica e a influência da intensidade silábica
são considerados contextos que influenciam no fenômeno variável analisa-
do, podendo demonstrar diferentes resultados de acordo com o tipo de vo-
gal e variedade analisada.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o estudo, selecionaram-se amostras de fala provenientes do site
do projeto Análise Contrastiva de Variedades do Português VARPORT
(http://www.letras.ufrj.br/varport/index.htm), com algumas gravações se-
lecionadas diretamente do Projeto NURC-RJ. Correspondem a 48 grava-
ções de entrevistas do tipo DID, com duração média de 5 minutos cada,
referentes a falantes de ambos os sexos, distribuídos uniformemente por
três faixas etárias (1- de 18 a 35 anos, 2 – de 36 a 55 anos e 3 - de 56 em
diante), em 2 períodos diferentes: décadas de 70 e 90 do século XX.

A distribuição dos informantes é homogênea, com dois falantes por
faixa etária: O gênero masculino comporta 12 brasileiros e 12 portugueses,
e o gênero feminino, 12 brasileiras e 12 portuguesas. Por motivos de baixa
qualidade nos arquivos sonoros, as duas informantes de PE da faixa 3, da
década de 90, tiveram de ser excluídas da análise final, que ficou com 10
informantes portuguesas (espera-se completar a amostra em etapas futu-
ras da pesquisa). Com isso, caiu para 46 o quadro geral de gravações, o
qual resulta em 3667 dados.

Só foram consideradas neste trabalho as vogais orais. Com base em
observação minuciosa dos dados e em outros estudos sobre o tema (como
SCHWINDT, 2002: 161-182), resolveu-se não levar em conta para a aná-
lise: a) vogais nasais (possuem alterações no timbre, dentre outros aspec-
tos, que as fazem comportar-se de maneira diferente das vogais orais); b)
hiatos e ditongos (possuem características prosódicas peculiares que inter-
ferem diferentemente no processo).

A análise será realizada com o auxílio do pacote de programas VAR-
BRUL, controlando-se 7 variáveis independentes: 3 de natureza lingüística
(contexto antecedente, contexto subseqüente, e harmonização vocálica) e
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4 de natureza extralingüística (gênero, faixa etária, temporalidade e região
geográfica).

A variável dependente compõe-se de vogais alteadas x vogais médias.
O valor de aplicação remete às vogais alteadas. Os segmentos que com-
põem as vogais médias são as anteriores [e, E] e as posteriores [o, •]. As
vogais alteadas relacionam-se aos segmentos [, i, O] para as anteriores e
[u, V, O] para as posteriores. Os fones [ö, V] mostraram-se típicos de PE
e incomuns em PB.

2. ANÁLISE DOS DADOS

Do total de 3667 dados, obtiveram-se 2278 para a fala masculina e
1389 para a fala feminina. A distribuição das variantes fonéticas encontra-
se em anexo. Não foram contabilizadas para a análise probabilística, nos
casos de não alteamento, as médias abertas /E, •/, por considerar-se seu
condicionamento, nas falas do Rio de Janeiro e de Lisboa, realizado por
fatores diferenciados dos que aqui envolvem o fenômeno analisado. Pre-
tende-se observar tais elementos em estudos posteriores.

Nos quadros e tabelas serão utilizados os símbolos M (Mulher), H (ho-
mem), 70 (década de 70) e 90 (década de 90), além dos já citados PB e PE.
Os pesos relativos encontram-se entre parênteses. A seguir, a análise dos
dados, dividida em fatores lingüísticos e fatores extralingüísticos.

2. 1 FATORES LINGÜÍSTICOS

As tabelas 1 e 2 mostram índices percentuais, pesos relativos e signifi-
câncias dos níveis de seleção das rodadas realizadas.

a) Série das vogais anteriores

Tabela 1
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A tabela 1, que aborda os índices percentuais relativos às vogais ante-
riores, já denota a diferenciação entre PB e PE e também entre a fala
masculina e a feminina. A seguir, a análise dos grupos de fatores submeti-
dos à análise probabilística.

Contexto antecedente

As consoantes palatais, de maneira geral, atingiram pesos relativos
elevados, o que mostra a influência dos traços [+ palatal, + alto] que tais
consoantes têm em comum com a vogal anterior alta. Consoantes labiais
também demonstram influência para as anteriores. Talvez por seu traço [+
anterior], típico da vogal [i].

As consoantes sibilantes (fator escolhido apenas para homens PB
nas duas décadas: .55 em 70, .66 em 90) e alveolares também se mostram
influentes para o processo. Seu traço [+ alto] pode estar contribuindo para
o caráter assimilatório.

A posição Início de vocábulo mostrou comportamento inverso com
relação às duas variedades analisadas. Em PB, pesos relativos acima de
(.90) enquanto em PE, abaixo de (.50). Pode estar ocorrendo em PE, fenô-
meno que será melhor investigado em etapas futuras, certa tendência à
preservação dos sons iniciais de suas palavras, conforme se observa no
quadro abaixo:
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Contexto subseqüente

As consoantes palatais também se destacaram em posição subse-
qüente à vogal anterior alteada, bem como as sibilantes, que se difundem
mais como influenciadoras do alteamento em posição subseqüente, e as
labiais.

As Consoantes velares e alveolares, ambas contendo o traço [+ alto],
embora em contextos mais restritos, mostraram influência para o processo.

Harmonização vocálica

Para a harmonização vocálica, percebe-se a influência da vogal ante-
rior alta, tônica e átona. O que sugere a atuação da tonicidade da sílaba
seguinte e também da tendência assimilatória que a vogal pretônica da síla-
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ba anterior mantém com a vogal da sílaba seguinte. A escolha do [o] tônico
pode estar ocorrendo devido à tonicidade silábica ou a processos diferenci-
ados que serão investigados em estudo futuros.

[u] tônico foi selecionado em PB para a fala masculina de 90, com
(.84). Ainda em PB, foram selecionados para a fala feminina de 90 [u]
tônico (.59) e átono (.80), que podem estar influenciando o alteamento tan-
to por possuir traço [+ alto], quanto pela tonicidade, no caso do primeiro.
Para o mesmo grupo social, consta a vogal baixa [a], tônica (.53) e átona
(.70), os quais podem aí estar em confluência com outros fatores, como
difusão lexical, por exemplo. O mesmo ocorre em PE, em que homens de
70 revelam peso relativo (.54) para [o] átono.

b) Série das vogais posteriores

Tabela 2
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Contexto antecedente

As consoantes labiais foram as que mais se destacaram, com os tra-
ços [+alto, +arred] em comum com a vogal posterior alta. As velares têm
em comum os traços [+alto, + post] e as palatais, [+ alto], ambas influen-
ciando para o processo.

As palatais foram selecionadas apenas para PB, na fala de homens de
70 (.66). Para as mulheres brasileiras de 90, selecionaram-se ainda as sibi-
lantes, com (.54).

Contexto subseqüente

Em contexto subseqüente, apenas contextos de PB foram seleciona-
dos. Comportando-se de maneira análoga aos de contexto antecedente,
como se observam nos quadros abaixo (15 a 18).
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Harmonização vocálica

Os quadros 19, 20, 21 seguem tendências já comentadas para as vo-
gais anteriores. [u] átono foi selecionado para a fala feminina em PB 90.
Quanto aos quadros 22 e 23, além da tonicidade das médias [e] e [o], outros
fatores podem estar atuando para que o programa as tenha escolhido, como,
por exemplo, a freqüente ocorrência da palavra porque no corpus.

Ao analisar os fatores lingüísticos, percebe-se que PB e PE ora com-
partilham dos mesmos condicionamentos, ora se diferenciam, como no caso
do grupo contexto subseqüente nas vogais posteriores. Também, alguns
contextos influenciam mais a fala feminina do que a fala masculina. PB
mostra-se, de maneira geral, mais suscetível às influências fonéticas.

2.2 Fatores extralingüísticos

A variável região geográfica, conforme previsto, atua significativa-
mente, ficando o fenômeno em PB com índices percentuais de alteamento
entre 20% e 30%, e, em PE, com índices entre 78% e 93%, como mostram
as tabelas 1 e 2.
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Temporalidade demonstra resultados diferentes por tipo de vogal. Na
série das anteriores, PB não mostra alterações significativas entre as déca-
das de 70 e 90, configurando-se a manutenção da produtividade das vogais
médias no quadro das pretônicas. Em PE, há uma leve tendência ao au-
mento do uso das vogais alteadas no espaço de tempo estudado: 4% para
os homens e 6% para as mulheres. Na série das posteriores, com diferen-
ças mais acentuadas, PB revela além da tendência à manutenção, a redu-
ção em 13% da pronúncia alteada na fala feminina, de 70 para 90. Contra-
riamente, em PE, os homens incrementam em 8% o uso de vogais alteadas
e as mulheres, em 9%.

Os grupo Faixa etária, ao contrário dos dois comentados acima, foi
submetido à análise probabilística do programa computacional Varbrul.
Apenas grupos sociais de PB foram selecionados: H ant 70 (1 .69, 2 .46, 3
.39); M ant 70 (1 .77, 2 .28, 3 .36). Em 70, percebe-se a liderança dos
jovens quanto à aplicação da regra e as mulheres jovens liderando o pro-
cesso. Já em 90, os jovens continuam à frente do processo, porém, com
polaridade inversa, com tendências conservadoras: M ant 90 (1 .34, 2 .53, 3
.96), M post 90 (1 .24, 2 .58, 3 .85), H post 90 (1 .26, 2 .36, 3 .79). Portanto,
tendência à expansão do uso de vogais alteadas em PB não foi confirmada
em tempo real.

Em PE, o programa computacional não selecionou o grupo faixa etá-
ria, mas, apenas com base nos dados percentuais, observa-se certa ten-
dência ao aumento do uso de vogais alteadas em Tempo real. Como exem-
plo, a fala masculina no grupo das vogais posteriores: Em 70 (1 .84%, 2
.73% 3 .77%), em 90 (1 .90%, 2 .87%, 3 78%). Tal tendência, de maneira
geral, faz-se em todo o corpus de PE. Portanto, enquanto em PB a maior
freqüência das alteadas está nos mais velhos, em PE, está nos mais novos.

A variável gênero, que pode ser observado com o auxílio do gráfico 1,
atua com resultados diferenciados por tipo de vogal. Observa-se em:

_PB Anteriores -
Em 70, homens mais inovadores: 30% e mulheres com 20%.

                   Em 90, homens continuam inovadores, mas diferença entre os
gêneros cai de 10% para 5%.

_PB posteriores -
Em 70, mulheres mais inovadoras: 35% e homens com 25%.
Em 90, homens e mulheres com índices similares, apresentan
do queda principalmente no uso das mulheres.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19162



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 163

VOGAIS PRETÔNICAS EM PB E EM PE: UMA PRÉ-ANÁLISE DA VARIÁVEL GÊNERO – ESTUDO EM TEMPO APARENTE E EM TEMPO REAL

No português brasileiro, os dados percentuais sugerem ser o alteamen-
to mais proeminente na década de 70 e pode-se dizer ainda que, de modo
geral, as mulheres são mais conservadoras do que os homens e que a dis-
paridade entre a fala feminina e a masculina quanto o alteamento das mé-
dias pretônicas tende a se reduzir com o passar do tempo. Portanto, os
falantes cultos mostram propensão a manter as pretônicas e as mulheres
tendem a utilizar-se mais da variante standard.

Já PE, na série das anteriores, não sofre influência significativa da
variável gênero, apresentando percentuais próximos:

PE anteriores -
Em 70, homens e mulheres com mesmo índice: 80%.
Em 90, mesma tendência, com índice de 86%.

Já na série das posteriores, há destaque para as mulheres em 70, que
apresentam 10% a mais de alteamento do que os homens. Em 90, destaca-
se também a fala feminina na série das posteriores, que alteia 6% a mais
que os homens. Sendo assim, as mulheres mostram-se mais propensa a
utilizar mais a variante standard.

O comportamento dos dados em tempo real pode estar sugerindo em
PE, além de tendência a elevar as vogais médias pretônicas, que a dispari-
dade entre a fala feminina e a masculina quanto o alteamento das médias
pretônicas tenda a se reduzir com o passar do tempo.

Gráfico 1 – Distribuição das vogais alteadas na fala de homens e mulheres de PB
e PE Décadas de 70 e 90
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CONCLUSÃO

Houve atuação significativa das quatro variáveis lingüísticas, envol-
vendo fenômenos como assimilação de traços de segmentos próximos, har-
monização vocálica e influência da intensidade silábica, havendo diferentes
resultados de acordo com o tipo de vogal e variedade analisada. Além dis-
so, alguns fatores selecionados deverão ser investigados em etapas futuras
da pesquisa, como, por exemplo, sob a ótica dadifusão lexical.

PB e PE revelaram evolução diferenciada do processo de elevação
das médias pretônicas entre as décadas de 70 e 90 (Em PB, acentuam-se
características conservadoras e em PE, demonstra-se suave aumento da
realização de vogais alteadas). Os mais jovens apresentam papel importan-
te para o estudo, pois em PE, são, de maneira geral, os que mais alteiam as
médias pretônicas (tanto em 70 quanto em 90), o que não sugere garantia
de estabilidade ao sistema pretônico, e em PB, demonstram índices de alte-
amento mais alto do que as outras faixas na série das posteriores em 70,
para depois apresentar retração no uso em 90, sendo os que menos reali-
zam o fenômeno, oferecendo estabilidade ao sistema.

As mulheres, de maneira geral, tendem a acentuar o uso das formas
lingüísticas standard de cada região, inclinando-se ao uso das formas lin-
güísticas mais bem aceitas e reconhecidas pela comunidade de fala a que
pertencem. A fala feminina mostra leve propensão a acompanhar as ten-
dências gerais comentadas anteriormente, em tempo real e em tempo apa-
rente, com maior atuação das mulheres jovens para o alteamento das pos-
teriores em 70.

Com isso, ao mesmo tempo em que se percebem resultados globais
para as médias pretônicas anteriores e posteriores, também há diferenças
de uso por tipo de vogal. Por conseguinte, optou-se por realizar a análise
probabilística observando separadamente a série das anteriores e a das
posteriores, conforme será realizado a seguir.
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ANEXO
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INSERÇÃO DE [w] EM HIATO
E CONTEXTO NASAL:

Contraste de duas variedades do português do Brasil

Alexandra Mouzinho de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

Este trabalho investiga, no português do Brasil, os contextos favorece-
dores da inserção da semivogal [w] após a vogal média labial, como ocorre
em /peÈso.a/ – [peÈsow.a], /boNÈboN/ – [bõ)w)mÈbõw)m], para, em se-
guida, examiná-los sob a visão da Geometria de Traços (Clements & Hume
1995).

Os corpora utilizados são 1) a leitura, por parte de doze informantes,
de textos contendo formas passíveis de ditongação (como ‘pessoa’ e ‘bom-
ba’); 2) o relato de leitura desses mesmos  doze informantes, distribuídos
por gênero e três faixas de idade, sendo seis da cidade do Rio de Janeiro e
seis do interior de Itajubá, Minas Gerais; além de 3) textos escritos por
alunos do primeiro segmento do ensino fundamental, matriculados em uma
escola pública da cidade do Rio de Janeiro.

Estipulam-se três hipóteses gerais: 1) em contextos nasais, a adjacên-
cia de coronais desfavorece a ditongação; 2) no Rio de Janeiro, a ditonga-
ção em contexto nasal é categórica em final de palavra; e 3) ocorre inser-
ção não-categórica de [w] em hiatos finais.
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A freqüência e o peso relativo dos dados recolhidos são obtidos com o
uso do pacote Goldvarb, 2001. Em seguida, a análise é feita a partir da
Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995), modelo que permite seg-
mentar os sons das línguas em partes independentes, agrupando seus tra-
ços em nós de classe e os hierarquizando em uma estrutura arbórea, de
modo a permitir que essas propriedades sejam manipuladas isoladamente
ou em conjunto.

1. ABORDAGENS SOBRE A INSERÇÃO DA SEMIVOGAL [W]

Desde o latim clássico há vários exemplos de desenvolvimento de se-
mivogal para desfazer hiatos, como em tela> tea > teia, mostrando que
há, na língua, uma restrição que rejeita hiatos, *HIATO, a qual não parece
estar em uma posição hierárquica elevada, uma vez que pode ser violada,
por exemplo, em ‘ciúmes’ ou em ‘saúde’.

Admitindo a ambissilabicidade do elemento epentético, Damulakis (2005)
também apresenta como atuante na língua a restrição ONSET, que favore-
ce sílabas com ataque, levando à supressão de vogais em início de palavra,
como em ‘(o)brigado’ e ‘(a)panhar’.  Além desta, o autor também utiliza a
restrição DEP-IO, que está em uma posição inferior na escala e requer a
correspondência de segmentos, impedindo qualquer inserção.

Com ONSET dominando DEP-IO na hierarquia, seqüências com hia-
to, como [pe.Èso.a] e [Èbo.a],  são eliminadas, uma vez que violam ON-
SET por não possuírem ataque na última sílaba. Todavia, a mesma hierar-
quia selecionaria como ótimo o candidato [ba.Èwu], que não ocorre na
língua. Por isso, o autor supõe a vogal tônica precedente como segmento
licenciador da epêntese em hiatos, como ocorre em ‘perdoa’ e ‘voa’, por
exemplo.

O mesmo fenômeno da inserção de glide é tratado por Leda Bisol
(2002, p.505), mas em contexto nasal. A autora divide em dois grupos as
palavras terminadas por nasal. No primeiro, estão os vocábulos que rece-
bem vogal temática, podendo haver ditongação (maN+o à mão) ou fusão
(romaN+a à romã). O segundo grupo abrange as palavras que não possu-
em vogal temática, podendo haver ou não o ditongo (boN à bõw)~bõ÷
(bom)).
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Segundo Bisol (2002: 517-518), a estrutura subjacente tônica final /oN/
passa a [ãw)] em palavras com mais de uma sílaba, devido à restrição do
ditongo nasal, a qual proíbe o ditongo “ou nasalizado, tônico, em posição
final de palavras polissílabas” (p.518). Logo, o ditongo em questão é
aceito em [Èbõw)], mas não em *lim[õw)], com mais de uma sílaba.

De fato, essa restrição prevalece na língua portuguesa, não afetando,
necessariamente, as palavras mais recentes, as quais podem aceitar a vari-
ação [ãw)] ~ [õw)], como guidom – guid[õw)] ~ guid[ãw)] e salmão –
salm[ãw)]  ~ salm[õw)]. Em alguns vocábulos, a seqüência /oN/, fonetica-
mente representada como [ãw)] ou [õw)], também passa a heterossilábica,
como em garçom – garçonete e salmão – salmonete, salmonejo, sal-
monídeo.

Bisol afirma que o grupo VN no interior da palavra “permanece in
situ, porque recebe os traços articulatórios da consoante seguinte ou
da vogal precedente” (p.523). No final da palavra, entretanto, pode ou
não formar ditongo de acordo com os traços articulatórios da vogal prece-
dente.

Uma vez que a vogal aqui estudada é a posterior, acredita-se, como
afirma Damulakis (2005), que ela exerça grande influência na epêntese do
glide igualmente posterior, favorecendo a ditongação em hiatos (boa, vôo)
e em contexto nasal final (tom, bom, som, bombom), como admite Bisol,
mas também em contexto nasal no interior da palavra (tombo, sonso).

Nota-se que são poucos os estudos sobre a inserção da semivogal
posterior em hiatos e em sílabas nasais, os quais focalizam brevemente o
ditongo [ow)], sem propor contextos favorecedores para esse fenômeno
variável, que é visto desde o latim apenas pela inserção do glide anterior no
desfazimento de hiatos.

2. A GEOMETRIA DE TRAÇOS

A Teoria Autossegmental, (Clements & Hume 1995) propõe camadas
autossegmentais em cada traço e linhas de associação ligando os autosseg-
mentos às unidades segmentais, suprime-se a restrição da bijectividade,
admitindo a correspondência não-unívoca entre segmentos e autossegmen-
tos. Os traços de cada som devem agir individualmente; porém, agrupados
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em unidades funcionais, denominadas ‘nós de classe’, que se comportam
fonologicamente como os traços individuais, podem envolver-se em pro-
cessos fonológicos.

Além de lidar com os traços fonológicos de maneira independente, a
Fonologia Autossegmental os organiza em tiers hierarquizados, através de
linhas de associação que conectam um determinado traço a um ou mais
segmentos, permitindo que eles sofram regras fonológicas individualmente
ou em conjunto. Conseqüentemente, a assimilação é vista como um esprai-
amento de traços de um nó de classe para outro, ou de um traço para outro
nó.

Há 2 princípios básicos nesse modelo que são observados neste estu-
do. Um deles é o Princípio do Não-cruzamento de linhas de associação que
bloqueia o cruzamento de linhas de associação no mesmo plano. Além do
Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) que proíbe elementos adjacentes
idênticos, sejam eles segmentos, traços ou nós em uma mesma camada.

3. METODOLOGIA

Após a elaboração dos textos contendo formas passíveis de ditonga-
ção, foram selecionados, no Rio de Janeiro, seis informantes nascidos nes-
sa cidade cujos pais também são cariocas, e, no interior de Itajubá, outros
seis informantes itajubenses com pais de mesma naturalidade, todos distri-
buídos por gênero e por três faixas de idade. O objetivo da comparação
entre as duas regiões é verificar se o fenômeno variável da ditongação
atinge diferentes falares na mesma proporção, enquanto a divisão por gê-
nero e idade procura verificar se há diferença de usos da semivogal pós-
vocálica [w] pelos falantes em decorrência desses dois fatores. A faixa 1
agrupa os adolescentes de 14 a 18 anos, a faixa 2 abrange jovens de 19 a 35
anos, e a faixa 3, os adultos de 36 a 50.

Todos os doze informantes leram os textos e, em seguida, teceram
comentários sobre eles. A gravação do relato de leitura constitui um segun-
do corpus. Esses dois corpora foram ouvidos, transcritos e codificados
para checagem de freqüência dos dados, de acordo com algumas variáveis
lingüísticas e extra-lingüísticas consideradas relevantes, e com o auxílio do
Pacote Goldvarb, 2001.

Foram criadas, ainda, duas gravuras que estimulassem a produção es-
crita de palavras com os contextos em questão, as quais foram apresenta-
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das a alunos de quatro turmas da primeira à quarta série do Ensino Funda-
mental, matriculados em uma escola da rede oficial, situada na zona oeste
do Rio de Janeiro. Os dados são analisados de acordo com o contexto
adjacente e com a série do aluno. O objetivo dessa análise é verificar se os
falantes das séries iniciais percebem a inserção da semivogal posterior em
determinados contextos, transmitindo essa percepção para a escrita.

Finalmente, os resultados encontrados foram analisados no âmbito da
Geometria de Traços, proposta por Clements e Hume (1995), a qual hierar-
quiza os traços de cada segmento, assumindo as regras de associação como
um espraiamento de traços de um segmento a outro.

4. RESULTADOS

4.1    A ditongação em contexto nasal

As 71 redações dos alunos de primeira à quarta série apresentam ma-
nutenção de <on> e <om> em 221 dados encontrados. Além destes, há dois
dados que merecem atenção. Um deles é a forma verbal ‘compra’, grafa-
da por um aluno da quarta série como ‘coupra’. No vocábulo, apesar de o
estudante suprimir a consoante nasal, ele insere a semivogal recuada, de-
monstrando perceber a presença desse elemento na fala. Um outro caso
ocorre com a forma verbal ‘comprou’, escrita por um informante da tercei-
ra série como ‘cãoprou’. No dado, embora a vogal média tenha adquirido
os traços [+ab1] e [+ab3], transformando-se em uma dorsal baixa, a semi-
vogal [w] é representada pelo grafema <o>, formando um ditongo nasal
bastante comum na língua.

4.1.1    O Contexto nasal em Minas Gerais

Os fatores escolhidos como relevantes são vogal seguinte e contexto
seguinte. Na tabela 1, aparecem os resultados da variável vogal seguinte,
com input 0.560 e significância 0.000. Os dados mostram que a ausência de
vogal na sílaba seguinte favorece o travamento da sílaba pela inserção da
semivogal labial, com peso relativo 0.75, seguido das vogais dorsais, que
favorecem ligeiramente o fenômeno (0.54). Já as vogais labiais se reve-
lam neutras (0.51), contrariando a hipótese inicial. Por sua vez, as vogais
coronais (0.24) inibem a ditongação, visto que não compartilham traços do
nó Ponto de V nem com a vogal media [o], nem com a semivogal [w], as
quais apresentam o traço labial.
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No segundo grupo selecionado, contexto seguinte, as consoantes la-
biais (0.61) e as dorsais (0.56) apresentam-se como favorecedoras nos
dados, enquanto as coronais (0.34) são desfavorecedoras da ditongação.

4.1.2    No Rio de Janeiro

Na cidade do Rio de Janeiro, onde ocorre um maior índice de inserção
da semivogal labial em contexto nasal, a ditongação foi categórica quando /
oN/ se encontra em posição postônica, na margem direita. Nota-se que há,
nesta cidade, uma restrição que proíbe sílaba final com vogal nasal [õ], a
qual recebe categoricamente a semivogal labial para constituir um ditongo.

Com input 0,738 e significância 0.007, o programa seleciona, na se-
guinte ordem, os grupos de fatores vogal seguinte, faixa etária, contexto
seguinte, gênero, tonicidade e estilo discursivo.

Os resultados mostram que a vogal seguinte labial favorece a inserção
da semivogal labial (0.70), como em repondo, seguida da vogal dorsal (0.60),
como em responda. Por outro lado, o grupo fonológico /oN/ seguido de
vogal coronal tende à manutenção (0.29), como em responde.

No terceiro grupo selecionado, faixa etária, verifica-se um aumento
da realização de [õ] com o avanço da faixa etária. A faixa 1 apresenta
peso relativo 0.61, a faixa 2, 0.55; e a faixa 3 reduz o índice de ditongação,
com peso 0.32.

No grupo contexto seguinte, as consoantes seguintes labiais (0.63),
como em tombo, e dorsais (0.61), como em longo, mostram-se favorece-
doras da epêntese da semivogal labial, enquanto as coronais distribuídas
[S] e [Z], como em troncho, e as coronais anteriores, como em tonto,
desfavorecem o fenômeno, com peso relativo 0.45 e 0.28, respectivamen-
te.  Uma vez que a diferença entre estas últimas é pouco significativa, as
coronais são agrupadas na rodada seguinte.

Vejam-se os resultados da variável gênero. Os informantes masculi-
nos, com peso relativo 0.37, ditongam menos que os informantes femini-
nos, com peso 0.62, indicando que as mulheres estejam favorecendo mais
a inovação. Em relação à tonicidade, observa-se que, embora o percentu-
al indique um índice considerável de ditongação tanto na sílaba  pretônica
(79%) quanto na tônica (71%), o peso relativo mostra um ligeiro favoreci-
mento por parte das pretônicas (0.55) e um ligeiro desfavorecimento nas
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sílabas tônicas (0.45). Acredita-se que a divergência nos resultados deve-
se ao fato de essas informações estarem vinculadas a outros fatores, como
a adjacência de elemento labial ou dorsal e a margem direita.

A fim de verificar se a proximidade da sílaba tônica favorece a diton-
gação, são selecionados dois cariocas e dois mineiros residentes no Rio de
Janeiro para ler algumas frases contendo as palavras a seguir, nas quais a
sílaba tônica está assinalada: ‘convenço’ e ‘convence’, com distância 1 em
relação à tônica; ‘convencer’ e ‘convencido’, com distância 2, ‘convenci-
mento’ e ‘conveniente’, com distância 3; ‘concatenação’, com distância 4;
e ‘convenientemente’, com distância 5. Verifica-se a inserção categórica
do glide labial, independente da naturalidade do falante. O resultado, devi-
do talvez ao surgimento de acento secundário nas palavras mais longas,
sugere que a distância em relação à sílaba tônica não interfere no fenôme-
no da ditongação em contexto nasal. Último selecionado pelo programa, o
grupo estilo discursivo revela que a ditongação é mais freqüente na leitu-
ra, com 78% (0.51), que no relato de leitura, com 69% (0.33), não confir-
mando a hipótese.

É feita uma nova rodada somente com vogal seguinte, contexto pre-
cedente e seguinte, a fim de confirmar em que ordem esses grupos influ-
enciam a inserção da semivogal. Com input 0.750 e significância 0.000, o
pacote Goldvarb seleciona vogal seguinte, contexto seguinte e contexto
precedente. Começa-se cotejando a variável vogal seguinte, cujos dados
mostram que as vogais seguintes labiais (0.66) e dorsais (0.59) são favo-
recedoras da inserção do glide labial, enquanto as vogais coronais (0.32)
inibem a epêntese, visto que não compartilham traços do ponto de V com a
semivogal nasal posterior. Em relação ao contexto seguinte, observa-se
que, assim como ocorre com as vogais seguintes, as consoantes labiais
(0.65) e dorsais (0.58) são favorecedoras da ditongação, enquanto as con-
soantes coronais (0.30)  desfavorecem a realização ditongada da seqüên-
cia /oN/.

Finaliza-se a apresentação dos resultados com o grupo contexto pre-
cedente, em que as consoantes coronais favorecem o fenômeno da diton-
gação, com peso relativo 0.68. No entanto, deve-se levar em consideração
que na maioria dos vocábulos ocorre outros fatores que favorecem a epên-
tese da labial, como segmento seguinte labial ou margem direita (confor-
me citado em 6.2.2). Por outro lado, é mais provável que haja ditongação
com o contexto precedente coronal do que com o contexto seguinte de
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mesmo ponto, o qual apresenta peso relativo 0.30, conforme tabela 21. Por
sua vez as consoantes labiais mostram-se neutras, com peso relativo 0.50.
Enquanto as consoantes dorsais e a margem esquerda desfavorecem a
inserção do glide labial, apresentando, respectivamente, pesos relativos 0.43
e 0.42.

4.1.3    Formalização da ditongação em contexto nasal

As tabelas 1 e 2, a seguir, resumem, respectivamente, os contextos
favorecedores e desfavorecedores da epêntese da semivogal labial na se-
qüência /oN/ nas duas regiões estudadas, apresentando os percentuais e os
pesos relativos.

Tabela 1: Favorecedores da ditongação em contexto nasal

Tabela 2: Desfavorecedores da ditongação em contexto nasal
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Enquanto na cidade mineira a ausência de segmento seguinte favorece
a ditongação de /oN/, sem constituir fenômeno categórico, no Rio de Janei-
ro esse fator determina a inserção da semivogal labial. Logo, o que ocorre
nesse contexto é um efeito de borda na margem direita (conforme cita
BISOL, 2002), onde primeiramente a nasal transmite sua nasalidade para a
vogal precedente [o] e, em seguida, é apagada. Após a queda da nasal,
surge a semivogal nasal [w)], contígua à vogal nasalizada.  Essa contigüi-
dade ocorre não somente com o contexto em questão, mas também na
ditongação de outras vogais nasais em final de palavra. Assim, as vogais
nasais coronais [e)] e [i)] podem receber a semivogal coronal [y)] para
constituir o ditongo, como em c/eN/ - c[e)y)] e s/iN/ - s[i)y)]. Já a vogal
labial [u)] e a dorsal [Œ)] admitem a labial (e, portanto, dorsal) [w)], como
em álb/uN/ - álb[u)w)] e am/aN/ - am[ãw)]. Ao que tudo indica, apenas a
seqüência /aN/ pode se realizar, como o ditongo [Œ)w)] – conforme ocor-
rem em faç[Œ)w)] e cant[Œ)w)]  – e  também como vogal nasal [Œ)] –
segundo se nota em órf[Œ)] ou maç[Œ)].

Uma vez que a ditongação em final de palavra pode afetar todas as
vogais nasais, acredita-se que haja, na língua, uma restrição proibindo a
ocorrência de vogal nasal em fronteira de palavra. Tal restrição parece ser
categórica na capital do Rio de Janeiro, exceto no uso da vogal dorsal, e
não-categórica em outras regiões. Atribui-se a ela a freqüente epêntese de
semivogal nesse contexto.

As vogais labiais e dorsais da sílaba seguinte podem levar à inserção
do glide recuado, principalmente se ocorrerem com consoantes de mesmo
traço. Nesse caso, a semivogal labial nasal surge da assimilação do traço
labial e/ou dorsal da vogal seguinte, como se nota em (01) nas árvores
simplificadas:

Figura 02: Epêntese da semivogal labial nasal por espraiamento do Ponto de V
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Em (25), o nó ponto de V da vogal seguinte espraia para a esquerda,
levando consigo todos os traços a ele subordinados, conforme linha de as-
sociação tracejada, enquanto o mesmo nó da vogal nasal espraia para a
direita, formando, assim, o nó vocálico de um novo segmento contíguo à
vogal [õ]. A linha de associação à direita passa livremente pelo segmento
[t], visto que este não possui a camada Ponto de V, fato que impediria tal
espraiamento, por violar o Princípio do Não-Cruzamento de Linhas de As-
sociação.

Na seqüência /oN/, a presença de vogal labial ou dorsal na sílaba se-
guinte pode favorecer a ditongação, mas não a determina. Da mesma for-
ma, é possível haver ditongação em um contexto que anteceda uma vogal
coronal, como em ‘longe’, palavra em que há epêntese de [w)] apenas na
leitura da informante carioca da faixa 2, demonstrando que a adjacência
desse traço tende a impedir a inserção do glide recuado. Este, havendo
ditongação nesse ambiente, assimila apenas o ponto de V da vogal labial
[õ].

Retoma-se o exame da seqüência /oN/. Pode ainda haver consoantes
labiais ou dorsais que transmitam o traço de Ponto de C para a semivogal
que surge, como em compro, representado em árvore simplificada a seguir.

Figura 02: Espraiamento do Ponto de V e do Ponto de C

temp1.pmd 29/4/2008, 18:19178



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 179

INSERÇÃO DE [W] EM HIATO E CONTEXTO NASAL: CONTRASTE DE DUAS VARIEDADES DO PORTUGUÊS DO BRASIL

Desfavorece a ditongação de /oN/ um segmento coronal adjacente,
esteja ele seguindo ou precedendo o contexto em questão, visto que ele não
compartilha traços no nó Ponto de V  com a vogal labial média da seqüên-
cia analisada.

4.2    A DITONGAÇÃO EM HIATOS FINAIS

São expostos, aqui, os resultados da inserção da semivogal [w] em
hiatos finais que apresentam a primeira vogal [o] como tônica (V@.V),
como em ‘boa’, ‘vôo’ e ‘perdoe’. As demais posições na sílaba não são
aqui consideradas, visto que não manifestam a inserção da semivogal recu-
ada, fenômeno estudado.

De um total de 71 redações da primeira à quarta série do Ensino Fun-
damental, são encontrados 225 dados com o hiato final <oa>. Dentre estes,
ocorre manutenção em 167 dados, ou seja, 74%, enquanto 58 vocábulos
recebem a semivogal labial para desfazer o hiato, representando 26% de
ocorrências, distribuídas nas quatro séries iniciais. Os resultados mostram
que, conforme a expectativa, alguns alunos das séries iniciais reconhecem
a presença da semivogal labial na fala e a transferem para a escrita, desfa-
zendo o hiato final <oa>, em palavras como leoa, boa e pessoa.

Nesses textos, é observado que um mesmo aluno pode inserir o glide
em uma palavra e manter o hiato em outra, demonstrando uma certa inse-
gurança em relação à terminação dos vocábulos. Essa incerteza parece
não afetar os alunos da primeira série, os quais ora ditongam todas as ter-
minações em hiato, ora as mantém em todos os vocábulos.

4.2.1    Os hiatos na fala de Minas Gerais

De um total de 250 dados dos hiatos finais <oa>, <oe> e <ôo> na fala
de Minas Gerais, ocorre ditongação em 196 (78%) e manutenção em 54
(22%). O fator mais favorecedor da epêntese de [w] nos hiatos finais em
questão é a vogal final dorsal (165/188), com peso relativo 0.63 (87%) ,
seguida da vogal labial (29/35) que representa 82% de ditongações, com
peso relativo 0.53.  Já a vogal coronal é a grande inibidora do fenômeno
em 92% dos casos, apresentando apenas 2 casos de epêntese de [w] (2/
27), com peso relativo 0.019. Nesses vocábulos, não é rara a passagem de
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hiato a ditongo após o alçamento da coronal como outra alternativa para se
desfazer o hiato final: [Èzoy], [pex.Èdoy].

Contudo, o alto índice de inserção da semivogal em todos os contextos
precedentes revela que há outros fatores contribuindo para a ditongação, o
que torna esse grupo irrelevante. O mesmo se pode afirmar do grupo nú-
mero de sílabas, que apresenta 83% (119/142) de epêntese nos vocábulos
trissílabos e 71% (77/108) nos dissílabos. Dentre os casos de manuten-
ção, ocorre, em vocábulos finalizados por coronais, a passagem do hiato a
ditongo pelo alteamento da vogal coronal, como em perd[oy] e z[oy].

4.2.2    Os hiatos na fala do Rio de Janeiro

Na fala dos informantes cariocas, são encontrados 215 dados com os
hiatos finais <oa>, <ôo> e <oe>, dentre os quais 169 (78%) são desfeitos
pela inserção da semivogal recuada e 46 (21%) são mantidos. A manuten-
ção dos hiatos não se verifica na fala espontânea dos informantes. Por
essa razão, somente a leitura é considerada, com 164/210 dados (78%).

Considerando somente os fatores estritamente fonológicos, o pacote
Golvarb seleciona como relevante o grupo segunda vogal do hiato. A
vogal final dorsal é a mais favorecedora da epêntese do glide labial, com
peso relativo 0.71 (91%), seguida da labial, com peso relativo 0.63 (88%).
O resultado demonstra que o elemento epentético compartilha com a vogal
seguinte os traços [labial] e [dorsal]. Por outro lado, a vogal final coronal
inibe quase categoricamente a ditongação, com peso relativo 0.007 (3%).
Há 1 ocorrência de ‘coroe’ apresentando mudança, lida pelo informante da
faixa 1. Ao que parece, essa é a forma por ele utilizada na fala espontânea,
haja vista sua leitura apresentar bastante ênfase, aproximando de uma fala
real os diálogos das personagens.

O grupo número de sílabas revela que o fator trissílabo favorece a
inserção do glide labial, com 90% (96/106) de ditongação, enquanto nos
dados dissílabos a freqüência reduz para 66% (73/109). Vale observar que
este fator envolve também os monossílabos, ou seja, aqueles em que há o
alçamento da vogal coronal, com a conseqüente ditongação sem a epênte-
se de semivogal.

Dentre os 33 casos de manutenção com precedente coronal, 26 hiatos
possuem como segunda vogal a coronal: ‘zoe’, ‘coroe’, ‘perdoe’ e ‘aloe
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vera’. Há 5 casos com dorsal e 2 com labial: ‘enjôo’ e ‘zôo’ (substantivo).
O número elevado demonstra que a segunda vogal coronal está bloqueando
a inserção do glide recuado, e não a consoante precedente.

4.2.4    Formalizando a inserção de [w] em hiatos finais

Os resultados obtidos nas cidades do Rio de Janeiro e de Itajubá reve-
lam uma freqüência elevada de inserção do glide labial nos hiatos finais
<oa> e <ôo>, ao passo que, no hiato final <oe>, o fenômeno tende a ser
bloqueado. A semivogal epentética nesses contextos deve-se ao espraia-
mento do nó ponto de V da vogal labial tônica, como se vê em (03):

Figura 03: Inserção da semivogal labial por espraiamento do Ponto de V

Na figura acima, a vogal média espraia para a direita o nó Ponto de V,
levando ao surgimento do elemento [w], com os mesmos traços do nó de
origem. Esse fenômeno ocorre sem a interferência do ponto de V da vogal
final, uma vez que, eventualmente, há ditongação antes da vogal final coro-
nal, e, mesmo nesse contexto, o glide labial epentético continua sendo ho-
morgânico à primeira vogal do hiato, como em voe – [Èvow.wI]. Nesse
ambiente, no entanto, ocorre freqüentemente a ditongação sem a epêntese
do [w], por meio da ressilabificação da vogal coronal, que deixa de ocupar
a posição de núcleo da sílaba final e passa à posição de coda da sílaba
precedente.
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Observam-se aqui duas estratégias distintas com a finalidade de se
desfazer o hiato: a ressilabificação da vogal final e a inserção de uma semi-
vogal homorgânica à tônica. Com o mesmo objetivo, anular o hiato, ocorre
a ditongação em vocábulos com a vogal final dorsal ou labial, por meio da
inserção do glide [w], que passa a ocupar a posição de coda, formando o
ditongo decrescente [ow]. Essa estratégia deve-se a uma restrição atuante
na língua que proíbe hiatos. Tal rejeição já era vista no latim, que tinha a
inserção da semivogal coronal como uma das estratégias de desfazimento
de hiato, como em creo > creio. Respeitando uma outra restrição que
prediz o preenchimento do onset nas sílabas do português, a semivogal epen-
tética passa a ser compartilhada pela sílaba final, na qual ocupa a posição
de ataque, constituindo, assim, um ditongo crescente (cf. COUTO,
1994:134).

Ao que tudo indica, o preenchimento do onset para se evitar o hiato é
mais importante que a não-adjacência de segmentos orais labiais, prevista
por OCP[labial] e, por isso, esta é violada em detrimento daquela. Essa
tendência, no entanto, adquire proporções diferentes de acordo com a re-
gião. No Rio de Janeiro, a epêntese de [w] ocorre categoricamente no
relato de leitura, de acordo com os dados aqui apresentados. Porém, consi-
dera-se a possibilidade da não-inserção no falar carioca, principalmente em
vocábulos menos focalizados. Em Minas Gerais, por sua vez, há variação
em proporções menores, inclusive na fala espontânea.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O glide epentético pode surgir em duas situações: 1) na seqüência /
oN/, qualquer que seja a posição que ela ocupe na palavra, e 2) nos hiatos
finais <oa>, <ôo> e <oe> em que a primeira voga seja acentuada, como em
boa, vôo e voe. No primeiro caso, a semivogal labial surge na margem
direita de vocábulos com a seqüência /oN/ a fim de não violar a restrição
que coíbe vogal nasal média nessa margem de palavra prosódica. No Rio
de Janeiro, essa restrição é observada categoricamente, enquanto, em Mi-
nas Gerais, ela pode ser violada.

Em posição não final, o glide recuado pode surgir por espraiamento
dos traços de ponto de V da vogal [õ] e, geralmente, o gatilho é a adjacên-
cia com segmentos de traços semelhantes, isto é, [labial] ou [dorsal]. Em
Minas Gerais, a inserção de [w] em contexto final é bastante difundida,
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enquanto no Rio de Janeiro o fenômeno é categórico, excetuando-se ape-
nas os casos de alteamento da vogal média, como em c/oN/ ~ c[u)]. Quan-
do, ao contrário, os segmentos adjacentes possuem traço [coronal], a epên-
tese tende a ser bloqueada.

O segundo caso de formação do ditongo [ow] ocorre em hiatos finais,
de modo a não violar uma restrição bastante importante que rejeita hiatos.
Essa rejeição é vista desde o latim, que se valia de alguns processos como
solução: a ditongação, a crase, a fusão de traços entre consoante e vogal e
também o desenvolvimento de um som palatal. Na atualidade, a fim de
satisfazer a restrição, a vogal tônica espraia seus traços de ponto de V,
formando, na posição de coda, a semivogal labial que é compartilhada pela
segunda sílaba, da qual é o ataque. Esse fenômeno é mais amplo no Rio de
Janeiro que em Minas Gerais, de acordo com os dados obtidos.

Sugerem-se trabalhos que 1) tratem da queda do glide labial em [ow] e
[uw] originados da vocalização da lateral; e 2) verifiquem, em outras regi-
ões do país, se ocorre a inserção da semivogal recuada na seqüência /oN/
e em hiato final [o] + vogal. Tais pesquisas podem contribuir para uma
revisão na lista de ditongos apresentada nas gramáticas tradicionais.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata da realização do sujeito pronominal no portu-
guês brasileiro (PB) e no italiano. De acordo com a teoria de Princípios e
Parâmetros (1981), o Parâmetro do Sujeito Nulo pode ser marcado de
maneira positiva ou negativa, dividindo, assim, as línguas entre as que licen-
ciam o sujeito nulo e as que obrigatoriamente preenchem o sujeito.

A realização do sujeito nulo, ao menos nas línguas românicas, parece
estar, portanto, intimamente ligada à questão morfológica da riqueza do
paradigma verbal. A proposta de Chomsky (1981) é a de que uma língua
que possui um sistema flexional rico licencia o sujeito nulo, enquanto as
línguas que apresentam um sistema flexional pobre preenchem, obrigatori-
amente, o sujeito.

Pesquisas, como a de Duarte (1993,1995, 2003), apontam para o fato
de o PB, com a redução do paradigma verbal, ter perdido as características
de língua de sujeito nulo e, conseqüentemente, passou a apresentar um
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maior índice de sujeitos pronominais preenchidos. Por outro lado, no italia-
no, que possui um paradigma verbal diversificado, a realização fonética do
sujeito é redundante, já que um princípio funcional seria o de não dizer mais
que o necessário. O preenchimento do sujeito numa língua como o italiano
é previsto, então, somente para expressar ênfase ou contraste (Rizzi, 1988).

O trabalho tem por objetivo, a partir das traduções das tiras da “Mafal-
da” para o PB e para o italiano, compreender, portanto, se as frases em que
o CP (sintagma complementizador) é preenchido correspondem a um con-
texto no qual já prevalece a preferência pelo sujeito pleno no PB.

Foram selecionadas as tiras idênticas estruturalmente nas duas línguas,
para verificar se no comportamento de uma língua marcada positivamente
no parâmetro do sujeito Nulo, como o italiano, o preenchimento do CP influ-
enciará para a realização do sujeito pleno. Para tanto, utilizamos o arcabou-
ço teórico da Teoria de Princípios e Parâmetros juntamente ao procedi-
mento teórico -metodológico da Sociolingüística Variacionista (Kato & Ta-
rallo, 1989).

Este trabalho está organizado em 5 capítulos. No capítulo 1, são apre-
sentados os modelos teóricos que serão os pilares da pesquisa.No capítulo
2, apresentamos trabalhos relevantes sobre o estatuto do sujeito nulo no
PB. No capítulo 3, é apresentada a metodologia. No capítulo 4, apresenta-
mos os resultados da pesquisa e, no capítulo 5, as considerações finais.

1. O PARÂMETRO DO SUJEITO NULO

Chomsky (1981), sob a perspectiva de que exista um órgão mental
responsável pela língua, propôs a existência de informações inatas referen-
tes à linguagem humana. Essas formações corresponderiam ao que se con-
vencionou chamar de Gramática Universal (GU), entendida como o con-
junto das informações lingüísticas inatas a toda espécie humana. De acordo
com essa visão, o ser humano possui um aparato genético que o torna
capaz de adquirir uma língua. A GU seria, portanto, o estado inicial de aqui-
sição da linguagem, “um órgão biológico, que evolui no indivíduo como qual-
quer outro órgão. O resultado dessa evolução é a gramática final que ca-
racteriza os conhecimentos lingüísticos do falante adulto” (Raposo, 1992:47).

As informações inatas são chamadas de Princípios, que são responsá-
veis pelo que há em comum entre todas as línguas. No entanto, os Princípi-
os apresentam Parâmetros, que são marcados pela gramática de forma
binária, positiva ou negativa. Essa marcação é feita a partir do input ao
qual o falante, durante o período de aquisição da linguagem, é exposto e,
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assim, faz suas marcações até que seja formada a gramática de sua língua
materna, ou seja, a gramática final de uma língua corresponde a uma com-
binação de valores paramétricos (Chomsky, 1981).

O Princípio da Projeção Estendido (Chomsky, 1981), por exemplo, pre-
vê que “toda oração possui uma posição para o sujeito”, e o Parâmetro do
Sujeito Nulo divide as línguas entre as que devem preencher foneticamente
tal posição, possuindo, portanto, marcação negativa para o parâmetro, e as
que não devem preencher, que correspondem às que possuem marcação
positiva para o parâmetro.

O Parâmetro do Sujeito Nulo vem sendo alvo de muitos trabalhos (cf.
Chomsky 1981, Rizzi 1982, 1986, 1988). Tal fato deve-se à importância que
existe em se descobrir como as línguas se comportam de acordo com de-
terminado parâmetro, nesse caso, o que se refere ao preenchimento do
sujeito pronominal e todas as características a ele associadas.

Nas línguas românicas, a realização do sujeito nulo parece estar bas-
tante relacionada à questão da riqueza morfológica do paradigma verbal.
Dentro dos pressupostos estabelecidos por Chomsky (1981), tal relação se
sustenta, já que, segundo o autor, um princípio seria o de não dizer mais do
que o necessário, logo, uma língua que possua um sistema flexional rico
licenciaria o sujeito nulo, pois não precisaria, necessariamente, de informar
duas vezes – através da flexão e do pronome – o sujeito. O não preenchi-
mento do pronome em função da falta de necessidade ficou conhecido
como o Princípio “Evite Pronome” (Chomsky, 1981: 65). As línguas que
contêm um paradigma verbal diversificado que seja capaz de dispensar o
uso do pronome “obedecem”, portanto, a esse princípio. Por outro lado, as
línguas que apresentam um sistema flexional pobre não podem obedecer-
lhe, pois preenchem, obrigatoriamente, o sujeito, dado que as informações
contidas na desinência verbal não são suficientes para a sua designação.

De acordo com essa perspectiva, o Parâmetro do Sujeito Nulo, por
conseguinte, diferencia línguas como o Inglês e o Italiano, pois estas possu-
em marcações distintas para o parâmetro em questão. Portanto, o que indi-
caria qual o valor na marcação paramétrica, nesse caso, seria a diversifica-
ção de formas do paradigma verbal. Se por um lado temos o Inglês, que
possui um paradigma verbal praticamente uniforme, com apenas 2 desinên-
cias (love, love, loves, love, love, love), por outro, temos o Italiano, que
possui um paradigma verbal flexionado diversamente para cada pessoa,
(amo, ami, ama, amiamo, amate, amano).

Para Rizzi (1988), em línguas como o Italiano, a realização fonética do
sujeito se torna redundante, já que funcionalmente a desinência já se encar-
rega da distinção entre as pessoas verbais, não sendo, portanto, necessário
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o pronome. No Inglês, no entanto, como pudemos verificar acima, a reali-
zação fonética do sujeito desempenha um papel fundamental na distinção
entre as pessoas verbais exatamente porque as desinências não dão conta
de distingui-las, não havendo, assim, um acúmulo de informações desne-
cessárias. Dessa forma, o preenchimento do sujeito, segundo o autor, numa
língua como o Italiano, aconteceria somente para expressar ênfase ou con-
traste, visto que nesses casos não há outra opção que não o preenchimento
mesmo.

Dardano e Trifone (2003), autores de uma gramática tradicional do
Italiano, também relacionam a omissão do sujeito pronominal à diversifica-
ção de formas flexionais do paradigma verbal. Apresentando, portanto, o
mesmo raciocínio proposto pela Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky,
1981), ainda que não a tenham mencionado. Segundo os autores, no que se
refere ao uso do pronome pessoal diante do verbo, o Italiano se distingue de
outras línguas européias, pois, tendo em vista que possui um paradigma
verbal bastante diversificado, poucos são os casos em que a omissão do
pronome irá gerar confusão, ou seja, quase sempre permite eliminar o pro-
nome pessoal. Quando há a presença do pronome, deve-se a fatores de
cunho expressivo. Para os autores, há uma relação muito estreita entre o
uso do pronome pessoal e o sistema flexional de cada língua.

O Princípio “Evite Pronome”, que corresponde, conforme visto, ao não
preenchimento dos pronomes, se estes não forem necessários para desig-
nar o sujeito ou em casos de natureza expressiva, é um princípio que obede-
ce a um critério de economia, em que as opções de preenchimento ou não
do pronome, uma vez postas, são escolhidas pela gra-

m á-

tica particular de acordo com o que é imprescindível para a compreensão
da sentença. Desse modo, em línguas como o Italiano o cumprimento desse
princípio será, conseqüentemente, muito mais rígido que em Inglês, por exem-
plo, em que a opção pelo sujeito pronominal pleno torna-se praticamente
categórica.

A escolha do italiano como língua a ser analisada juntamente ao PB no
presente trabalho se deve, portanto, ao fato de que acreditamos que possa
contribuir positivamente confrontar a realização do sujeito pronominal no
PB com a de uma língua prototípica de sujeito nulo como italiano. Dessa
forma, poderemos, através das sentenças com contextos semelhantes reti-
radas do corpus “Mafalda”, verificar como se realiza o preenchimento
pronominal nas duas línguas.
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O Parâmetro do Sujeito Nulo no PB há algum tempo tem sido bastante
discutido entre os pesquisadores (cf. Duarte, 1993, 1995, 2000, 2003), visto
que este vem apresentando freqüentemente uma preferência por sujeitos
plenos. Acredita-se que a perda do paradigma verbal diversificado tenha
sido a provável causa do fenômeno.

Trabalhos sobre as propriedades do PB desenvolvidos à luz da Teoria
de Princípios e Parâmetros junto ao procedimento teórico-metodológico da
Sociolingüística Variacionista (Kato & Tarallo, 1989) demonstraram que e
a escolha por um modelo diferenciado era viável. O modelo quantitativo, o
tratamento estatístico e o empirismo, utilizados pela Teoria da Variação e
mudança (Labov, 1972), são, portanto, importantes para o desenvolvimento
de uma pesquisa lingüística, podendo ser empregado juntamente às explica-
ções formais da Teoria Gerativa.

Os estudos de Duarte (1993, 1995, 2003) sobre o sujeito nulo no PB
visaram a análise do PB sob a mesma ótica e, a partir de uma abordagem
variacionista, demonstraram também os benefícios decorrentes da utiliza-
ção do modelo gerativista e sociolingüista. A análise de dados concretos
retirados da fala ou da escrita de uma língua específica pode, portanto,
“contribuir para a o tratamento formal das questões lingüísticas” (Duarte,
1993).

2. O SUJEITO NULO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

O PB possuía um paradigma verbal de seis formas distintas ao final do
século IXX e início do século XX (canto, cantas, canta, cantamos, catais,
cantam), coexistindo com as duas formas diretas da 2ª pessoa do singular e
do plural as formas indiretas você e vocês, flexionadas na 3ª pessoa do
singular e do plural, respectivamente. Mais tarde esse paradigma passa a
um novo, que apresenta apenas quatro formas distintas devido à perda das
duas pessoas diretas do singular e do plural (canto, (você) canta, canta,
cantamos, (vocês) cantam, cantam), que é utilizado mais à frente com um
novo paradigma, que contém apenas três formas distintas em decorrência
da implementação do “a gente”, o qual ocupa a posição de 1 ª pessoa do
plural (Duarte, 1993).

Duarte (1993) verificou, a partir de um corpus constituído de peças
teatrais de cunho popular em diferentes épocas, que houve, no PB, um
declínio do uso de nulos do fim do século IX ao fim do XX. Constatou-se
que, no período em que prevalecia o primeiro paradigma, o índice de sujei-
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tos nulos ainda era alto, 75% em 1918, embora já houvesse as duas formas
de tratamento em competição com as 2ª pessoas diretas. Num segundo
momento, equivalente ao 2º paradigma, aproximadamente nos anos 30, em
que as 2as pessoas diretas desapareceram, restando apenas as indiretas, o
percentual de nulos passou, então, a ocupar a casa dos 50%. Por fim, por
volta dos anos 70, com o emprego do o a gente, o percentual de nulos cai
ainda mais, chegando aos 25% nos anos 90 do século passado.

Dessa forma, com o empobrecimento das formas flexionais no paradigma verbal
do PB, acredita-se que a concordância tenha deixado de desempenhar o papel
fundamental de diferenciação das pessoas do discurso e tenha passado, portanto,
a ser insuficiente para a recuperação do sujeito. A conseqüência foi que o PB
passou a não “obedecer” mais ao Princípio “Evite Pronome”, que requer o não
preenchimento do sujeito pronominal quando a identificação for possível, e a
obrigatoriedade do sujeito nulo tem cedido cada vez mais espaço ao sujeito pro-

nominal pleno (Duarte, 1995).

Segundo Duarte (1993,1995), devido a essa redução, o PB estaria pas-
sando, portanto, por uma fase de mudança na marcação do Parâmetro do
Sujeito Nulo, em função dessa diminuição de formas no paradigma verbal.
Tal fato acarretaria, conseqüentemente, uma passagem de língua [+pro-
drop] para [-pro-drop].

Duarte (1993) ressalta o fato de que, como nenhuma língua muda ins-
tantaneamente, mas sim em um certo espaço de tempo, ainda existe a pos-
sibilidade de se omitir o pronome em PB, embora já haja uma preferência
pelo sujeito pronominal pleno. O fenômeno estaria, portanto, de acordo com
a fase por que o PB passa, um momento de transição de língua de sujeito
nulo para língua de sujeito pleno.

Segundo os pressupostos da Sociolingüística Variacionista, baseada nos
Princípios teóricos de Labov (1972), as variantes podem permanecer em
um sistema lingüístico durante um determinado período de tempo, havendo,
assim, a coexistência de duas ou mais formas distintas, que possuem o
mesmo significado, dentro de um único sistema. Quando uma das formas
desaparece ou é substituída por outra, restando apenas uma, caracteriza-
se, então, o fenômeno da mudança lingüística.

Essa fase de transição seria responsável, então, pela ocorrência ainda de sujeitos
nulos na gramática do PB, porém, com essas modificações, ele estaria perdendo
gradualmente a categoria vazia do sujeito, que até então era identificada pela
flexão verbal. Acredita-se, com isso, que o emprego de determinada estrutura vai
sendo cada vez menos utilizado, até que é remarcado o valor do parâmetro
(Duarte,1995).
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Além da preferência por sujeitos plenos, os resultados de Duarte (1995)
sobre amostras de falantes do PB com nível superior apontaram que as
alterações no paradigma verbal e, conseqüentemente, o comportamento
diferenciado das línguas [+ pro-drop] estariam levando o PB a apresentar
outras mudanças em relação ao parâmetro pro-drop, como, por exemplo,
os sujeitos correferentes:

(1) Porque eu não ‘tava certo se eu ia querer fazer escola técnica ou
se eu queria continuar fazendo o científico.

O pronome você representando o sujeito indeterminado e os sujeitos
não referenciais nulos:

(2) Aqui você sai, você vê muito concreto na tua frente, você esbarra
com isso.

Sujeitos preenchidos com traço [- animado], os quais, embora ainda
apresentem uma certa resistência ao pleno, vêm sendo cada vez mais pre-
enchidos, o que não ocorre em línguas [+pro-drop], o que significaria, por-
tanto, uma “clara evidência da perda gradual de uma importante proprieda-
de pro-drop” (Duarte, 1995):

(3) Por que você não aprontou o almoço
i
 na hora?  Ele

i 
está pronto.

O sujeito duplo, deslocado à esquerda, que só ocorre em línguas que
não admitem sujeito nulo, e está se tornando muito usual no PB:

(4) Então você acredita que a prisão do PC ela só vai acontecer por
acaso?

(5) Eu, eu sinto demais isso, né?

Acredita-se, ainda, que as sentenças que apresentam o Sintagma Com-
plementizador (CP) preenchido também sejam um contexto em que a op-
ção pelo pleno já seja preferida. Ë o caso das relativas:

(6) Eu já te contei sobre a foto que eu vi uma vez? (Duarte, 1993)
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Por esse motivo, escolhemos analisar, no presente trabalho, somente
as sentenças que possuíam o CP preenchido, a fim de confirmar a hipótese
de que esse já seja um contexto de sujeitos plenos.

3. O CORPUS “MAFALDA”

O corpus foi constituído a partir das traduções para o PB e para o
italiano da história em quadrinhos Toda Mafalda, do escritor argentino
Quino. Embora se trate de uma produção escrita, a escolha desse material
deve-se ao fato de que as histórias em quadrinhos procuram, em geral,
reproduzir marcas do registro informal da língua, sobretudo porque se apre-
sentam diálogos dos personagens em sua maioria infantis. Contribuiu ainda
para a nossa escolha a possibilidade de podermos comparar estruturas sin-
táticas semelhantes nas duas línguas, possibilitando-nos, dessa forma, ana-
lisar os mesmos contextos em que ocorrem o sujeito pronominal pleno e
nulo em ambas as línguas.

Para tanto, foram selecionados os sujeitos de referência definida que
constavam das tiras consideradas semelhantes estruturalmente, ilustradas
pelos exemplos abaixo:

(7) “Meu pai
i 
não quer comprar a televisão porque ele acha que defor-

ma a mente das crianças” (M) (t.9-D, p.6, br)

(8) “Papà
i
 non vuol comprare la tele perché cvi dice che deforma la

mente infantile.”(M) (t5, p-8, It)

A decisão de privilegiar somente as tiras com estruturas semelhantes
resultou em um menor número de dados. Contudo, acreditamos que, se o
objetivo era verificar os mesmos contextos nas duas línguas, essa era uma
escolha perfeitamente cabível. Foram, com isso, descartados os seguintes
dados que apresentaram estruturas diferentes:

(9) “Por que as vacas, que têm tanto campo aqui, também vão para o
estrangeiro?” (M) (t.2, p.3, br)

(10) “Con tutti i campi che hanno le muccche qui, perché diavolo vanno
all’estero anche loro? (M)(t2, p-9, It)
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Além das tiras com estruturas diferentes, não foram considerados da-
dos com sujeito pronominal categórico, modificado por numeral, quantifica-
dor, seguido de aposto etc:

(11) “A função das relações públicas é mostrar às pessoas que nós,
empresários, somos humanos...” (Mn) (t.153, p.43, br)
(12) “La funzione delle relazioni pubbliche è di mostrare alla gente che
noi commercianti siamo umani...”(Mn) (153 p-39, It)

(13) “Talvez eu também devesse planejar a minha vida” (F) (t.129,
p.37, br)

(14) “Forse anch’io dovrei pianificare la mia vita”(F) (129, p-34, It)
Respostas curtas, visto que também é categórico no PB e, em italiano,
é empregado “sì”:

(15) “Teu pai te deu mesmo um jogo de xadrez?” (M) (t.74, p.23, br)
“Deu” (F) (t.74, p.23, br)

(16) “Davvero tuo papà ti ha regalato gli scacchi?”(M) (74, p-23, It)
 “Sì”(F) (74, p-23, It)

Sujeitos contrastivos, que, de acordo com Rizzi (1988), revelam ênfase
e contraste, não podendo, portanto ser representados por um pronome nulo:

(17) “Que bobagem! Eu tenho televisão e nem por isso tenho a mente
deformada!” (F) (t.9-D, p.6, br)

(18) “Che schiocchezza! Io la tele ce l’ho, ma non ho mica la mente
deformata!”(F) (t5, p-8, It)

Por fim, também foram excluídas de nossa análise as orações coorde-
nadas não iniciais com sujeito correferente ao da oração anterior, pois o uso
do nulo, nesses casos, não parece ser uma propriedade apenas das línguas
positivamente marcadas no Parâmetro do Sujeito Nulo (Duarte, 1993):

(19) “Uma lenda diz que, quando Deusi estava fazendo o mundo,  elei
se sentou para descansar aqui e acaboui dormindo.” (Ma) (t.657, p.141,
br)
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Obtivemos, então, um total de 1052 dados para cada língua, os quais
foram submetidos ao pacote de programas estatísticos VARBRUL. Como,
para esse trabalho, tínhamos interesse somente nas sentenças que apre-
sentavam o Sintagma Complementizador (CP) preenchido, o VARBRUL
selecionou apenas os que apresentavam essa estrutura, resultando em 536
dados para o PB e 522 dados para Italiano.

3.1- A ESTRUTURA DE CP

Uma sentença possui CP preenchido nos seguintes casos:
- quando apresenta pronome interrogativo, em que o especificador do

CP é preenchido:

(20) “O que você vai pedir aos reis magos, Susanita?”(M) (t.605, p-
130, br)

(21) “Cosa chiederai a Gesù bambino, Susanita?”(M) (t.600,  p-128,
It)

- quando se trata de uma oração encaixada, em que a conjunção inte-
grante preenche o núcleo do CP:

(22) “Tenho que reconhecer que ela foi viva!” (M) (t.23, p.10, br)

(23)  “Bisogna riconscere che cv è stata astuta”(M) (t23, p.13, It)

- quando se trata de uma oração relativa:
(24) “Porque tem uma coisa que eu não entendo. (Mg) (t.442, p.95,
br)

(25) “C’e una cosa che non cv capisco...” (Mg) (437 p- 95, It)
- quando apresenta elemento à esquerda:

(26) “Papai, você pode me explicar porque a humanidade funciona tão
mal?” (M) (t.80, p.25, br) (27) “Papà, sapresti spiegarmi perché
l’umanità funziona così male?”(M) (80, p.24, It)

(27) “Papà, sapresti spiegarmi perché l’umanità funziona così
male?”(M) (80, p.24, It)
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4. RESULTADOS

Os resultados obtidos forneceram o percentual geral representado pela
tabela abaixo:

Tabela 1. Resultados gerais com o CP preenchido

A diferença entre as taxas de sujeito nulo do PB e do italiano confirma,
primeiramente, o comportamento diferenciado de ambas as línguas frente
ao Parâmetro do Sujeito Nulo e valida a hipótese de que, nas sentenças do
PB em que há material em CP, prevalece a preferência pelo pleno, enquan-
to que no italiano esse não é um contexto que interfere.

O resultado dos dados com material no especificador de CP e com
material no núcleo de CP corresponde, respectivamente, às tabelas 2 e 3:

Tabela 2. Resultados com o Spec de CP preenchido

Tabela 3. Resultados com o núcleo de CP preenchido
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Verificamos que os índices continuam baixos para o PB e altos para o
italiano. Contudo, a tabela 3 mostra um percentual um pouco maior de nulos
para o PB nos casos em que o núcleo de CP foi preenchido. Acreditamos
que tal fato possa ser em decorrência dos sujeitos correferentes, que as
subordinadas ainda apresentam:

(28) “Meu pai
i
 disse que cvi gastou uma fortuna com meu material

escolar...” (Mn) (t.317, p.69, br)

Para Duarte (1995) essas situações em que ainda é possível a ocor-
rência de um nulo acontecem porque contam com um contexto anterior
capaz de identificar as categorias vazias, mas não porque haja a identifica-
ção pela flexão. Dessa forma, se o contexto é uma pergunta feita direta-
mente a uma pessoa, somente ela poderá responder. Assim como nos de-
mais exemplos acima, em que já tinham sido mencionados os sujeitos (dire-
tor e todo mundo, respectivamente) e que, por isso, foi possível a ocorrên-
cia na oração subordinada do sujeito nulo correferente.

De acordo com Calabrese (1986), quando o referente não é esperado,
ou seja, existe outro candidato para a referência do sujeito, prefere-se a
expressão fonética do pronome. Caso o sujeito venha como correferente, a
opção será pelo nulo. Isso explicaria, portanto, as subordinadas de sujeitos
correferentes apresentarem nulos e, segundo Duarte (1995), serem, junta-
mente às estruturas independentes que têm um referente esperado, os con-
textos de maior resistência do nulo no PB.

Em línguas como o espanhol e o italiano, segundo Fernández Soriano
(1999), nos contextos em que se tem um sujeito correferente ao da oração
anterior não haverá variação, pois, nesse caso, ocorreria o nulo obrigatori-
amente. É interessante, portanto, também observar que hoje no PB não é
rara a ocorrência de construções em que, embora o sujeito da subordinada
seja correferente ao da principal, faz-se a opção pelo pleno (Duarte, 1995):

(30) Mas eu acho muito engraçado quando eu lembro o modo que eu
fui criada.

No entanto, não encontramos sujeito preenchido nas encaixadas com
sujeito correferente ao da oração principal. Acreditamos que por se tratar
de um o corpus escrito, embora apresente traços de oralidade, a
prefer6encia ainda tenha sido pelo nulo.

As relativas demonstraram um resultado bastante interessante, con-
forme a tabela 4:
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Tabela 4. Resultados com as orações relativas

Duarte (1995) obteve para o português europeu o menor número de
nulos nas relativas, o que levou a autora a supor que “a mudança em PB
poderia ter se iniciado por esse caminho: o enfraquecimento de Agr come-
çaria a se fazer sentir mais prontamente nos contextos mais vulneráveis.”
No entanto, Duarte acrescenta que não dispunha de evidências quantitati-
vas significativas e que “naturalmente a questão precisa ser investigada
com cuidado, já que a grande maioria das relativas na amostra do português
europeu (com sujeito nulo ou pleno) tem o relativo como argumento interno
do verbo”.

Embora também não tenha sido um número grande de dados, os resul-
tados mostram que, para o italiano, as relativas não representaram uma
barreira para o sujeito nulo, pelo contrário, obtivemos um dos maiores índi-
ces nesses casos. Em contrapartida, o PB continuou optando em sua mai-
oria pelo pleno.

Quanto às interrogativas, obtivemos os resultados de acordo com a
tabela 5:

Tabela 5. Resultados com o núcleo de CP preenchido
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As interrogativas demonstram que são muito poucos os casos em que
a preferência recaiu sobre o nulo no PB, resultando no menor índice. O
Italiano, no entanto, apresentou o maior número de nulos exatamente nes-
ses casos.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve por objetivo confirmar no corpus “Mafalda”
a hipótese de que as frases em que o CP é preenchido corresponde a um
contexto no qual já prevalece a preferência pelo sujeito pleno no PB (Duar-
te, 1995).

Os resultados gerais confirmaram a hipótese de que, nas sentenças em
que existe material em CP, a preferência é pelo pleno em PB, que obteve
37,1% de nulos, e em italiano prevalece o sujeito nulo, que apresentou um
percentual de 87,5%. As orações relativas também corresponderam a um
contexto de plenos em PB, 33,3% de nulos, conforme previu Duarte (1995).
Para o Italiano, no entanto, as relativas não apresentaram uma maior tole-
rância aos plenos, já que o índice foi de 91,1 %.

Os dados mais interessantes vêm das interrogativas com CP preenchi-
do, já que o PB apresentou um percentual de apenas 23,84% de nulos,
enquanto que o italiano apresentou um percentual de 92%. Sugere-se, des-
sa maneira, que, em PB, prefere-se o sujeito pleno quando se trata de inter-
rogativas com CP preenchido, e em italiano a preferência, nesses casos, é
pelo nulo, conforme ilustram as sentenças abaixo:

(31) “O que você está fazendo, Mafalda?” (F) (t.127, p.36, br)

(32) “Cosa cv fai, Mafalda?”(F) (127, p-34, It)

Foi possível observar também que o PB se distanciou bastante do ita-
liano, língua prototípica de sujeito nulo, no que se refere ao comportamento
do sujeito pronominal. Verificamos que, em todos os contextos seleciona-
dos para análise, ambas as línguas se mostraram bastante diferentes.

Acreditamos que a escolha do corpus “Mafalda” tenha contribuído
significativamente para uma análise das duas línguas. Embora se tratasse
de língua escrita, “Mafalda” correspondeu a um material de análise muito
preciso, visto que pudemos verificar as estruturas semelhantes nas duas
línguas, o que seria praticamente impossível com outros tipos de corpus.
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INTRODUÇÃO

No português do Brasil co-ocorrem três estratégias de negação oraci-
onal:

a. a negativa canônica pré-verbal não+SV:

(1) ... só que com a luz acesa a gente não conseguia dormir...
(D&G/Natal, p. 273).

b. a negativa dupla não + SV + não:

(2) ... mude pra um ambiente mais limpo ... porque sua rinite num tá
muito boa não ... (D&G/Natal, p. 364).

c. a negativa final SV + não:

(3) ... tudo eu faço ... sabe? tem isso comigo não ... (D&G/Natal,
p. 264).
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Esses padrões negativos estão em variação, desempenhando as mes-
mas funções discursivas: recusar uma oferta/sugestão, ou rejeitar uma as-
serção. Estudos sobre a negação oracional têm geralmente atribuído a exis-
tência de negativas duplas e finais nas línguas românicas à teoria do conta-
to com línguas africanas. Com base na vertente funcionalista norte-ameri-
cana, utilizo-me do modelo das motivações competidoras, tal como formu-
lado em Haiman (1983, 1985), Du Bois (1985) e Givón (1995), como abor-
dagem analítica para as negativas.

A análise compreende dados sincrônicos, extraídos do Corpus Discur-
so & Gramática, composto por textos orais e seus correspondentes escritos
produzidos pela comunidade estudantil de diferentes cidades do Brasil (Na-
tal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Niterói/RJ, Juiz de Fora/MG e Rio Grande/RS),
e dados diacrônicos, recolhidos em textos representativos do português es-
crito arcaico (do século XIII até meados do XIV): A demanda do Santo
Graal, Auto do pastoril português, Obras-primas do teatro vicentino,
Obras completas de Gil Vicente, Crestomatia arcaica, A mais antiga
versão portuguesa dos Quatro Livros dos Diálogos de São Gregório,
Um tratado da cozinha portuguesa do século XV, Crônica de D. Pedro
I e Crônica de D. Fernando.

A conclusão é que as estratégias inovadoras de negação representam
estágios sucessivos de reanálise. A posição estrutural do marcador negati-
vo aponta para um processo de variação/mudança na ordenação vocabular
das construções que codificam o domínio funcional da negação.

1. A HIPÓTESE CRIOULISTA

O estudo das estratégias de negação do português do Brasil (PB) se
insere no debate teórico sobre a mudança lingüística que se desenvolve em
torno da questão de se construções características do PB decorrem de
uma base crioula ou se seriam o resultado de mudanças naturais a que
qualquer sistema lingüístico está sujeito. A hipótese crioulista justificaria as
diferenças entre o PB e o português europeu (PE), que se desenvolveram
a partir do século XVII.

A gênese de negativas duplas e finais nas línguas românicas tem sido
apontada como um traço de crioulização resultante da influência da estru-
tura de línguas africanas (cf. SCHWEGLER, 1991; HOLM, 1988; MAR-
ROQUIM, 1934; SILVA NETO, 1986; ELIA, 1979; CAMARA JR., 1976,
entre outros). De um modo geral, esses autores não apresentam evidências
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que sustentem que o contato com línguas africanas tenha sido responsável
pela emergência da negativa dupla e da negativa final no PB.

Schwegler (1991) relaciona a existência das negativas duplas e finais
no PB, no francês, em alguns dialetos italianos e em outras línguas hispano-
americanas, faladas na Colômbia, em Cuba e São Domingos, ao contato
com línguas africanas, o que evidenciaria a origem crioula do PB. Para
esse autor as duas negativas pós-verbais do PB estão associadas a funções
pragmáticas distintas: a negativa padrão, pressuposicionalmente neutra, é
usada para negar uma asserção, enquanto as negativas dupla e final, pres-
suposicionalmente marcadas, são usadas para rejeitar uma expectativa (ex-
plícita ou implícita) no discurso precedente. Segundo Schwegler, a posição
do morfema negativo acrescenta informação pragmática importante ao sig-
nificado básico: a negativa padrão (a forma não-marcada) simplesmente
declara um fato, sem nenhuma pressuposição, enquanto as negativas dupla
e pós-verbal (as formas marcadas) assinalam contradição.

A análise dos meus dados não sustenta o argumento de Schwegler e
revela que as negativas padrão, dupla e pós-verbal podem ser intercambiá-
veis uma vez que são usadas para recusar, rejeitar ou contradizer uma
expectativa ou asserção previamente mencionada ou pressuposta no texto
(FURTADO DA CUNHA, 2000), como nos exemplos que se seguem.

Em (4), a negativa dupla rejeita uma asserção presente no contexto
imediato, exemplificando, assim, uma negação explícita. O falante está nar-
rando o filme Uma linda mulher. A negativa é usada para refutar a infor-
mação dada pelo próprio falante de que o carro que seguia o personagem
principal estava sendo dirigido por seu próprio motorista. Assim, essa nega-
tiva funciona como um recurso de auto-reparo:

(4) ... e um motorista dele... nesse tempo ele... num era... num era
um motorista dele não... era do hotel... porque ele ficou sem moto-
rista... (D&G/Natal, p. 244).

No exemplo (5) o falante usa a negativa pré-verbal para contradizer
uma asserção apresentada no contexto imediatamente precedente. Ela está
falando sobre seu primeiro namorado e como eles conseguiam namorar
apesar da oposição da sua mãe:

(5) ... às vezes eu dizia pra minha mãe que tinha aula no sábado e num
tinha... ligava pra ele e a gente se encontrava... (D&G/Natal, p. 228).
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A negativa em (6) é usada para negar uma asserção implícita, algo que
o falante assume que o seu interlocutor está inclinado a ouvir. Ou seja, a
negativa desfaz uma expectativa “incorreta” (cf. GIVÓN, 1979). Nesse
trecho, a falante conta o filme Mudança de hábito, no qual a personagem
principal, uma cantora de boate que procura abrigo em um convento, se
envolve com o coral da igreja:

(6) ... a nova regente... ela não tava sabendo reger direito... a
regente do coral... tava errando lá um monte de coisas... né... quando
ia dar as notas pra pessoa... não dividia o coral em vozes ... né...
soprano... contralto... esse negócio todo... (D&G/Natal, p. 278).

Dado nosso conhecimento do senso comum, espera-se que um regen-
te de coral tenha conhecimentos musicais que lhe permitam desempenhar
essa tarefa a contento. A negativa contradiz essa expectativa – a pressupo-
sição de que um regente de coral saiba como reger.

Um último exemplo de negação implícita está em (7). A negativa dupla
ocorre em um trecho de conversação em que a estudante está falando
sobre um congresso de protestantes de que participou. Nesse caso, a falan-
te parece supor que o ouvinte esperava alguma informação sobre o hino;
usa, então, a oração negativa para contradizer essa expectativa:

(7) o grupo Agraphos dirigiu a música... o cântico oficial né... do con-
gresso que falava sobre o tema né... falava sobre a bíblia... e dirigia...
não vou falar agora a letra do cântico não que é muito difícil...
mas... o grupo Agraphos né... da igreja de... Santarém e  Jordão... eles
dirigiam esse cântico... (D&G/Natal, p. 271).

É possível concluir, dos exemplos citados, que as construções negati-
vas se sobrepõem funcionalmente no que diz respeito à sua motivação dis-
cursiva.

A análise dos dados sincrônicos forneceu os resultados dispostos na
tabela abaixo, que exibe a distribuição das estratégias negativas nos dife-
rentes corpora Discurso & Gramática, de acordo com a modalidade do
texto:
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Tabela 1: Distribuição dos tipos de negativa por modalidade de texto

Como se pode ver na TABELA 1, não foi registrada nenhuma ocor-
rência das negativas dupla e final nos dados do Rio Grande, assim como
também não há negativa final no corpus de Niterói. Não se pode ter certe-
za de que essas construções não estão presentes nessas variedades regio-
nais ou se não aparecerem nos dados porque os contextos favorecedores
do seu uso não se fizeram presentes na amostra examinada. Em segundo
lugar, fala e escrita diferem com relação à ocorrência dos padrões negati-
vos: enquanto todas as três estratégias estão presentes na oralidade, nos
textos escritos a negativa dupla só apresenta 3 ocorrências e a negativa
final não ocorre. Essa distribuição reflete a trajetória de emergência das
negativas dupla e final, que se manifestam primeiramente no discurso fala-
do. O registro mais formal, nesse caso, a língua escrita, evita os novos
padrões. Como era de se esperar, as formas mais novas estão associadas a
forças sociolingüísticas inovadoras, tais como falantes mais jovens, modali-
dade oral e estilo coloquial.

Quanto aos dados diacrônicos, a negativa dupla e a final não são regis-
tradas no período que vai do século XIII ao XV, em que só se constata a
negativa canônica. É nos textos da primeira metade do século XVI, mais
especificamente, nos textos de Gil Vicente, que se dão as 7 ocorrências da
negativa dupla, como:

(8) Velha. Enjeitas tu o fiar?
   Isabel. Que não hei-de fiar, não! (Quem tem farelos?).
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Apesar da inviabilidade de uma análise de língua falada que remontas-
se ao período arcaico do português, a obra de Gil Vicente é a que mais se
aproxima dessa modalidade visto reproduzir, com freqüência, personagens
rústicos, populares, e trazer para a escrita elementos próprios da fala não-
padrão.

O exame dos fatos sustenta a trajetória de mudança implicada na vari-
ação sincrônica das estratégias de negação do PB. Primeiro, a negativa
pré-verbal mais antiga, gramaticalizada, é a mais freqüente tanto na fala
quanto na escrita. Segundo, tanto a negativa dupla quanto a final são usa-
das em contextos restritos na fala: os casos de duplo não em meus dados
sugerem que esse padrão é favorecido em contextos que correspondem a
uma pausa temática, isto é, trechos em que há uma suspensão, interrupção
ou digressão da cadeia tópica principal, enquanto o contexto de uso especí-
fico da negativa final é o de resposta a uma pergunta direta. Terceiro, am-
bas as negativas duplas e finais são raras em textos escritos. Finalmente, as
negativas dupla e final são mais freqüentes na fala de estudantes mais
jovens (cf. FURTADO DA CUNHA, 1996, 2000).

Note-se que o uso de negativas duplas se expande por todo o Brasil,
enquanto as negativas finais são mais características das variantes nordes-
tinas (cf. RONCARATI, 1996 e ALKMIM, 1999 sobre as construções ne-
gativas na fala do Ceará e na cidade de Mariana (MG), respectivamente).
Assim, diferenças regionais também estão envolvidas no uso das estratégi-
as de negação. Uma vez que se pode atestar a negativa dupla, que postula-
mos como um estágio intermediário, em vários pontos do Brasil, a emer-
gência da negativa pós-verbal em outras regiões não seria surpreendente.

É importante enfatizar que, ao menos em textos escritos, a negativa
dupla não é uma construção exclusiva do PB, podendo ser atestada não só
no português arcaico, nos textos de Gil Vicente, como também no PE do
século XVI e no PE atual, em contextos de uso semelhantes aos do PB. A
diferença básica entre o PE e o PB tem a ver com a freqüência  de uso da
negativa dupla, que parece ser muito maior no PB do que no PE.

Os fatos discutidos aqui sugerem que a negativa dupla, característica
da norma vernácula brasileira, já estaria prefigurada no português europeu,
evidenciando a atuação do princípio do uniformitarismo. Diferentemente do
PE, o PB vernacular teria avançado a mudança embrionária do sistema de
negação presente no português que veio da Europa, hipótese plausível dada
a deriva secular das línguas românicas, conforme Naro e Scherre (1993).
Esses autores localizam no PE as origens de uma série de traços do PB
atribuídos a processos de crioulização em que o português teria entrado
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como língua lexificadora e diversas línguas africanas teriam entrado como
substratos, fornecendo estruturas gramaticais.

2. O MODELO DAS MOTIVAÇÕES COMPETIDORAS

De origem neogramática, o princípio do uniformitarismo tornou-se um
ingrediente essencial em grande parte das pesquisas lingüísticas históricas
(LABOV, 1994). Ele prevê que tendências hoje em curso devem ter atua-
do em estágios anteriores da língua e possivelmente continuarão a atuar. A
noção de unidirecionalidade, tal como proposta pelo paradigma da gramati-
calização, leva à hipótese de que existem fatores de ordem cognitiva, sócio-
cultural e comunicativa que norteiam a mudança. Nesse sentido, pode-se
falar em pancronia, ou leis gerais que se fundamentam em bases não exclu-
sivamente estruturais e admitir que há transformações que ocorrem em
todos os tempos e lugares (FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; VO-
TRE, 1999). Desse modo, a compreensão da mudança na ordenação dos
constituintes de uma oração negativa tem que considerar não só a estrutura
sintática mas, sobretudo, fatores extra-sintáticos, como os contextos dis-
cursivos de uso dos padrões negativos. Sob esse ponto de vista, a forma
negativa é motivada por uma confluência de fatores textuais-discursivos e
estruturais.

Em síntese, sugiro os seguintes estágios no desenvolvimento das nega-
tivas pós-verbais no PB, motivados por fatores de natureza diversa, prag-
máticos, cognitivos, sintáticos e fonológicos:

1. reforço opcional da negação através de acréscimo de não pós-
verbal;

2. reanálise do não pós-verbal como elemento obrigatório via repeti-
ção de uso;

3. redução fonológica do não tônico pré-verbal para num átono;

4. eliminação da redundância através da omissão do não pré-verbal.

As estratégias de negação no PB refletem algumas das características
mais salientes da gramaticalização, tais como: a) sobreposição, que se refe-
re à coexistência de várias camadas do mesmo fenômeno gramatical; b)
enfraquecimento fonológico e semântico de uma forma como gatilho para a
emergência de uma nova forma funcionalmente equivalente; c) processos
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morfossintáticos que levam à iconicidade entre forma e função e, finalmen-
te, d) reanálise, através da qual um marcador originalmente opcional passa
a ser usado como um marcador regular.

A concepção de gramática como uma estrutura emergente reconhece
a interação das motivações que operam na língua. De acordo com essa
orientação, a gramática de uma língua natural é concebida como um siste-
ma que se adapta a pressões internas e externas ao sistema, que continua-
mente interagem e se confrontam. As mudanças lingüísticas são, em mui-
tos casos, resultado da interação entre pressões de origens distintas e mes-
mo opostas. Parte-se do princípio de que as estruturas lingüísticas devem
equilibrar, de forma ideal, as necessidades e esforços do falante e do ouvin-
te. Nesse contexto, admite-se a existência de motivações que competem
por um determinado domínio funcional. De um lado, há uma tendência em
maximizar a informatividade; do outro, há uma tendência em maximizar a
economia. Tendo o ouvinte como meta, o falante procura ser informativo e
claro para atingir seus propósitos comunicativos. Ao mesmo tempo, da par-
te do falante há uma tendência em reduzir o sinal falado no discurso rápido,
o que resulta em desgaste fonológico e conseqüente desbotamento semân-
tico. Tais necessidades e restrições do falante e do ouvinte configuram a
forma da língua. A economia é assumida como um fenômeno relacionado à
nossa capacidade de processamento, que envolve memória de curto termo.
A eficiência no processamento, tanto para o falante quanto para o ouvinte,
aumenta pelo encurtamento de formas mais comuns (estruturalmente não-
marcadas) e simplificação das formas menos usadas. A iconicidade tam-
bém é uma questão de processamento: é mais eficiente que a língua seja
paralela à estrutura da experiência (GIVÓN, 1985).

O estudo da negação revela a interação de duas motivações que com-
petem por esse domínio funcional, uma na direção da restauração da iconi-
cidade e a outra levando a uma perda da iconicidade, num movimento em
direção à economia. A aparente arbitrariedade da negativa pós-verbal pode
ser interpretada como o resultado de um conflito entre motivações icônicas
e econômicas. Por um lado, dada a redução do ditongo do não pré-verbal
para num, a pressão por clareza leva à emergência da negativa dupla, em
um movimento em direção à iconicidade (maximização da informativida-
de); por outro, a exigência de rapidez na produção do discurso motiva o
desenvolvimento da negativa pós-verbal, em um movimento contra a iconi-
cidade (maximização da economia). A omissão do não pré-verbal fere à
questão da relevância no sentido de que a negativa assinala contra-expec-
tativa ou rejeição do pressuposto e, portanto, informação relevante. Em
outras palavras, a posição final do marcador negativo não corresponde ao
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ponto de aterrissagem, na oração, da informação relevante. A perda de
transparência da mensagem é compensada pelo ganho em velocidade de
processamento da informação. Assim, a economia discursiva supera a trans-
parência semântica como motivação para a negativa pós-verbal. Com res-
peito à presença do marcador negativo, então, a negativa dupla é icônica
enquanto a negativa pós-verbal é econômica. Embora à primeira vista a
negativa final pareça arbitrária, ela é diacronicamente motivada, se admitir-
mos que a direcionalidade da mudança na negação vai da negativa pré-
verbal à negativa dupla e daí à negativa pós-verbal. Temos, desse modo,
uma série de mudanças, das quais uma leva em direção à restauração da
iconicidade (negativa dupla) enquanto a outra leva a uma perda da iconici-
dade (negativa final).

O modelo das motivações competidoras permite interpretar a ocorrên-
cia das três construções negativas como resultado do conflito entre iconici-
dade e economia no domínio funcional da negação no português do Brasil.
Não é necessário, portanto, recorrer à influência de falares crioulos para
justificar a existência desses padrões negativos pós-verbais no PB. Junte-
se às evidências arroladas acima o fato de que, como corretamente argu-
mentam Naro e  Scherre (1993, 2000), parece improvável que tenha existi-
do uma língua pidgin ou crioula de base lexical portuguesa e gramática
africana associada predominantemente com a etnia afro-brasileira que não
tenha deixado nenhum registro. Além disso, sabe-se que as populações
africanas no Brasil eram geograficamente muito concentradas: logo, seria
de se esperar que as negativas dupla e final se circunscrevessem às regi-
ões brasileiras que apresentavam maior contingente de escravos por volta
do século XIX, o que não acontece, ao contrário do que afirma Schwegler
(1988), que relaciona a negativa pós-verbal a um falar pidgin ou semi-criou-
lo afroportuguês para explicar o caráter marginal dessa construção, para
ele restrita a áreas brasileiras de população predominantemente negra.
Assim, a causa da divergência entre o PB e o PE é atribuída à presença
maciça de pessoas de origem africana no Brasil. Contrariamente a essa
hipótese, contudo, cabe notar que em Natal e Fortaleza, que registram ocor-
rência freqüente desses padrões negativos, por exemplo, não houve con-
centração de escravos de origem africana.
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A CONCORDÂNCIA NOMINAL
 EM PANAMBI

Simone Daise Schneider
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO

Este artigo é uma pesquisa de cunho sociolingüístico, realizada para a
disciplina de Língua e Sociedade, no Programa de Pós-graduação da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul. Consta de um primeiro contato
com o Banco de Dados Varsul, mais especificamente com seis entrevistas
que provêm de Panambi, uma cidade do Rio Grande do Sul, de colonização
alemã. Para o tratamento estatístico, utilizamos o programa computacional
VARBRUL.

O presente trabalho consta de uma análise da variação da aplicação da
regra de concordância nominal de número no português falado em Panam-
bi, Rio Grande do Sul, abordando aspectos lingüísticos e sociais, sob a pers-
pectiva teórica da Teoria da Variação Lingüística.

Temos como objetivos verificar se, em Panambi, a variedade falada
apresenta características similares a de algumas comunidades já estudadas
no Brasil, levando em consideração o emprego da concordância nominal de
número, principalmente, Scherre (1988), Fernandes (1996) e Koelling (2003).
Além disso, objetivamos descrever e explicar o conjunto de variáveis lin-
güísticas que regem as tendências sistemáticas da variação que envolve a
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concordância nominal de número entre os elementos do sintagma nominal.
Pretendemos, ainda, mostrar em que medida os falantes da comunidade de
Panambi estão empregando as desinências nominais de plural e quais fato-
res lingüísticos e sociais favorecem a sua presença.

Orientamo-nos pelas seguintes hipóteses: a concordância nominal de
número é variável na fala dos entrevistados de Panambi; está associada às
condições sociais de produção do discurso dos informantes de Panambi;
está associada à idade dos falantes: as pessoas com menos de cinqüenta
anos tendem a reter mais a marca de plural no sintagma nominal; está
associada ao gênero do informante: as mulheres utilizam mais marcas de
concordância que os homens; está associada ao nível de escolarização dos
informantes: quanto maior a escolaridade maior a taxa de concordância;
ela é lingüísticamente motivada; há influência dos diferentes graus de sali-
ência fônica (processos morfofonológicos de formação singular/plural e a
tonicidade) sobre a concordância nominal de número entre os elementos do
sintagma nominal: formas mais salientes são mais marcadas; as classes
gramaticais, substantivo e adjetivo, tendem a reter menos marcas que os
determinantes; a flexão de número coloca-se, em geral, nos elementos que
ocupam as primeiras posições (pos. zero e pos. um), principalmente, a po-
sição zero, o que a torna a mais favorecedora da regra; os elementos ante-
postos ao núcleo do sintagma nominal tendem a reter mais marcas de con-
cordância que os elementos pospostos ao núcleo do sintagma nominal; os
itens seguidos de consoantes favorecem a aplicação da regra de concor-
dância em oposição aos itens seguidos de vogal que a desfavorecem.

Gostaríamos de destacar que a amostra deste trabalho é pequena con-
siderando o total de outros trabalhos, o que faz com que os resultados por
nós obtidos sejam apenas indicativos do fenômeno em estudo.

CONCORDÂNCIA NOMINAL
DE NÚMERO

Como define, inicialmente, Perini (2000) concordância é “tradicional-
mente, uma espécie de exigência de harmonização de flexões entre os di-
versos constituintes de uma construção”. Dito de outra forma, os elemen-
tos que harmonizam flexionalmente guardam entre si um acordo formal em
que um aparece como determinante e outro como determinado. Há dois
tipos principais de concordância: a concordância entre o sujeito e o NdP de
uma oração e a concordância entre diversos elementos nominais (tradicio-
nalmente classificados como “substantivos”, “adjetivos”, “artigos”, “nume-
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rais” e “pronomes”). Cabe destacar que o nosso estudo se inclui na con-
cordância entre os diversos elementos nominais.

Um exemplo apresentado por Perini demonstra que, para que haja con-
cordância, há exigência de que certos traços sejam idênticos em vários
constituintes: Minhas sobrinhas ganharam um cavalo. Os traços de “ter-
ceira pessoa” e “plural”, considerados como presentes no SN minhas so-
brinhas, de certa forma, se reproduzem no verbo que preenche o NdP:
ganharam e não, por exemplo, ganhou.

Outro exemplo é o SN minhas sobrinhas, onde sobrinhas é marcado no
léxico como “feminino”, correspondendo ao item minhas também fica no
feminino: minhas, e não meus.

Pode-se dizer, então, que, em sua maioria, as palavras variam, além de
gênero e pessoa, em número. Em geral, todas as palavras que possuem
traços de número podem ser singulares ou plurais (meu/meus). Algumas
palavras só podem ocorrer no singular (ouro), e outras só no plural (férias),
mas são exceções; a maioria esmagadora dos itens, sejam eles “substanti-
vos”, sejam “adjetivos”, apresenta sistematicamente uma forma de singu-
lar e uma de plural.

Essa noção inicial faz-se necessária para que se compreenda a CN
dentro do SN; que corresponde ao processo que adequa a flexão de certos
componentes do SN a traços do núcleo.

Perini afirma que a CN é assim chamada porque estabeleceu uma
relação morfológica entre elementos tradicionalmente chamados “nomes”.
A CN, pois, é a que se dá entre os adjetivos, artigos e numerais e o substan-
tivo a que se referem.

Há vários estudos já realizados envolvendo a concordância entre os
elementos do sintagma nominal, o que  cobre uma gama ampla de dados
analisados.

Os primeiros estudos foram feitos por Braga e Scherre (1976), quando
analisaram dados de sete falantes residentes no Rio de Janeiro, mas de
classe social e procedência geográfica distintas.

A seguir, Braga (1977) desenvolveu sua dissertação de mestrado a
partir de dados de sete falantes de classe média e baixa do Triângulo Minei-
ro.

Em 1978, Scherre, também em sua dissertação de mestrado, analisou
dados de dez falantes da área urbana do Rio de Janeiro, seis semi-escolari-
zados, alunos do Movimento Brasileiro da Alfabetização (MOBRAL), três
universitários e um com 11 anos de escolarização.

Ponte (1979) estudou dados de 20 falantes semi-analfabetos da Vila
Santa Rosa, de Porto Alegre, de classe baixa. Seu objetivo principal foi
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descrever e analisar as construções nominais quanto ao aspecto de núme-
ro, gênero e pessoa. Além disso, descreveu e analisou a concordância de
número no sintagma nominal sob o enfoque de variáveis lingüísticas e soci-
ais.

Em 1980, Nina desenvolveu uma pesquisa sociolingüística em que fez
a descrição e a análise da variação de concordância nominal, nos aspectos
de gênero e número, e da concordância verbal na fala das pessoas analfa-
betas de uma área rural. Esta pesquisa processou-se com analfabetos da
micro-região Bragantina, Estado do Pará, em 10 (dez) dos 13 (treze) muni-
cípios que compõem a região. A amostragem constitui-se de vinte infor-
mantes analfabetos de ambos os sexos, com idade entre 20 e 65 anos,
naturais da região bragantina ou que vivessem na região desde a infância e
fossem residentes em áreas rurais dos municípios onde se processava a
pesquisa.

Em 1981, com dados da pesquisa Competências Básicas, Guy analisou
a concordância de número entre os elementos do sintagma nominal.

Em 1988, Scherre retoma o tema e desenvolve sua tese de doutorado,
reanalisando a concordância nominal a partir dos dados do Corpus Censo.
A amostra foi constituída de 64 horas de fala gravada de 64 falantes radica-
dos no município do Rio de Janeiro. Sua tese foi desenvolvida à luz da teoria
de Kiparsky, a fim de explicar os fatores que atuam no favorecimento da
marca de plural. Realizou uma análise atomística e não-atomística dos da-
dos. Esta consta da análise do sintagma nominal completo; a outra, da aná-
lise de cada um dos constituintes flexionáveis dos sintagmas nominais plu-
rais.

Em 1993, Dias analisa dados de 20 falantes brasilienses com quatro
anos de escolarização, 10 da área urbana e 10 da área rural.

Ainda em 1993, Campos e Rodrigues pesquisam dados de um corpus
mínimo compartilhado do projeto NURC, um total de 450 minutos de fala
de pessoas universitárias de cinco capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São
Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre.

Em 1996, Fernandes realiza, em sua pesquisa, um levantamento da
aplicação ou não da regra de concordância nominal de número plural na
Região Sul do Brasil. Os dados que constituem a situação informal foram
retirados do banco de dados do Projeto VARSUL – Variação Lingüística
Urbana da Região Sul, de 48 informantes de etnia açoriana, italiana, alemã
e eslava; em situação formal: comentários esportivos, entrevistas em tele-
visão, defesas de dissertação de mestrado.
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Por último, em 2003, Koelling analisa a aplicação da regra de concor-
dância numeral no sintagma nominal do português falado em Porto Alegre
(Rio Grande do Sul) com base nos dados do projeto VARSUL.

O CONTEXTO DA AMOSTRA

Os informantes da pesquisa residem no município de Panambi, que
está localizado no Planalto Médio Gaúcho, região Noroeste Colonial do
Estado do Rio Grande do Sul, a 380 km da capital gaúcha, Porto Alegre.
Atualmente, a sua população, de acordo com o censo de 2000, é de 34.300
habitantes e é constituída pelas etnias Alemã, Italiana e Portuguesa, sendo
a alemã a predominante, o que está bem caracterizado em sua arquitetura
e a gastronomia. Hoje, Panambi, que na linguagem tupi-guarani significa
“Borboleta Azul”, tornou-se conhecida em todo o Brasil e no Exterior, devi-
do aos  produtos das suas 500 indústrias. Panambi é conhecida como área
germânica lingüística e culturalmente.

A amostra desta pesquisa consta de seis entrevistas que fazem parte
do banco de dados do Projeto VARSUL. Os informantes são, em geral,
indivíduos, de colonização alemã, atuantes na sociedade. As condições so-
ciais foram controladas, uma vez que entre as seis entrevistas, há infor-
mantes de ambos os sexos, de diferentes faixas etárias e grau de instrução.
Das entrevistas realizadas na casa do informante, afloram falas espontâne-
as sobre histórias familiares, participação na comunidade, lembranças do
passado. Em resumo

Quadro 1 – Amostra  dos informantes de Panambi
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Para a análise dos dados lingüísticos deste estudo, à luz da teoria da
variação lingüística proposta por Labov, utilizamos um programa computa-
cional de análise estatística: o VARBRUL. Seguimos a proposta de análise,
para uso do VARBRUL, criada por Amaral (2003). Criamos um formulário
no Microsoft Access, que permite que os dados sejam introduzidos via
formulário, com verificação instantânea de erros de codificação. A partir
do formulário concluído, criamos o arquivo de condições e rodamos o
make3000 para a criação do arquivo de células.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO – RODADAS

Este capítulo caracteriza-se pela apresentação e discussão dos resul-
tados. Para isso, apresentamos, inicialmente, a freqüência global de aplica-
ção da marca de concordância de número para que se tenha uma visibilida-
de geral dos dados. A partir disso, seguem os dados por nós coletados com
a respectiva análise, comparando-os aos dados coletados por Scherre (1998)1

e Koelling (2003), sendo também analisados, em alguns momentos, em re-
lação ao trabalho de Fernandes ( 1996).

A aplicação da marca de plural é predominante, com 78% de itens
marcados pela concordância de número. Dessa forma, dos 16032 dados
coletados, observou-se o morfema /S/ em 1257 dos casos, conforme mos-
tra o Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1 – Freqüência geral de aplicação da regra de concordância nominal de
número em Panambi (RS)

1 A opção por estes trabalhos, entre vários outros de igual importância, se deu pelo fato de que
Scherre (1998) em Reanálise da Concordância Nominal em Português comprova que há
fatores tanto lingüísticos quanto extralingüísticos interferindo nas possibilidades de realizações
desta variável, sendo um referencial que impulsionou outras investigações; Koelling (2003,
por ter estudado esta mesma regra com falantes de Porto Alegre, RS; Fernandes (1996), por ter
analisado em um conjunto de falantes da região sul, falantes de Panambi.
2 O total de SNs plurais considerados é de 825, desdobrados em 1603 itens flexionáveis.
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Segue uma síntese de nossos dados comparados a outros já analisados
como o trabalho de Scherre (1988), Koelling (2003) e Fernandes (1996),
quanto às variáveis lingüísticas.

Tabela 1 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003), Scherre
(1988), Fernandes (1996) e nossos dados.

Quanto ao fator que tem maior favorecimento para aplicação da mar-
ca, tanto para nós (0,83) quanto para Koelling (0,77), temos os itens termi-
nados em –L com sílaba tônica. Vale ressaltar que, para Scherre, o peso
relativo é de 0,56, o que também indica o favorecimento da aplicação de
plural.

Ainda na análise de Scherre, o fator que mais favorece a marca é o
plural metafônico (0,86), compatível com os dados de Fernandes (0,81).
Quanto ao fator itens regulares, cujo plural tem o acréscimo do –S,
percebemos uma semelhança de resultados. Entretanto, considerando a
relação dos dados na sua totalidade, percebemos que são menos favorece-
dores da concordância nominal do que os itens com maior distinção fônica
quanto à oposição singular/plural.

Entre os fatores itens terminados em –R e itens terminados em –S, o
favorecimento menor de aplicação da marca é sempre para itens termina-
dos em –S. Segundo Koelling, a hipótese que pode explicar o fato é o da
supergeneralização, pois, no português, várias são as palavras que, por ter-
minarem em –S, não recebem o morfema de número plural. Assim, pode
haver uma supergeneralização em itens como mês, rapaz.
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Quanto aos itens terminados em –ÃO, que sofrem alteração silábica
na formação do plural, há semelhança entre os nossos dados, os de Scherre
e Koelling, o que pode ser interpretado como: a diferença de material fôni-
co nos dados desse fator favorece a aplicação da regra. Portanto, quanto à
variável processos morfofonológicos de formação do plural, fica eviden-
te que  há mais marcas  de concordância nos itens lexicais com maior
diferença de material fônico, quanto às formas singular/plural.

Juntamente com os processos morfofonológicos, a tonicidade dos
itens lexicais tem uma importância significativa no estudo da concordân-
cia de número.

Tabela 2 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003), Scherre
(1988), Fernandes (1996) e nossos dados, quanto à variável Tonicidade dos itens

Analisando os dados da Tabela 2, constatamos que tanto Scherre (0,66)
quanto Fernandes (0,58) apresentam peso relativo semelhante: mais alto
para as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos como fatores com
maior aplicação da regra. Diferente de nossos dados, em parte, pois a dife-
rença que obtivemos é mínima (0,50) para paroxítona e (0,49) para oxítona
como favorecedores da regra, apesar que, de modo geral, esses resultados
não evidenciam resultados significativos para validar a variável. Koelling,
por sua vez, obteve resultado significativo nas palavras proparoxítonas (0,65).

Tabela 3 - há o resultado da comparação dos dados quanto à variável posição
linear dos elementos no SN:
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Analisando a tabela acima, constatamos semelhança quanto aos resul-
tados dos estudos expostos, evidenciando a importância da primeira posi-
ção (posição zero) como favorecedor de aplicação da regra: Fernandes
(0,77), Koelling (0,77) e nossos dados (0,86), com uma queda considerável
para as demais posições. Scherre (1998), por sua vez, não apresenta dados
específicos, exclusivamente quanto a esta variável, pois afirma que a vari-
ável posição isolada das marcas precedentes e da classe gramatical não dá
conta do fenômeno lingüístico em estudo.

De acordo com Scherre (1998:143), conforme estudos realizados até o
presente momento com relação a esta variável, há uma conclusão unifor-
me: a primeira posição do sintagma nominal é a mais marcada, em um
índice probabilístico nunca inferior a 0,70, e as demais posições evidenciam
um índice baixo de marcas. Inclusive, os pesquisadores envolvidos nos es-
tudos de concordância nominal de número, quanto à esta variável, conclu-
em que ela é a mais importante de todas, no sentido de exercer uma influ-
ência polarizada e uniforme sobre a regra de concordância nominal de nú-
mero entre os elementos do sintagma nominal em português.

Passamos à análise dos dados comparados quanto à variável classe
gramatical.

Tabela 4 - Resultados comparados entre os resultados de Fernandes (1996) e
nossos dados, quanto à variável classe gramatical

Koelling (2003) não analisa a variável classe gramatical. Já Fernandes
(1996), a analisa e explica que os artigos, possessivos e demonstrativos
são os que mais apresentam a marca de plural. Tal resultado é semelhante
ao encontrado por nós, porém, acrescentamos a esses o quantificador. Para
Fernandes (1996), o quantificador encontra-se em um patamar inferior.

É possível, ao analisar a tabela acima, em relação aos dados de Fer-
nandes e os por nós obtidos, encontrar uma semelhança evidente entre a
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classe gramatical que mais retêm a marca formal de plural – artigos e
demonstrativos – e a que menos retêm a marca formal de plural – subs-
tantivo.

Salienta-se que Scherre estudou a classe gramatical relacionada à po-
sição linear, acreditando que a variável classe gramatical, em função da
variável posição tem significativa influência sobre a concordância nominal.

Considerando que vários estudos associam a variável classe gramati-
cal à posição do elemento em relação ao núcleo, os resultados da Tabela 5
corroboram a hipótese de que qualquer classe gramatical anteposta ao ele-
mento central do sintagma nominal apresenta maiores chances de ser mar-
cado que elementos pospostos ao núcleo do sintagma nominal.

Tabela 5 - Resultados comparados entre os resultados de Koelling (2003),  Scher-
re (1998) e nossos dados, quanto à variável Posição do elemento em relação ao

núcleo do sintagma nominal.

Conforme Tabela 6 abaixo, as diferenças entre os itens seguidos de
consoantes e os itens seguidos de vogais não são muito significativas. Os
resultados também são muito semelhantes entre os trabalhos apresentados,
bem como a hierarquia.

Quanto às variáveis sociais, destacamos faixa etária, gênero e escola-
ridade.

Nos estudos sobre a concordância nominal,  a faixa etária mostrou-se
pouco significativa. De modo geral, a manutenção da concordância é mais
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acentuada em informantes de faixa etária intermediária: geralmente de 25
a 49 anos de idade. Na Tabela 7, que segue, constam os dados por nós
obtidos:

Tabela 7 – Faixa etária

Tabela 7 – Faixa etária

Conforme tabela acima,  o que foi inicialmente citado não se confirma,
pois obtivemos maior peso relativo de aplicação da regra por pessoas de
mais idade: 0,73 pessoas com mais de 70 anos e 0,69 por pessoas de 60 a 69
anos. Em terceiro lugar, encontramos as pessoas até 40 anos de idade (0,61).
Vale ressaltar que não podemos verificar a causa dessa diferença de
resultados, uma vez que não houve cruzamento de variáveis, como de
escolaridade e gênero, por exemplo.

O gênero é uma variável muito discutida nos fenômenos de variação
lingüística. De modo geral, a conclusão é a mesma: as mulheres mostram
mais tendência à aplicação da marca de concordância nominal. Segundo
Scherre (1988), isso se dá, porque as mulheres, para garantir status social,
usam mais as formas consideradas de prestígio. Podemos comprovar essa
informação também em nossos dados, conforme Tabela 8:

Tabela 8 –  Gênero
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A tabela acima mostra que há uma diferença significativa entre ho-
mens e mulheres, confirmando que as mulheres (0,69) tendem a reter mais
marcas de concordância que os homens (0,36)

A escolaridade é, provavelmente, a variável social mais significativa na
maioria dos estudos variacionistas. Inclusive, há alguns estudos que estão
correlacionando esta variável a nível socioeconômico. Seguem os dados
dos nossos estudos.

Tabela 9 -  Escolaridade

Na Tabela 9, constatamos que os informantes com ginásio apresentam
maior índice de aplicação da marca de concordância nominal (0,76), en-
quanto que os com segundo grau encontram-se em segundo lugar com
(0,55) de aplicação da regra. Tal resultado diferencia-se do obtido por Ko-
elling (2003) para quem a maior aplicação da regra  (0,74) foi observada
nos informantes com mais anos de escolarização. Scherre (1988), ao ana-
lisar os anos de escolarização, também encontra uma relação direta entre o
aumento dos anos de escolarização e o índice de plural nos elementos do
sintagma nominal. Os estudos comprovam que o fator de menor tendência
à concordância é o de informantes com menos tempo de escolarização, no
caso do nosso estudo, informantes que tenham apenas o primário, com
peso relativo de 0,35 de aplicação da regra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise que realizamos constatou que a concordância nominal de
número no sintagma nominal é uma regra variável em Panambi, Rio Gran-
de do Sul, principalmente nos elementos que sucedem a primeira posição e
pospostos ao núcleo. Isso evidencia que, no português do Brasil, o plural é
expresso na primeira posição do sintagma nominal, como também, nos ele-
mentos antepostos ao núcleo do sintagma nominal.
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No que tange às variáveis lingüísticas deste estudo, podemos concluir
que: em relação a processos morfofonológicos de formação do plural,
a conclusão a que chegamos é a mesma de outros trabalhos realizados:
formas mais salientes são mais perceptíveis e, por esta razão, são mais
marcadas; quanto à variável tonicidade, constatamos que o nosso estudo
diverge dos dados apresentados por Scherre, uma vez que encontramos
como item mais marcado paroxítonas e monossílabos tônicos e Scherre
apresenta como item mais marcado oxítonas e monossílabos tônicos. En-
tretanto, há semelhança com o estudo de Koelling. Vale salientar que a
forma mais coerente de análise desta variável, segundo Scherre, é a que
engloba em um mesmo grupo de fatores, processos morfofonológicos de
formação do plural e tonicidade dos itens; na variável classe gramatical
dos elementos, a aplicação da regra se dá mais nos artigos e demonstrati-
vos  que nos substantivos, inclusive o adjetivo mostrou-se mais marcado
que o próprio substantivo. Esses dados confirmam, pois, a hipótese de que
substantivos e adjetivos retêm menos marcas que os determinantes; a vari-
ável posição dos elementos no sintagma nominal mostra-se  relevante
no que tange à aplicação  ou não da regar de concordância nominal, corro-
borando com os resultados já obtidos: a primeira posição no SN é a que
retêm mais marcas de concordância nominal; ressaltamos que a variável
posição do elemento no SN está associada à variável posição do elemento
em relação ao núcleo do SN, que para nós foi a segunda com dados mais
significativos, o que nos permite concluir que a aplicação ou não de uma
regra de concordância é influenciada pela posição que o elemento ocupa
dentro do SN em relação ao núcleo deste sintagma; quanto à variável con-
texto fonológico seguinte, os nossos resultados são semelhantes a outros
já obtidos: os itens seguidos de consoantes favorecem a aplicação da regra
de concordância.

No que tange às variáveis sociais deste estudo, podemos concluir que:
quanto à variável faixa etária, o que foi inicialmente citado de que as
pessoas com menos de cinqüenta anos tendem a reter mais a marca de
plural no sintagma, não se confirma neste estudo, pois obtivemos mais por-
centagem de aplicação da regra por pessoas de mais idade: pessoas com
mais de 70 anos e  por pessoas de 60 a 69 anos. Em terceiro lugar, encon-
tramos as pessoas até 40 anos de idade; em relação à variável gênero, os
nossos dados confirmam: as mulheres mostram mais tendência à aplicação
da marca de concordância nominal; a variável escolaridade evidenciou
que os falantes com ginásio tendem a reter mais marca de plural. Os resul-
tados foram, portanto, diferentes dos de outros estudos que indicam que
quanto maior a escolarização há aumento da aplicação da regra.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20227



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade228

Simone Daise Schneider

De um modo geral, essas são as conclusões a que chegamos em nosso
estudo. Gostaríamos de salientar que são apenas indícios, uma vez que a
amostra por nós analisada é bastante pequena. Além disso, realizamos a
primeira rodada do programa de análise estatística, não realizando cruza-
mento de variáveis, o que, segundo estudos realizados, é extremamente
significativo para a melhor validação dos dados.

Cumpre-nos, ainda, retomar os objetivos propostos para este trabalho
e concluir que foram atingidos, pois, em especial, verificamos que, em Pa-
nambi, a variedade falada apresenta características similares a de outras
comunidades estudadas, como no caso deste trabalho, Rio de Janeiro, a
Região Sul e Porto Alegre.
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OBJETO DIRETO ANAFÓRICO
DE 3ª PESSOA: O DESAPARECIMENTO

DO CLÍTICO E A EMERGÊNCIA DA
CATEGORIA VAZIA

Nordélia Costa Neiva
Universidade Federal da Bahia

INTRODUÇÃO

O objeto direto anafórico é, indubitavelmente, uma regra variável no
português brasileiro, oferecendo quatro possibilidades de uso: o clítico
acusativo, os SNs anafórico, o pronome lexical e a categoria vazia. Tendo
em vista que as gramáticas normativas apresentam apenas uma variante (o
clítico acusativo), consideramos pertinente mostrar que esta variável
dependente desponta como quaternária. E acrescentamos que a variante
privilegiada pela prescrição gramatical encontra-se em fase de quase
desaparecimento.

Para realização deste trabalho, selecionamos um corpus constituído
de 24 inquéritos do Projeto da Norma Lingüística Urbana Culta (Projeto
NURC), em Salvador.

Assim, pautados nos pressupostos teóricos da Sociolingüística
Variacionista, cujo iniciador é William Labov, e conforme observação ao
trabalho de Duarte (1989), postulamos que os SNs anafóricos e a categoria
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vazia aparecem como estratégia de ‘esquiva’ para falantes que  se desviam
do uso do pronome lexical pleno (ele e seus alomórfes), especialmente por
conta da formalidade do discurso, e estão perdendo a espontaneidade no
uso do clítico.

No corpus analisado foram depreendidas 487 ocorrências do objeto
direto anafórico de 3ª pessoa, conforme apresntação na Tabela 1.

Tabela 1: Variação na forma do objeto direto anafórico de 3ª pessoa na Norma

Culta de Salvador

Os resultados da análise quantitativa revelam que a variante categoria
vazia é a forma mais freqüente de realização do objeto direto anafórico de
3ª pessoa entre os falantes cultos de Salvador, correspondendo a 59% das
ocorrências da base de dados desta análise. Em segundo lugar, fica a
estratégia de se repetir o SN com valor anafórico. Essa variante corresponde
a 34,4% do total de ocorrências. Já os usos do clítico e do pronome lexical
revelaram-se pouco freqüentes, ambos com menos de 5% do total de
ocorrências.

1. VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS E EXTRALINGÜÍSTICAS

O correlacionamento dos resultados, acima, aos fatores de ordem
estrutural e social nos permitirão opinar com maior exatidão sobre o uso da
categoria vazia, do clítico acusativo, do pronome lexical pleno e dos SNs
anafóricos, uma vez que estamos pautados nos pressupostos da teoria
Sociolingüística e concordamos com as palavras de Mollica (2003, p.11), ao
postular que:
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Cabe à Sociolingüística investigar o grau de estabilidade ou mutabilidade da
variação, diagnosticar as variáveis que têm efeito positivo e negativo sobre a
emergência dos usos lingüísticos alternativos e prever seu comportamento
regular e sistemático. Assim compreende-se que a variação e a mudança são

contextualizadas [...]

1.1 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS EXPLANATÓRIAS
ESTRUTURAIS

Para analisar os eventuais condicionamentos lingüísticos estruturais,
foram propostas as seguintes variáveis explanatórias: a estrutura sintática
da oração, o tempo e o modo verbais, a animacidade do objeto, a forma da
referência anterior e a presença/ausência de termos intervenientes. Os
resultados da análise quantitativa do encaixamento estrutural do objeto direto
anafórico no NURC-SSA serão apresentados em termo de suas freqüências
brutas das variantes.

Entendemos que a variação não ocorre de maneira livre, mas
condicionada por fatores lingüísticos e extralingüísticos. Sendo, assim,
explicitaremos, inicialmente, o encaixamento lingüístico da variável
dependente, apresentando o “conjunto total de possíveis armas usadas pelas
variantes durante a batalha”, no dizer de Tarallo (1985, p. 36).

A variável estrutura sintática da oração não foi considerada porque na
amostra analisada a imensa maioria das ocorrências concentrou-se na
estrutura simples do tipo V + ODSN.

1.1.1 O modo e o tempo do verbo

Para a variável explanatória modo e tempo do verbo, ou como denominou
Duarte (1989), o condicionamento morfológico, o levantamento de dados
nos mostrou ocorrências como as seguintes:

a)  Verbo no indicativo:
(25) ...eu procuro eu mesmo carregar minha bagagem... Normalmente
eu carrego sempre na ida.

b) Verbo no infinitivo:
(187)... para recuperar os saveiros e transformar em embarcações
turísticas.
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c) Locução com infinitivo:
(167)... se o indivíduo  está... eh... não está em condições de fazer
determinados esforços, ele não vai fazer...

d) Subjuntivo:
(69)... fez com que ele apanhasse a carteira do cigarro amassada e
pusesse na caixa coletora de papel.

e) Imperativo:
(438)... Esse é um material rico, um material caro, então não joguem
fora...

f) Gerúndio:
(108)... essa rede seria encarregada de distribuir a eletricidade por
todas as ruas e, naturalmente, levando também às casas residenciais.

g) Locução com gerúndio:
(177)... Ela vai avaliando o trabalho do seu pessoal, ela vai orientando.

h)   Locução com particípio:
(51)... Então, se um artista pusesse num quadro um mar nessas... com
essas nuances de azul e... e a pessoa que nunca tivesse visto ao
natural...

Tabela 2: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa e sua relação com a variável modo
e tempo do verbo
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As locuções com particípio, como se pode constatar na Tabela 2, tiveram
muito poucas ocorrências para serem analisados como um fator.

O clítico ocorreu com os verbos em todos os contextos, exceto com o
subjuntivo simples, podendo constatar-se que a variável tempo e modo do
verbo não se mostrou tão relevante para a distribuição do uso desta variante,
visto que, embora se possa observar um crescimento percentual em alguns
contextos, o número de ocorrências é muito pequeno. Já o pronome lexical
ocorreu com maior freqüência junto às formas do subjuntivo, do imperativo
e do gerúndio, embora com reduzido número de ocorrência. As variantes
categoria vazia e SNs anafórico se distribuíram de forma equilibrada em
todos os contextos, o que demonstra que esta variável não interferiu na
escolha dessas variantes. A categoria vazia manteve-se na liderança em
todos as construções, tendo como “única concorrente”, parafraseando
Duarte, os SNs anafóricos. Neste aspecto temos a confirmação de nossa
hipótese inicial.

 1.1.2 A animacidade do objeto

O traço [± animado] mostrou-se bastante relevante para nossa pesquisa,
e pode ser exemplificado com as ocorrências que se seguem:

a) Traço [-animado]:
(01)... Eu sempre pensei (superp) em comprar a casa pronta, mas

em caso de precisar fazer...
b) Traço [+ animado]:
(73) ... a criança deve ir o mais cedo possível à escola, entendeu?

E,F... uma coisa que eu não me arrependi foi ter botado ela, com um
ano e quatro meses...

Este condicionamento foi escolhido sob hipótese de que,quando o traço
é [- animado], os  usos da categoria vazia e dos SNs anafóricos são
favorecidos, e por outro lado o traço [+ animado] favoreceria a ocorrência
do pronome lexical  do clítico acusativo.

Duarte (1989) obteve os seguintes resultados: do total de ocorrência
de clítico 78,4% foram com o traço [+animado], o pronome lexical apresentou
92,4% de suas ocorrências com este traço; já os SNs anafóricos e a categoria
vazia foram favorecidos pelo traço [-animado], apresentando, do total de
suas ocorrências, respectivamente 76,3% e 70,7%.
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Tabela 3: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa e sua relação com o traço

semântico animacidade

Observando a tabela 03, é possível confirmar nossa hipótese quanto a
essa variável. O clítico e o pronome lexical somam uma porcentagem de18%,
com o traço [+ animado], já com o traço [- animado] somam 05%; a categoria
vazia e os SNs anafóricos fazem o caminho contrário: 95% e 82%,
respectivamente.

 1.1.3 Forma da referência anterior

O paralelismo formal foi usado a fim de que pudéssemos observar se a
forma da referência anterior interferiria no uso das variantes, ou seja, se o
falante repetiria a forma inicialmente usada. Vale salientar que quando
adotamos a sentença como antecedente foi no sentido de saber a que variante
ela favoreceria, levando em consideração o número razoável de ocorrências
deste fator. Subdividimos, então, este grupo segundo os fatores identificados
a seguir, verificando-se que o clítico não ocorreu como forma de referência
anterior, por isso, não consta na Tabela 7.

a) SN anafórico:
(55)... Não conhecia o Recreio dos Bandeirantes; vim conhecer em
setenta e dois...

b) Categoria vazia:
(134)... É uma tira plástica, toda pregueada... ... na hora de colocar
na cabeça, nós desfazemos as pregas, pela parte do meio e colocamos
na cabeça...
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c) Pronome lexical:
(68)... Ele foi andando, um guarda chamou...

d) Sentença:
(348)... o governo do estado é do mesmo bloco, né... eu acho um
benefício para a população...

Tabela 4: O objeto direto anafórico de 3ª pessoa de acordo com a forma de
referência anterior

A hipótese de que o falante tende a repetir suas escolhas ao longo do
discurso confirmou-se, como se pode conferir, no caso do pronome lexical
e da categoria vazia, uma vez que se registrou uma tendência à repetição
da forma anteriormente empregada. No caso do pronome lexical, a
freqüência, quando a forma anterior do objeto direto anafórico foi repetida,
aumentou de 2,4% para 9,5%. Em se tratando da categoria vazia, aumentou
de 59% para 86%. No que se refere aos SNs anafóricos, a hipótese  se
confirmou, mais uma vez,  já que esta variante apresentava um total de
34,4% e sobe para 37,4% quando o antecedente é um SN.

A sentença, como forma da referência anterior, conforme mencionamos,
foi analisada com o intuito de saber qual a variante mais favorecida por ela,
e constatamos que os SNs anafóricos aparecem em primeiro lugar com
57% do total de ocorrências, em segundo vem a categoria vazia com 38%,
o clítico apresenta 05% das ocorrências e o pronome lexical não ocorreu.

Como se pode observar na Tabela 4, o clítico não se mostrou relevante
como forma de referência anterior, não ocorrendo, sequer, uma vez. Talvez
esta questão nos remeta a pensar mais uma vez na hipótese do
desaparecimento do clítico na fala dos brasileiros.

Esta questão é referida em Nunes (1996), que salienta que o português
do Brasil está passando por um processo de perda de clíticos acusativos de
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terceira pessoa e que este fenômeno tem dado lugar ao crescimento do
objeto nulo e ao aparecimento do pronome tônico ele. Ressalta, ainda, que
o clítico na fala dos brasileiros apresenta-se como resultado do papel
normatizador da escola. Mesmo assim, o clítico não está “sobrevivendo”.

 1.1.4 Termo interveniente

Consideramos como termos intervenientes entre o verbo e o objeto
direto anafórico, os advérbios e as orações adverbiais, na hipótese de que a
presença ou ausência desses constituintes pudesse ser relevante na escolha
das variantes.  Selecionamos, então, dois fatores para esta variável:

a) A presença de constituintes intervenientes:
(197)... Vocês estão vendo aqui a glândula mamária, vêem aqui a
glândula...

b) A ausência de constituintes intervenientes:
(200) ... vocês já viram a sua situação. Já viram...

Tabela 5 :O objeto direto de 3ª pessoa de acordo com a presença/ausência de

termos intervenientes

A presença de um termo entre o verbo e o objeto direto anafórico
favorece o pronome lexical e os SNs, pois são as variantes de maior força
de referência do que a categoria vazia e o clítico, por sua dependência
fonológica em relação ao verbo, não permitindo, atualmente, a interpolação
de um constituinte, como ocorria no português antigo.
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1.2 VARIÁVEIS SOCIAIS

O estudo das variáveis sociais aqui se apresenta com o intuito de analisar
o comportamento do falante a depender da situação de fala, da faixa etária
do informante, do gênero do falante e do confronto de cada sincronia a que
pertence o informante, entendendo que os fatores externos podem se referir
a traços próprios ao falante ou a traços circunstanciais que envolvem ora o
falante, ora a situação de fala. Deste modo temos as variáveis propriamente
sociais e as estilísticas.

Vale salientar, com Mollica (2003, p.27), que as variáveis tanto externas
quanto internas à língua não agem separadamente, mas num processo de
correlação. Cumpre, assim, nesse subitem, apresentar as variáveis sociais,
assim selecionadas: o gênero do informante, a faixa etária do falante, o
grau de formalidade do discurso e a localização do fenômeno no tempo.

1.2.1 O gênero do informante

Nossa hipótese sobre esta variável dependente está especialmente
vinculada ao fato de que as mulheres são mais sensíveis a uma norma mais
prestigiada, talvez por uma questão de exigência da sociedade para que a
mulher esteja inserida num contexto que, de modo geral, até pouco tempo,
era dominado pelo homem. Fisher (1958, apud MOLLICA, 2003), analisando
a pronúncia do sufixo –ing, formador de  gerúndio, no inglês, chega à
conclusão de que a forma de prestígio tende a prevalecer na fala das
mulheres.

Acreditamos ainda que as mulheres são mais conservadoras, conforme
Trudgil (1979, apud, Monteiro, 2000), que “admite que a diferenciação
lingüística obedece ao fato de que as formas femininas costumam ser mais
antigas, ou seja as mulheres têm uma linguagem mais conservadora.”.
Observemos o que  nossos resultados podem mostrar, conforme a Tabela 6:

Tabela 6: Relevância do gênero do informante na fala culta de Salvador
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Como se pode conferir na tabela 6, nossa hipótese se confirmou, em
parte. No que diz respeito ao uso dos clíticos os homens o fazem em 06% e
as mulheres em 03%. Atentemos para o fato de que esta é a forma mais
conservadora, porém não, necessariamente, a mais prestigiada. Assim, esta
questão pode ser um indício da sensibilidade das mulheres em relação ao
prestígio social. Por outro lado, a categoria vazia é uma forma inovadora
que não é prescrita nos padrões gramaticais, e os dados revelam 58% de
uso para o sexo masculino e 59% para o sexo feminino. Para o pronome
lexical, o homem usou um pouco menos (02%), enquanto as mulheres usaram
mais (03%). Nesse aspecto nossa hipótese não se confirmou. Quanto ao
uso dos SNs anafóricos obtivemos 35% para as mulheres e 34% para os
homens. É prudente registrar que temos consciência de que a pouca diferença
percentual não mostra com tanta clareza a relevância desta variável, mas o
nosso foco é observar a existência, pelo menos em alguns aspectos, de uma
tendência à confirmação daquilo que vem sendo mostrado por pesquisas
como a de Monteiro (1994, p. 177).

 1.2.2 Faixa etária do informante

Por meio da análise da faixa etária do informante é possível observar,
em tempo aparente, a fala adquirida aos 15 anos de idade, como informa
Naro (2003, p.44-45). Deste modo a fala de uma pessoa de 50 anos refletiria
a língua de 35 anos atrás. Neste sentido, o que esperamos encontrar são
indícios de mudança na fala dos jovens, e aspecto mais conservador na dos
mais idosos, o que nos remete a pensar que os indivíduos de faixa etária
mais avançada usariam mais os clíticos, enquanto os mais jovens usariam,
com freqüência superior as formas mais inovadoras, como a categoria vazia,
o pronome lexical e os SNs anafóricos, para realização do objeto acusativo
de 3ª pessoa.

Tabela 7: O pronome versus a faixa etária do informante
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A tabela 7 nos permite constatar que o uso do clítico ocorre com maior
freqüência na fala dos mais idosos, com 06% do total de dados da presente
pesquisa, apresentando um decréscimo do uso à medida que a faixa etária
vai diminuindo: de 36 a 55 anos (04%), de 25 a 35 anos (03%). O que não
podemos deixar de frisar é que mesmo na faixa etária III (a partir de 56
anos), a freqüência de clítico é baixíssima. O uso do pronome lexical segue
o mesmo percurso, o que, por um lado, não confirma a nossa hipótese, se
apontarmos o pronome lexical como característica inovadora, mas, por outro
lado, sustenta nosso pensamento inicial de que os usos dos SNs anafóricos
e da categoria vazia funcionam como uma tentativa de desvio do uso dos
clíticos e da pronome lexical. Tanto é assim que, fazendo uma comparação
dos extremos, constatamos que, na faixa etária III 56% são de ocorrência
da categoria vazia e na faixa etária I 64%. Quanto aos SNs anafóricos , há
um uso equilibrado entre as faixas etárias, não estando de acordo com a
nossa hipótese apenas no que se trata da ordem de crescimento desta
variável.

1.2.3 O Grau de formalidade do discurso

O estudo desta variável nos permite observar o nível de atuação das
variantes de acordo com a influência do registro, e acreditamos, como já é
clássico, que os registros mais formais tendem a apresentar um maior número
de clíticos e um menor número de uso da categoria vazia.

Tabela 8: Relevância do registro

Consultando a Tabela 8, é possível perceber que tivemos nossa hipótese
confirmada, principalmente no que diz respeito ao uso dos clíticos que
aparecem com 08% nos registros mais formais e 02% nos menos formais.
O uso do pronome lexical pleno também mostra que nas elocuções formais
obtivemos 02% e nos DIDs 03%, um uso mais restrito, que nos induz a
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pensar numa preferência por outra(s) variante(s), confirmando assim, para
essa análise, a relevância da variável dependente grau de formalidade do
discurso. Podemos constatar, ainda, com base na Tabela 11, certa preferência
pelos SNs anafóricos, quando o registro é mais formal, constituindo 42%
das ocorrências, enquanto no registro menos formal temos 28%. E só para
não deixar de comentar, pois os resultados estão ‘convidativos’, a liderança
da categoria vazia, como vem ocorrendo ao longo da análise, mostra-se
com um percentual de elevação para os registros menos formais, 67%.

Nossos resultados assemelham-se aos de Monteiro (1994, p. 175), cuja
apresentação é pertinente fazer. Monteiro obteve, em sua análise, no que
se refere aos clíticos, 29% no registro formal e 08% no informal; para o
objeto nulo, respectivamente, 70% e 89%; e para o pronome ele, 01% e
03%.Ressaltemos que Monteiro trabalhou apenas com os pronomes, por
esta razão, não há registro de SNs anafóricos.

1.2.4 A localização do fenômeno em variação no tempo

Para esta variável dependente, acreditamos encontrar um crescimento
do uso da categoria vazia e dos SNs anafóricos proporcional ao
desaparecimento do clítico, numa comparação entre duas sincronias. O uso
do pronome lexical, embora figure também como uma opção de objeto direto
anafórico, parece também ser evitado num corpus de fala culta, como se
observa na Tabela 9.

Tabela 9: A relevância da localização do fenômeno em variação no tempo
Observando a Tabela 9, uma primeira conclusão que se pode ter é a de

que, realmente, o uso da categoria vazia vem crescendo (54% para 63%)
em detrimento do uso dos clíticos (06% 03%). O pronome lexical apresentou
um aumento de 02% para 03%, embora com um percentual baixo, mas
somado aos outros resultados da Tabela em análise, este aspecto coaduna-
se com a visão de Duarte (1989, p. 19), ao postular que:
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[...] o português falado no Brasil, tende, com freqüência cada vez maior, a
substituir o clítico acusativo de 3ª pessoa por um pronome lexical (forma
nominativa do pronome em função acusativa), por SNs anafóricos (forma
plena do SN conferente com outro SN previamente mencionado) ou por uma

categoria vazia (objeto nulo).

Quanto aos SNs anafóricos, encontramos, para a década de 70, 38% e
para as décadas da segunda sincronia (90 e 2000), 32%. Estes resultados
podem ser interpretados como uma preferência, numa época anterior, pelo
uso dos SNs anafóricos em detrimento da categoria fazia; e o caminho
inverso também se faz numa época mais recente.

Quanto ao uso dos SNs anafóricos, obtivemos usos bastante
significativos, no entanto, para uma síntese da análise de dados, aqui
apresentada, procuramos nos concentrar no processo de queda do clítico e
de ascensão da categoria vazia.

2. EM SÍNTESE

Com a análise dos dados, tivemos uma visão geral do que ocorre com
a variável dependente Objeto direto anafórico de 3ª pessoa na fala
culta de Salvador, sabendo-se, porém que, como todo pesquisador,
padecemos de alguns limites, no nosso caso ressaltamos a escassez do
número de ocorrências. Mas não é um empecilho para observarmos a
variação no uso da categoria vazia, dos SNs anafóricos, do pronome lexical
pleno e do clítico acusativo,e antevermos possíveis indícios de  mudança.
Algumas questões não se podem negar: os clíticos estão cada vez mais em
desuso no português do Brasil; o pronome lexical é pouco utilizado no discurso
formal, sendo assim, os SNs anafóricos e a categoria vazia surgem como
recursos para o objeto direto anafórico. Este procedimento nos permite
inferir que os falantes estão evitando o pronome lexical pleno, monitorados
pela avaliação social negativa, e esquivando-se do uso dos clíticos, por não
ser esta uma variante espontânea, no português brasileiro, para não serem
avaliados como ‘pedantes’.

Desse modo, é possível perceber que a questão que envolve a falta de
espontaneidade no uso dos clíticos, no português do Brasil, parece ser um
consenso entre muitos lingüistas como se pode comprovar a partir da
observação a trabalhos de Duarte (1989), Oliveira (1989), Monteiro (1994),
Nunes (1996), só para citar alguns dos autores que se têm ocupado do
assunto.
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ALTERNÂNCIA ENTRE CONSTRUÇÕES
COM VERBO-SUPORTE DAR E VERBOS

PREDICADORES SIMPLES COM
SENTIDO EQUIVALENTE

Giselle Aparecida Toledo Esteves
Universidade Federal do Rio de Janeiro

INTRODUÇÃO

O presente trabalho enfoca a alternância entre construções com ver-
bo-suporte dar e verbos predicadores cognatos ao elemento não-verbal
dessas estruturas (dar pulo/pular; dar fim/finalizar).

O verbo-suporte, chamado de “operandum auxiliar de verbalização de
elemento não-verbal” (MACHADO VIEIRA, 2001), opera sobre um ele-
mento não-verbal com o papel de lhe conferir função predicante ou, em
certos casos, atualizar sua função predicante. O predicado complexo for-
mado com verbo-suporte configura-se desta maneira:

{ Verbo-suporte DAR [elemento não-verbal] }Predicado Complexo

(Arg1) ... (Argn)    [(Argn) < 0] 1

1 (Arg) é o número de argumentos do predicado complexo que pode ser maior ou igual a zero.
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(Ex.:1) “o proeiro é que vê o peixe que dá ordem pra poder cercar”
(PB oral, APERJ, inq. MAC169A)

Portanto, o verbo-suporte partilha com o elemento não-verbal a função
de atribuir papel temático ao(s) argumento(s) do predicado complexo. A
força léxico-semântica do predicado resultante dessa operação está no
componente não-verbal, o responsável pela definição do estado de coisas
expresso.

Na língua, conta-se, então, com as perífrases com verbo-suporte dar
e os verbos predicadores simples com sentido equivalente como duas alter-
nativas que os falantes possuem para indicar eventos.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 A Teoria da Variação e Mudança

Os estudos desenvolvidos no âmbito da Teoria da Variação e Mudança
(LABOV, 1994) demonstram que a variação inerente ao sistema lingüístico
é passível de ser analisada e sistematizada. De acordo com essa teoria,
duas ou mais formas (variantes) que são usadas com o mesmo valor de
verdade constituem uma variável lingüística (variável dependente). No pre-
sente trabalho, a variável dependente é composta pelas variantes: (i) perí-
frase com verbo DAR + SN e (ii) verbo predicador de sentido equivalente
a essa perífrase.

A aplicação da teoria variacionista na pesquisa de fenômenos morfos-
sintáticos gerou muitas críticas. LAVANDERA (1978, 1974) defendeu que
segmentos morfológicos, sintáticos e léxicos apresentariam um significado
referencial próprio, e, portanto, não seria possível considerá-los sinônimos
perfeitos. Propôs, então, que as formas alternantes dessa natureza tives-
sem compatibilidade funcional (dois significados distintos com a mesma
função). Neste estudo, leva-se em conta justamente esta noção de compa-
tibilidade. As variantes supracitadas (forma complexa e forma simples) têm
a mesma função sintático-semântica, a de estruturar uma predicação. Seu
uso relaciona-se a condicionamentos de ordem lingüística e/ou social.
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1.2 Fatores sócio-históricos considerados para a análise
sociolingüística do fenômeno

A língua portuguesa, desde o descobrimento até a metade do século
XVIII, somente possuía uso oficial, fazendo jus ao termo “Português no
Brasil”. Essa língua em formação resultou no “Português do Brasil” no fim
do século XVIII, a partir da expulsão dos jesuítas, genocídio dos índios e a
conseqüente decadência das línguas gerais, da imposição das Leis Pomba-
linas, que tornaram o português língua oficial e obrigatória, e da caracteri-
zação do português como língua de prestígio. Este último fator aumentou a
busca de uma norma padrão idealizada com base no uso da norma culta
mais próximo ao da européia, o que fez com que, no Brasil, alguns fenôme-
nos lingüísticos se apresentassem diferentemente na língua falada e na lín-
gua escrita devido à influência normativa da escola. Com o intuito de obser-
var se a alternância entre perífrases com dar + SN e verbos plenos corres-
pondentes é um desses fenômenos, esta pesquisa investigou a diferença
entre fala e escrita.

Pelo fato de não ter acompanhado algumas mudanças ou inovações
sofridas pelo português europeu no século XVIII, o português brasileiro é
considerado conservador por muitos. Para saber se o fenômeno lingüístico
em análise sofreu alguma influência dessas transformações sócio-históri-
cas, decidiu-se elaborar um estudo em tempo real, abarcando os séculos
XIX e XX. Além disso, tal estudo contribuirá para definir se a alternância
entre perífrases e verbos plenos correspondentes encontra-se em variação
estável ou em mudança em progresso.

2. METODOLOGIA

Compuseram-se dois tipos de amostras de dados: (i) uma amostra de
escrita que provém de editoriais e notícias dos séculos XIX (3 fases distin-
tas) e XX (4 fases distintas), do site do projeto VARPORT/UFRJ
(www.letras.ufrj/varport/), e que viabilizou um estudo diacrônico do fenô-
meno em questão; e (ii) uma amostra de textos orais e escritos (narrativas
e relatos de opinião), do acervo do projeto Discurso e Gramática/UFRJ,
produzidos por falantes com diferentes níveis de escolaridade.

Realizou-se uma análise qualitativa e quantitativa dos dados, com base
no pacote de programas computacionais GOLDVARB 2001 para Windows
(Lawrence, Robinsosn & Tagliamonte, 1999).
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Essas escolhas metodológicas resultaram destes objetivos de pesquisa:
(i) detectar condicionamentos lingüísticos, tais como extensão silábica, grau
de formalidade e nuances semânticas, que co-atuam na alternância entre
perífrases com verbo-suporte dar e verbo pleno cognato; e (ii) examinar a
relação entre o fenômeno “variável” em foco e tipo de texto (textos de
opinião x textos narrativos), tempo (séc. XIX versus séc. XX), modalidade
(fala x escrita) e variedade (Português Brasileiro x Português Europeu).

3. RESULTADOS DA ANÁLISE DE 275 DADOS (116 PERÍFRA-
SES E 159 PREDICADORES SIMPLES)

Analisaram-se as seguintes variáveis: (i) diacronia, (ii) graus de esco-
laridade, (iii) variedades nacionais, (iv) modalidades expressivas, (v) tipos
de texto, (vi) configuração sintática do SN, (vii) diferença entre a extensão
silábica da perífrase e a do verbo predicador, (viii) natureza do SN, (x)
tempos verbais, (xi) planos do discurso (figura e fundo), (xii) nuances se-
mânticas distintas entre o significado do verbo predicador e o da perífrase e
(xiii) grau de formalidade das variantes. No que tange às variáveis lingüís-
ticas, optou-se por descrever as que mais influência exercem no fenômeno.

3.1 Análise probabilística2 de perífrases com DAR + SN ao lon-
go dos séculos XIX e XX em editoriais (total de 68 ocorrências) e
notícias (total de 45 ocorrências) brasileiros e portugueses.

(Ex.:2) “A casa GRANDELA de Lisboa previne o publico das provin-
cias de que já deu expediente a toda a correspondência.” [PE escrito,
VARPORT [ANÚNCIO], E-P-91-Ja-047, 23/09/1917]

2 Esta variável não foi selecionada pelo programa computacional Goldvarb
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(Ex.:3) “(...)Esse episodio (...) deu origem ás varias/ nacionalidades
fundadas nesta/ parte do novo mundo.” [PB escrito, VARPORT, notícia, E-
B-91-JN-004, Jornal do Brasil, 09/07/1920]

Na passagem do século XIX para o século XX, observa-se um aumen-
to em ambas as variedades, que pode sinalizar mudança em progresso. O
aumento da tendência ao uso de perífrases em PB foi maior (de 0.42 a
0.68; 0.26) do que em PE (de 0.44 a 0.52; 0.08). O input geral da variante
“perífrases com DAR + SN” que funcionou como valor de aplicação é de
0.45 tanto na análise que abarca somente dados da variedade brasileira e
diacronia (séculos XIX e XX) quanto na análise que lida apenas com dados
da variedade européia e da diacronia (séculos XIX e XX). Já o input dessa
variante no nível 1 de cada uma dessas rodadas/análise é, respectivamente,
0.29 e 0.25, de qualquer forma muito semelhantes nas duas variedades do
português.

Os resultados percentuais comprovam que há sempre maior produtivi-
dade de verbos predicadores cognatos do que perífrases entre os séculos
XIX (77%) e XX (34%). Logo, cada vez mais, os falantes, mesmo no texto
escrito, optam por essa estrutura como mais um meio de verbalizar nomes.

Os resultados percentuais comprovam que, num total de 113 ocorrên-
cias, há sempre maior produtividade de verbos predicadores cognatos do
que perífrases no século XIX (77%); já no século XX sua produtividade cai
para 34%. Logo, cada vez mais, os falantes optam pela perífrase como
mais um meio de verbalizar nomes no texto escrito.

Para a obtenção dos resultados do comportamento do fenômeno de
alternância ao longo dos séculos XIX e XX, optou-se por amalgamar os
dados dos textos jornalísticos escritos editoriais e notícias. Levando em
conta que, no século XIX, os editoriais possuem uma linguagem mais direta,
assemelhando-se às notícias e afastando-se dos editoriais do século XX,
teve-se o cuidado, no intuito de checar se tal fato poderia interferir na aná-
lise pretendida com o procedimento acima, de separar as notícias dos edito-
riais em uma das análises seguintes. O resultado desta desfez qualquer
preocupação com aquela opção metodológica.

3.2 Relação entre editoriais e notícias (PB e PE) e os séculos
XIX e XX

Os usuários, tanto da variedade brasileira quanto da variedade portu-
guesa da língua, optam, mais freqüentemente, por verbos predicadores sim-
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ples, já que os índices percentuais estão acima de 50% (PB – 69% e PE –
76% em um total de 113 dados) em editoriais e notícias. A maior produtivi-
dade de verbos predicadores também ocorre nos séculos XIX (77%) e XX
(65%) nesses tipos de texto. Os gráficos abaixo demonstram a distribuição
do cruzamento por variedade e século.

Verifica-se, na variedade brasileira, um considerável aumento do uso
de perífrases do século XIX (25%) para o século XX (47%). Na variedade
européia, também há um aumento da opção por este tipo de estrutura, mas
em menor grau (de 15% no século XIX para 27% no século XX). Tais
resultados demonstram que, cada vez mais, os falantes de ambas varieda-
des nacionais optam por perífrases com verbo-suporte DAR mesmo em
textos jornalísticos escritos.

Esses resultados, de certa forma, contrariam a hipótese de que seriam
encontradas freqüências semelhantes entre as diferentes variedades naci-
onais dos séculos XIX e XX. Contudo, deve-se levar em conta que dois
tipos de textos distintos estão sendo incluídos nesta análise, o que pode ter
causado essa diferença. Tal suspeita pode ser confirmada com a observa-
ção dos resultados do item seguinte.

3.3 Relação entre variedades nacionais (brasileira e européia)
e tipos de textos jornalísticos
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Nos gráficos anteriores, pode-se constatar a ocorrência de menor uso
de perífrases nos editoriais, tanto em PB quanto em PE, se comparado às
notícias, confirmando a hipótese de que entre as variedades nacionais ha-
veria comportamento semelhante se os tipos de textos (editoriais e notícias)
fossem analisados separadamente.

Destaca-se, a grande semelhança da produtividade de perífrases em
notícias provenientes do português brasileiro (41%) e do português europeu
(36%), ou seja, uma diferença de apenas 5%. Nos editoriais, o mesmo não
ocorre, pois há 27% de perífrases na variedade brasileira e 12% na varie-
dade européia, ou seja, uma diferença de 15%. Logo, a opção por perífra-
ses em editoriais é maior em português brasileiro do que no europeu. Ainda
com essa diferença, observa-se que, em editoriais de PB e PE, é maior o
uso de verbos predicadores simples (73% em PB e 88% em PE) do que
nas notícias (59% em PB e 64% em PE). Isso confirma a expectativa de
que o grau de elaboração de um editorial seja diferente em relação ao de
uma notícia. No editorial, pela finalidade de persuadir o leitor, já é usada
uma linguagem que dê autoridade ao escritor para isso, que lhe dê credibi-
lidade. Por isso, espera-se que o vocabulário seja mais rico de itens lexi-
cais, verbos predicadores simples. A notícia não tem tanto esse compromis-
so, seu maior objetivo é expor os acontecimentos da forma mais clara pos-
sível, e, para tanto, utiliza itens lexicais e um grande número de perífrases.

3.4 Relação entre os séculos XIX e XX e os tipos de textos
jornalísticos

Os gráficos acima demonstram que os editoriais e as notícias do século
XIX apresentam percentuais muito semelhantes de verbos predicadores
cognatos (Notícias – 80% e Editoriais – 76%) e de perífrases (Notícias –
20% e Editoriais – 24%). Diferentemente, os editoriais e notícias do século
XX apresentam percentuais distintos, já que, nos editoriais, há um índice
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bem menor de perífrases (19%), enquanto ocorre um percentual de 54%
nas notícias.

Destaca-se o aumento significativo de perífrases nas notícias (de 20%
no século XIX para 54% no século XX). Os editoriais, de forma distinta,
apresentam uma redução de 5% no uso das perífrases do século XIX (24%)
para o século XX (19%). Parece que o principal responsável pelo aumento
das perífrases em notícias é o português brasileiro que se apresenta com
maior número de perífrases (47%) do que no português europeu (15%),
como é possível observar nos resultados do item 3.2.

Esses resultados também estão de acordo com a hipótese do estudo
que previa o menor uso de construções com verbo-suporte DAR nos edito-
riais em relação às notícias, em virtude do maior grau de formalidade espe-
rado naquelas em comparação a estas.

3.5 Diferença entre as modalidades expressivas (somente da-
dos do corpus do programa Discurso e Gramática): 54 dados na
modalidade escrita e 108 dados na modalidade oral

(Ex.:4) “(...) eu fui brincar com ela... ela me... me deu uma mordida
[PB oral, D & G, inf. 43]

(Ex.:5) “(...) até que um dia ela se injuou e me mordeu (...)” [PB
escrito, D & G, inf. 43]

De acordo com o gráfico acima, o nível de produtividade de perífrases
com DAR + SN na fala é maior do que na escrita. Provavelmente, o uso de
perífrases com mais intensidade na fala indica que essa estrutura faz parte
da gramática nuclear e que os falantes a usam inconscientemente (cf. KATO,
2002). A diminuição das perífrases na escrita talvez se deva à orientação
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de cunho mais normativo de que sejam usados diversos itens lexicais (am-
pliação de vocabulário) para demonstrar riqueza vocabular, o que faz com
que o número de perífrases diminua, evitando também que o indivíduo não
incorra em repetições.

3.6 Diferença entre faixas etárias (somente dados do corpus do
programa Discurso e Gramática): falantes com menos de 11 anos – 26
dados; de 11-17 anos – 63; de 18-35 anos – 44; de 36-55 anos – 14

O gráfico anterior demonstra que as duas faixas de indivíduos mais
jovens possuem comportamento semelhante, pois apresentam maior produ-
tividade de construções com verbo-suporte DAR (menores de 11 anos:
62% e de 11-17 anos: 59%) em relação aos seus verbos plenos correspon-
dentes (menores de 11 anos: 38% e de 11-17 anos: 41%). Diferentemente,
os indivíduos de maior faixa etária (de 36 a 55 anos) apresentam uso mais
elevado de verbos predicadores (86%). Estes resultados provavelmente
devem-se ao fato de os falantes mais novos possuírem menor conhecimen-
to de itens lexicais que os adultos. Estes, por sua vez, geralmente já têm
contato com uma diversidade maior de tipos de textos, o que proporciona a
ampliação do vocabulário. Esse comportamento é previsto por MARTI-
NOT (1996) apud MACHADO VIEIRA (2001). Segundo o autor, as cri-
anças tendem a iniciar a fala usando perífrases e, com o amadurecimento,
com mais experiência lingüística, passam a usar mais verbos predicadores.
Além disso, são os indivíduos adultos que, em geral, por participarem de
experiências lingüísticas no ambiente profissional, tendem a se preocupar
com o como se expressam, procurando demonstrar riqueza vocabular ao
lançar mão de diversos itens lexicais, o que acaba reduzindo naturalmente a
freqüência de perífrases.

Os indivíduos da faixa intermediária (de 18-35 anos) apresentam pro-
dutividade semelhante de perífrases (47%) e verbos predicadores (53%).
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Este resultado já era esperado, por se tratar de um período de transição em
que o indivíduo começa a ter maior contato com textos orais e escritos, o
que lhe proporciona o conhecimento de mais itens lexicais e, ao mesmo
tempo, utiliza bastante as perífrases.

 3.7 Diferença no número de sílabas entre verbo predicador e
perífrase

Pelo gráfico acima, é possível perceber que, quando não há diferença
entre o número de sílabas da perífrase e dos verbos predicadores (dar tiro/
atirar – 3 sílabas), ocorre maior produtividade de construções com DAR
(56%).

O uso de verbo predicador aumentou quando a diferença de extensão
entre ele e a perífrase é de uma, duas ou três sílabas a mais para a perífrase
(saltar - dar saltos, preferindo - dando preferência, e consentindo - dando
consentimento, respectivamente). Destaca-se este último caso, em que ocor-
re o uso quase categórico de predicadores que possuem três sílabas a me-
nos que as perífrases (97%). Tal resultado inverte-se nas ocorrências em
que a diferença de extensão é de uma sílaba a mais para o verbo predica-
dor (dar valor – valorizar). Neste caso, a freqüência das perífrases é de
79%.

A seleção desta variável como fator condicionante do fenômeno cor-
robora tais resultados, já que os maiores índices probabilísticos relaciona-
dos à tendência de uso das perífrases ocorrem quando estas são menores
em extensão do que o verbo predicador correspondente (1 sílaba a mais
para o verbo predicador – 0.73), quando essa diferença não existe (0.70)
ou é pouca (1 ou 2 sílabas – 0.53 e 0.52, respectivamente). Diferentemen-
te, se a diferença de extensão for mais alta (3 sílabas a mais para a perífra-
se), a tendência ao uso dessas estruturas é bem baixa (0.07) em relação às
demais. O input geral dessa rodada foi de 0.42, enquanto o input dessa
variável foi de 0.45.
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3. 8 Grau de formalidade

O gráfico abaixo corrobora a hipótese de que o grau de formalidade
pode influenciar na opção por perífrases ou verbos predicadores. Quanto
maior o grau de formalidade da situação comunicativa, maior é o número
de ocorrências de verbo predicador (89%). Inversamente, maior será a
produtividade da perífrase (67%), quanto menor o grau de formalidade.
Quando a perífrase e o verbo predicador cognato podem ser usados em
qualquer contexto discursivo, sem diferença de registro, constatou-se que a
produtividade de ambos ocorre de maneira semelhante (57% de predicado-
res e 43% de perífrases), o que já era esperado.

3. 9 Distribuição de perífrases e verbos predicadores corres-
pondentes nos editoriais e notícias do VARPORT e nos textos es-
critos do corpus do programa Discurso e Gramática.

A hipótese inicial da pesquisa previa comportamentos semelhantes entre
os textos que possuíssem modos de organização também semelhantes, ou
seja, entre notícias, narrativas de experiência pessoal e narrativas reconta-
das, por um lado, e entre editoriais e relatos de opinião, por outro. No entan-
to, o fenômeno ocorreu de maneira semelhante entre os relatos de opinião
e as notícias e narrativas recontadas. Além disso, há uma certa diferença
entre a narrativa que trata do próprio autor (50% de perífrases e verbos
predicadores correspondentes) e aquela que não trata (38% de perífrases e
62% de verbos predicadores). Apesar de a produtividade de verbos predi-
cadores ser maior nos relatos de opinião e nos editoriais, estes apresentam
índices ainda mais elevados (78%) do que aqueles (62%).

Esses resultados talvez se devam ao fato de, apesar de apresentarem
modos de organização discursiva diferentes, as notícias e os editoriais se-
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rem escritos com intenções discursivas semelhantes, para serem publica-
dos num jornal. A semelhança de comportamento desses textos com os
relatos de opinião e as narrativas recontadas provavelmente ocorre por
esses textos se referirem a outras pessoas, levando o indivíduo que os pro-
duz a ter certo cuidado com a linguagem, evitando, talvez, muitas expres-
sões com perífrases que sejam de cunho informal, o que faz com que au-
mente naturalmente a produtividade de verbos predicadores. A narrativa de
experiência pessoal demonstrou-se distinta quanto a essa característica,
pois se imagina que, ao tratar de si mesmo, o usuário da língua utilize tanto
perífrases quanto verbos predicadores correspondentes, como o resultado
evidencia.

3. 10 Presença ou não de nuances semânticas pertencentes
aos predicados complexos com verbo-suporte DAR + SN e aos ver-
bos predicadores correspondentes

Os níveis de freqüência da tabela acima demonstram que, para marcar
alguma nuance de sentido, o falante opta, com maior freqüência, pelo uso
de perífrases com o verbo-suporte dar (dar um abraço apertado) em vez
de recorrer aos verbos predicadores de sentido equivalente (abraçar). A
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análise probabilística também corroborou esse resultado, já que o fator “com
alguma diferença de sentido” apresenta maior relevância (0.77) em rela-
ção ao “sem qualquer diferença semântica” (0.46) na análise em função
das ocorrências com perífrases. O input geral apresentado na rodada foi
de 0.42, enquanto o input dessa variável independente foi de 0.45.

3.11 Configuração sintática dos predicados complexos com DAR
+ SN do corpus

Há dados em que, mesmo com a possibilidade de alternância, ocorre
alguma diferença sintática em virtude de elementos intervenientes que pos-
sam acompanhar o elemento nominal das perífrases. Assim, foram investi-
gados dados em que o nome não vem acompanhado por qualquer outro
elemento (“nome isolado”) e dados com os seguintes tipos: (i) artigo indefi-
nido ou definido genérico, (ii) artigo definido, (iii) modificador intensificador
e (iv) modificadores qualificativo ou quantificador (antecedidos ou não de
artigo).

Percebe-se que, quando a configuração sintática das perífrases é mais
restrita, ou seja, não há elementos intervenientes entre os seus componen-
tes ou apenas elementos [-determinantes], geralmente essas construções
não transmitem qualquer nuance de sentido distinta do verbo predicador
correspondente. Diferentemente, se as perífrases apresentam elementos
intervenientes ou adjacentes ao SN que tenham caráter [+determinante],
elas passam alguma nuance de sentido não alcançada pelos verbos plenos
correspondentes.

3.11.1 Sem qualquer nuance semântica

• Nome “isolado” [Oco/Total – Percentagem (50/87 - 58%)]

(Ex.:6) “as ovelhas não dão prejuízo a ninguém (...).” [PE oral, VAR-
PORT, OP-P-90-1M-007, nível 1]

• Artigo indefinido/definido genérico [Oco/Total – Percentagem (33/
87- 37%)]

(Ex.:7) “O presidente da | Argentina Carlos Menem telefonou para
dar os parabéns a FH.” [PB escrito, notícia, E-B-94-Jn-026, O Globo, 29/
01/1987]

temp1.pmd 29/4/2008, 18:20259



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade260

Giselle Aparecida Toledo Esteves

• Artigo definido [Oco/Total – Percentagem (4/87- 5%)]

(Ex.:8) “(...)o telefone tocou e era a minha tia dando a notícia de que
o meu avô tinha morrido. (...)” [PB escrito, D&G, 4° série, Narr. recontada,
inf.  69]

3.11.2 Com alguma nuance semântica

• Artigo indefinido/definido genérico [Oco/Total – Percentagem (3/15-
20%)]

(Ex.:9) “(...) a minha irmã estava sentada lá (...) eu dei um tapa nela...”
[PB oral, D & G, inf. 74] (um pouco diferente de estapear – dar tapas)

• Modificador intensificador [Oco/Total – Percentagem (7/15- 46%)]

(Ex.:10) “Ela dá mais valor a assuntos de pouco interesse (...)”. [PB
escrito, D & G] (um pouco diferente de “valoriza”, pois houve uma intensi-
ficação do SN)

• Modificador qualificativo ou quantificador, antecedido ou não de arti-
go [Oco/Total – Percentagem (5/15- 34%)]

(Ex.:11) “você pode dar uma boa educação  ao seu filho...” [PB oral,
D & G, 3° grau, Relato de opinião]

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa validou a maioria das hipóteses postuladas acerca
dos contextos discursivos em que a opção por verbo-suporte dar + SN era
mais freqüente, em relação à escolha por verbos plenos cognatos de senti-
do equivalente. Observou-se que as perífrases são mais recorrentes na fala
do que na escrita, mais produtivas nos textos escritos do século XX do que
no século XIX e também mais freqüentes no português brasileiro do que no
português europeu.  Os fatores “diferença no número de sílabas entre ver-
bo predicador e perífrase” e “nuances de sentido” foram selecionados como
condicionadores do fenômeno.
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DE/EM: VARIAÇÃO NA FALA CULTA
DO RIO DE JANEIRO

Elaine Marques Thome Viegas
UFRJ/CNPq

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa a discutir a alternância das preposições de/em e
estabelecer, à luz da Sociolingüística quantitativa laboviana, os fatores lin-
güísticos e/ou extralingüísticos, na fala culta do Rio de Janeiro, que favore-
cem o emprego de cada uma das preposições, nos casos em que a alter-
nância de uso não implica mudança de sentido.

(01)Ah, é a base de (~em) todo bolo né, é ovo, farinha, leite, chocolate
em pó, em barra ralado, e pronto, o fermento. (Inq. 002R/feminino/
faixa 3/déc. 90)1

(02)Outra coisa, característica de (~em) Botafogo que eu me lembro
que também sei, que era da, os mesmos fornecedores das gerações
anteriores era a Galeria Moderna, que era uma papelaria. (Inq. 133R/
feminino/faixa 2/déc. 90)

1 Nos exemplos desse trabalho, a primeira variante em negrito é a do inquérito. A variante com
qual pode alternar vem em seguida dentro de parênteses. Quanto às referências dos exemplos,
estão na seguinte ordem: número do inquérito, quando há R significa que é da amostra reconta-
to, faixa etária do falante e década do inquérito.
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1.CONHECENDO AS VARIANTES DE E EM

As preposições são definidas pela maioria dos gramáticos como pala-
vras invariáveis que funcionam como um instrumento de ligação das partes
do discurso, estabelecendo relações de subordinação entre os constituintes
de uma oração. De e em são classificadas pelos gramáticos como preposi-
ções essenciais “por só aparecerem na língua como preposições”, em opo-
sição às acidentais, palavras que perderam seus valores e empregos primi-
tivos e passaram a funcionar como preposições (Bechara, 1999, p. 301).Con-
tudo, há casos como No sábado, iremos ao clube em que as preposições
não relacionam termos, porém introduzem noção circunstancial.” após “es-
tabelecendo... constituintes de uma oração.

Semanticamente, o sistema português de preposições funciona em dois
planos de significação gramatical. O primeiro, mais concreto, é o das loca-
lizações no espaço, e por extensão, no tempo. Do primeiro plano deriva um
segundo, de empregos modais, com conceitos metaforicamente deduzidos
de estado, origem, posse, finalidade, meio, causa, objetivo, dentre outros.
No plano locativo, em indica a “situação geral”. A essa localização estática
se acrescenta uma dinâmica, em que entra a noção de “afastamento”, as-
sinalada pela preposição de (Câmara Jr., 1975, p. 179).

Said Ali (1966, p. 204) define de como “a preposição empregada com
mais freqüência e para fins os mais diversos” e em como partícula que
exprime interioridade com referência tanto a lugar quanto a tempo, além de
denotar superposição – pôr pé em terra –, estado de alguma coisa, divisão,
distribuição, dentre outros. Lapa (1973), cujo ponto de vista é mais estilísti-
co, afirma que em seu significado primitivo, a preposição de marca o lugar
donde, a origem. Como a idéia de causa liga-se à de origem, de acaba
exprimindo causalidade, mas também pode ter o sentido de referência, já
vulgar em latim, finalidade, caracterização, modo e até, em um processo
metafórico, comparação como em dentes de neve. Quanto à em, Lapa
(1973) afirma que essa preposição “desempenha papel importante na des-
crição dos ambientes, no cenário que  envolve  os  atos  das  personagens”
e que muitas vezes insinua uma idéia de causalidade, como no exemplo
dado por ele: “O senhor, na excitação nervosa que lhe davam as insônias,
irritava-se com o menor rumor”. Segundo o autor, em também adquiriu um
valor afetivo na literatura moderna.

Rocha Lima (2001) classifica de como uma preposição fraca e chega
a afirmar que ela só adquire significado no contexto em que está inserida,
diferentemente das preposições fortes como contra, entre e sobre. As
preposições fracas, como a, com, de,
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não têm sentido nenhum, expressando tão-somente, em estado potencial e de
forma indeterminada, um sentimento de relação. No contexto é que se concreti-
za o valor significativo das várias relações que elas têm aptidão para exprimir.

(ROCHA LIMA, 2001: 355 e 356)

Quanto a em, o autor não a classifica como preposição forte ou fraca.
Contudo, enumera os valores que ela pode indicar: lugar onde, tempo, esta-
do, mudança de estado, preço, modo.

Para Moura Neves (2000), de funciona tanto no sistema de transitivi-
dade – introduzindo complementos de verbos, adjetivos, substantivos e ad-
vérbios – quanto fora do sistema de transitividade – estabelecendo rela-
ções semânticas em adjuntos adverbiais, em adjuntos adnominais, em pre-
dicativos do sujeito e do objeto, em construções indicativas de circunstânci-
as, em perífrases e até em expressões fixas como dar de cara, cair de
cama, cair de quatro, ter muito de (alguém) etc. Assim como de, em
também funciona no sistema de transitividade introduzindo complementos
de verbos e estabelecendo diversas relações semânticas, além de entrar
em expressões fixas como em dar em nada.

Avelar (2005) defende que, embora de pareça ser semanticamente
mais esvaziada que em, não é claro como capturar formalmente esse esva-
ziamento por meio de uma gradação de funcionalidade. Além disso, em
contextos que não de adjuntos adnominais, a preposição em mostra um
caráter tão semanticamente esvaziado quanto o de de. Da mesma maneira,
de pode, em certos contextos, apresentar um conteúdo semântico bem de-
lineado, veiculando a noção de origem, ponto de partida, ou outro afim.

2.CORPORA E METODOLOGIA

Para a implementação desta pesquisa foram analisados doze inquéri-
tos do projeto NURC-RJ (www.letras.ufrj.br/nurc-rj), seis da década de 70
e seis da década de 90 – recontato – todos eles distribuídos por gênero –
masculino e feminino – e por faixa etária – 25 a 35 anos, 36 a 55 anos e 56
anos em diante, respectivamente faixas 1, 2 e 3. Assim, para o estudo da
variação e mudança lingüísticas são adotadas duas abordagens: a de tempo
aparente e a de tempo real, a última, apenas através do estudo de painel,
isto é, dos mesmos informantes em dois períodos discretos de tempo.

Em cada inquérito foram observadas todas as preposições de que po-
deriam alternar com em e todas as preposições em que poderiam alternar
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com de sem mudança de sentido ou com mudança sutil em um mesmo
contexto.
Os dados foram codificados considerando-se dez grupos de fatores – ex-
tralingüísticos e lingüísticos. As preposições de ou em correspondem à va-
riável dependente, com de como valor de aplicação nas três rodadas, uma
geral, com os dados de 70 e 90, e duas em separado, uma somente com os
dados de 70 e outra somente com os de 90. Os grupos de fatores são: (a)
função sintática do sintagma preposicional (SP), (b) definitude e (c) espe-
cificidade semântica (humano, inanimado, evento, espaço, imaterial/
abstrato) do elemento à esquerda do SP, (d) definitude e (e) especifici-
dade semântica (idem c) do SP, (f) mudança de funcionalidade, (g) faixa
etária, (h) gênero, (i) década do inquérito e (j) inquérito.

A depreensão dos possíveis condicionamentos foi possível com o em-
prego do programa Goldvarb versão 2001. De um total de 414 ocorrências,
238 (57%) são da década de 70 e 176 da década de 90 (42%).

3.RESULTADOS: A VARIAÇÃO DE/EM

Primeiramente, observam-se os resultados das duas amostras em con-
junto – a de 70 e a de 90. As freqüências de de e de em nas duas décadas
não chegam a 10 pontos percentuais de diferença (Cf. Figura 1). Também
entre os inquéritos não são detectadas diferenças significativas de valores.
O percentual de de, que oscila entre 57%, nos inquéritos 071 e 164R, e
78%, no inquérito 233R, mantém-se sempre mais elevado do que o de em,
como se observa na Figura 2. Esses resultados indicam a ampliação no uso
da preposição de em relação a em.

Vale lembrar que Bybee (2003) destaca o papel crucial da repetição na
gramaticização2. Nesse processo, ocorre o aumento da freqüência de con-
textos em que a forma é apropriada. A freqüência não é apenas resultado
da gramaticização, mas também o fator que mais contribui para o processo,
uma força que estimula a mudança, junto à pragmática.

2 Processo freqüentemente descrito como a passagem de elementos lexicais para gramaticais e
de gramaticais para mais gramaticais. É um dos temas mais discutidos dentro da investigação
funcionalista, tanto no Brasil, quanto no exterior. Há diferentes termos para nomear o mesmo
processo. Antoine Meillet foi o primeiro a empregar o termo gramaticalização. Heine (2003)
e Lehmann (1985) usam o mesmo termo. Hopper (1991) e Bybee (2003) usam o termo
gramaticização.
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Figura 1. Freqüências das preposições de e em nas décadas de 70 e 90

Figura 2. Freqüências das preposições de e em em cada inquérito

(03)ninguém quer casa de de (~em) vila... porque casa de (~em) vila
é uma casa que... que não serve pra especulação imobiliária... (Inq.
233/masculino/faixa2/déc. 70)

(04)com toda uma arquitetura engraçada, muito ‘art nouveau’ muito
requintada... até o mau gosto absoluto do (~no) requinte... (Inq. 133/
feminino/faixa 1/déc. 70)

(05)(crediário) é um saque na (~da) bolsa do... do comprador... e em
geral é a classe mais pobre que faz isso... (Inq. 373/feminino/faixa 3/
déc 70)
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(06)... você falou nos... nos (~dos) produtos e na (~da)... qualidade
dos produtos (Inq. 133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(07)É. Você falou aí, de (~em) Nova Trento. (Inq. 133R/feminino/
faixa 2/déc. 90)

(08)Um gol de (~em) um lado da rua e o outro do (~no) outro lado da
rua. E a garotada jogava bola ali. (Inq. 233R/masculino/faixa 3/déc.
90)

(09)Compram já (bife) cortadinho. Agora não tem, agora você tem é
que dobrar o dinheiro na (~da) carteira porque, tem muita coisa já que
facilita na cozinha,... (Inq. 002R/feminino/faixa 3/déc. 90)

(10)... a inflação é tanta, os aumentos são tantos, tudo oficial e aquela
repressão violenta, um mascaramento dos (~nos) índices que levou a
dar uma inflação em mil novecentos e setenta e três de vinte e dois por
cento... (Inq. 164R/masculino/faixa 2/déc. 90)

No stepping up, o programa Goldvarb seleciona como grupos relevan-
tes os relativos a definitude, tanto do elemento posicionado à esquerda do
SP, quanto do SP, como se nota na Tabela 1 (input .70 / significance 0,017).
O elemento à esquerda [+ definido] e o SP [- definido] favorecem o uso de
de.

Quanto à definitude, Lambrecht (1994) afirma que essa categoria gra-
matical corresponde a um traço formal associado a expressões nominais
que sinalizam se o referente da sentença é ou não identificável. Porém,
vale ressaltar que as categorias cognitivas de identificabilidade e a grama-
tical de definitude são imprecisas, pois não há uma relação biunívoca entre
identificabilidade e não-identificabilidade de um referente e definitude ou
indefinitude gramatical do sintagma que designa aquele referente. Por exem-
plo, em “Vou comprar um carro” o SN indefinido “um carro” pode ter um
referente específico, ou não, recuperável na anáfora: Vou comprar o Fus-
ca – Vou comprá-lo / Vou comprar qualquer carro (Callou, s/ data).

Tabela 1. Distribuição do uso da preposição de em relação às definitudes
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(11)...o comércio da (~na) cidade é decadente (...) parte da cidade é
uma lástima... não tem nada realmente em termos de comércio pro
consumidor... (Inq. 233/masculino/faixa 2/déc. 70)

(12)...a famosa característica da família ter a conta na (~da) Imperi-
al mandar buscar, ah. (Inq. 133R/feminino/faixa 2/déc. 90)

(13)a cultura dela ainda é de Imperial o que é bom... em frente tem Ø
pão de queijo no (~do) Bragança também é muito suburbano... (Inq
133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(14)alguns líderes de sindicatos da (~na) época eram na verdade
muito mais ligados ao governo do que outra coisa. (Inq. 164R/masculi-
no/faixa 2/déc. 90)

Após a análise das duas décadas em conjunto, parte-se para a dos
resultados de 70. Durante o stepping up, o programa seleciona dois gru-
pos, um relativo à função sintática do SP e o outro relativo à definitude do
elemento à esquerda do SP. A função sintática de adjunto adverbial e o
elemento [+ definido] favorecem o uso de de e a função de complemento
verbal e o elemento  [-definido] favorecem o de em (Cf. Tabelas 2 e 3).

Segundo Rocha Lima (2001), o adjunto adverbial, na maioria das ve-
zes, é constituído por expressão adverbial (preposição + substantivo). A
classificação do adjunto é dificultada pela dependência das relações esta-
belecidas pelas preposições introdutórias e algumas delas, como é o caso
de de, podem estabelecer diferentes relações, dificultando a interpretação.
Talvez o maior uso de de em função de adjunto adverbial na década de 70
mostre a ampliação de seus sentidos, indo ao encontro do que afirma Ave-
lar (2004a, b): de funcionaria como um item relacional “curinga”, que não
apresenta em si um conteúdo semântico estabelecido a priori, mas adqui-
rido em um contexto. Apesar disso, o peso relativo de .30 na função sintá-
tica de complemento verbal mostra que em 70 ainda há restrições para o
uso de de, especialmente como introdutora dessa função sintática..

Tabela 2. Distribuição do uso da preposição de
em relação à função sintática do SP
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Tabela 3. Distribuição do uso da preposição de em relação à definitude do elemen-
to posicionado à esquerda do SP

(15)eu não sabia nem que tinha bonde ainda lá senão eu já tinha ido...
atravessa o Aterro inteiro de (~em) bonde... (adjunto adverbial – Inq.
133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(16)... a maminha de alcatra que é um pedaço da (~na) alcatra... a
alcatra... chã-de-dentro... patinho e:: carne de segunda (adjunto adno-
minal – Inq. 002/feminino/faixa 2/déc. 70)

(17)... bem era diferente sim (...) eu costumo (...) eh eu costumo não
falar de (~em) namoro (...) isso não aconteceu comigo não... (com-
plemento  verbal – Inq. 071/masculino/faixa 3/déc. 70)

(18)quando você falou em (~de) compras eu pensei de (~em) com-
pras de (roupas)... Mas isso aí eu gosto de comprar comida... (com-
plemento verbal – Inq. 233/masculino/faixa 2/déc. 70)

(19)... a rua Visconde Silva... como todas as ruas da (~na) cidade...
estão invadidas de automóveis ou entulhadas de automóvel... (Inq. 233/
masculino/faixa 2/déc. 70)

(20)... e durante muito tempo a cidade ficou paralisada quase que en-
tre muros... tanto é que as ruas da (~na) antiga periferia de Barcelona
eram chamadas (rondas)... (Inq. 133/feminino/faixa 1/déc. 70)

(21)minha mulher morava numa casa de vila na (~da) rua Uruguai...
lá na Tijuca... (Inq. 071/masculino/faixa 3/déc. 70)
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(22)...vantagens imediatistas... é:: Ø assistência médica ... dentária
...(assistência) em (~de) advogado que ele precise pra uma qualquer
orientação... (Inq. 164/masculino/faixa 1/déc. 70)

Na década de 90, nenhum grupo de fatores é selecionado durante o
stepping up. O não pronunciamento do programa Goldvarb pode ser pelo
fato de haver mais dados da década de 70 (238/414) ou pelo fato de o uso
de de ter se generalizado a ponto de nenhum fator contribuir na escolha de
uma ou outra preposição. Embora o Goldvarb selecione condicionamentos
em 70 e não em 90, o programa não seleciona década como variável extra-
lingüística relevante na análise das duas amostras.

Como foi possível observar, nenhum fator sociolingüístico é seleciona-
do, nem nos dados em conjunto – de 70 e 90 – nem nos de 70 ou 90. Esses
resultados vão ao encontro do que Avelar (2005): na variação de/em, que
não marca prestígio ou estigma, entram em jogo mecanismos exclusivos da
gramática nuclear, “construídos” no processo de aquisição natural da lín-
gua, segundo Kato (2005). Esses mecanismos devem ser os mesmos entre
os indivíduos da comunidade e não estariam sujeitos, assim, a fatores exter-
nos à gramática. Por isso, a distribuição dessas preposições na comunidade
é uniforme, nos dois momentos, assim como na fala e na escrita, a julgar
pelos resultados de Santos et alii (2006). O uso da preposição de ou em
corresponderia a estratégias morfossintáticas distintas de uma mesma gra-
mática, não havendo condicionamento sociolingüístico.

4. CONCLUSÕES

• As freqüências das análises mostram que a preposição de é preferida
pelos falantes;

• os resultados apontam para a importância da definitude do elemento
posicionado à esquerda do SP, pois esse fator é relevante para a variação
tanto nas duas amostras em conjunto, quanto apenas na  da década de 70;

• haveria algum tipo de restrição na utilização de uma preposição em
relação à outra, havendo dois grupos de fatores relevantes para a variação,
em 70, mas não em 90, o que aponta para a generalização do item de de 70
para 90.
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VOGAIS PRETÔNICAS /e/ E /o/ - UM ESTUDO
DE PAINEL E DE TENDÊNCIAS

Dircel Aparecida Kailer
Universidade Estadual Paulista/Araraquara- Bolsista/CNPq

INTRODUÇÃO

Conforme Labov (1966), muitos pesquisadores têm estudado as for-
mas variantes das línguas no intuito de depreender o caráter sistemático da
variação, buscando prever a nova organização do sistema em um processo
evolutivo que vem de muito tempo.

Neste sentido, este estudo tem como objetivo apresentar algumas con-
siderações acerca do uso das vogais médias pretônicas anterior  [e] e pos-
terior [o]  (pequeno ~ piqueno)1,  (conheço ~ cunheço) na fala de dois
informantes de Foz do Iguaçu que foram inquiridos por Aguilera em 1988
para a elaboração do ALPR (AGUILERA, 1994) (dados que denominare-
mos de corpus 1) e por nós em 2006 (dados que nomearemos de corpus
2). Apesar de serem apenas dois informantes, acreditamos que esta amos-
tra pode levantar pontos interessantes a respeito do alçamento das vogais
pretônicas [e] e [o] na referida região. Segundo Labov (1994), este tipo de

1 Não usamos a transcrição fonética neste artigo para evitar problemas de configuração das
fontes. Não apresentamos todos os fatores analisados, apenas aqueles que consideramos mais
significantes dentro dos contextos apontados pelo programa como os mais relevantes.
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estudo é interessante porque  os dados obtidos do recontato de um mesmo
indivíduo depois de um determinado período  fornece-nos dados valiosos
para o estudo  de mudança da comunidade e para o estudo de presença ou
ausência de mudanças no sistema de cada indivíduo. Além disso, essa iden-
tificação do comportamento estável ou instável dos indivíduos possibilita
identificar se há uma mudança geracional ou uma gradação etária. A pri-
meira refere-se à freqüência mantida pelos indivíduos quanto ao uso está-
vel de uma determinada variante. A segunda refere-se ao fato de os indiví-
duos alterarem seus comportamentos lingüísticos conforme vão envelhe-
cendo (LABOV,op.cit).

Tal investigação, em tempo real, possibilita explicar ocorrências lin-
güísticas no presente, a partir de evidências do passado,  verificar se uma
variante está se expandido ou não no uso da comunidade em estudo. De
acordo com Labov, “são as observações em tempo real que definem se
uma mudança está em progresso ou não em uma comunidade” (LABOV,
1994:73).

O referido autor afirma que há duas abordagens básicas na obtenção
de dados em tempo real. Uma é o estudo de tendências, que ele considera
mais simples e mais eficiente. Nesta abordagem o pesquisador investiga
em estudos semelhantes já realizados sobre a comunidade em questão no
intuito de comparar os resultados. Para isso é necessário que se elabore
uma amostra parecida, escolhendo os informantes da mesma maneira,  para
se obter os mesmos dados  e, utilizando os mesmos critérios, realizar as
mesmas análises (LABOV, 1994 -76). Para poder dizer se a regra em
estudo é um caso de mudança ou não. A segunda abordagem é o estudo de
painel que ele considera mais  difícil e elaborado, pois o pesquisador deve
retornar a comunidade, após um certo tempo, e repetir a mesma pesquisa,
com os mesmos informantes,  e monitorar qualquer mudança em seus com-
portamentos,  submetendo-os  ao mesmo questionário, entrevista, ou expe-
rimento (LABOV, 1994 -76).

Labov (op.cit.) enfatiza que é necessário fazer um estudo combinando
os dois tipos – painel e tendências, porque apenas por meio do estudo de
painel não se pode distinguir nem a gradação etária de mudança comunitá-
ria, que ocorre quando todos os membros de uma comunidade podem alte-
rar a freqüência no uso de uma variante, nem a mudança geracional de
estabilidade, na qual comunidade e indivíduo não alteram seus comporta-
mentos lingüísticos, ou seja, não há indícios de uma mudança em curso.

Sendo assim, primeiramente apresentaremos os contextos lingüísticos
adjacentes que apresentaram mais relevância no uso  das pretônicas e pos-
teriormente os resultados gerais no estudo de painel e no estudo de tendên-
cias.
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1. OS CORPORA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1.1 Os informantes

Como já mencionamos nossos corpora constituem-se de ocorrências
das pretônicas [e] e [o] na fala de dois informantes de Foz do Iguaçu que
foram inquiridos por Aguilera em 1988 para elaboração do ALPR (1994).
Todavia para o estudo de tendências comparamos a fala destes dois infor-
mantes com a fala de outros dois que também entrevistamos em 2006, os
quais possuíam  características semelhantes às dos informantes na década
de 80. Como neste estudo pretendemos verificar o uso das pretônicas na
fala dos informantes recontatados, não serão somadas as ocorrências das
pretônicas da fala dos informantes usados para o estudo de tendências.

1.2 Os corpora e os procedimentos  metodológicos

Nossos corpora são compostos por 475 ocorrências do [o], sendo que
153 do corpus 1 e 322 do corpus 2. Além destas, trabalhamos com  821
ocorrências do [e] pretônico, sendo 355  do corpus 1 e 466 do corpus 2.
Tais  ocorrências realizaram-se em contextos semelhantes aos dos seguin-
tes vocábulos: (#hospital ~ #huspital), (#educação ~ #iducação), (João ~
Juão), (teatro ~ tiatro), (costeleta ~ custeleta), (vestido ~ vistido). Esses
vocábulos que estavam gravados em fita cassete (corpus 1) e em MP4
(corpus 2) foram transferidos para o programa Sound forge no qual fo-
ram recortados e armazenados para futuras audições.

Seguindo os pressupostos teórico metodológicos da Sociolingüística
Variacionista, foram codificados de acordo com os contextos lingüísticos
adjacentes (ponto de articulação, atonicidade, classe morfológica, nasaliza-
ção, trava silábica, vogal da sílaba seguinte e da sílaba tônica e homorgani-
cidade) e contextos extralingüísticos (idade e sexo, não consideramos a
escolarização porque ambos possuem a mesma, antigo primário incomple-
to). Só então esses dados foram submetidos ao programa GOLDVARB
(2001, for windows) que nos forneceu os resultados em percentuais e peso
relativos. Entretanto, neste estudo, apresentaremos apenas os resultados
em percentuais das variáveis sociais e faremos um breve comentário dos
contextos apontados pelo programa GOLDVARB como mais relevantes
para o alçamento das pretônicas. Ponderamos que seria mais prudente usar-
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mos percentuais devido ao reduzido número de ocorrências no corpus 1, o
que poderia fornecer pesos relativos não muito confiáveis.

2. ANÁLISE DOS DADOS

2.1 Estudo de Painel

Os informantes de Foz do Iguaçu foram contatados pela primeira vez
em 1988 por Aguilera e equipe para a elaboração do ALPR (1994). Nessa
época, a mulher estava com 38 anos e o homem com 45. No segundo
contato, em 2006, a senhora estava com 55 anos e o senhor com 62. Ambos
continuavam, após 18 anos, morando na mesma localidade, desenvolvendo
as mesmas atividades, ainda não realizaram viagens, nem mesmo, como
queixou-se a senhora, para conhecer as Cataratas do Iguaçu, que ficam a
alguns minutos de sua casa. A diferença que ocorreu na vida dos dois é que
os filhos casaram e lhes deram netos que estão morando na mesma locali-
dade. Além disso, a mãe da senhora, que morava no Rio Grande do Sul,
agora mora com os dois; a casa de madeira, onde moravam e costumavam
tomar chimarrão na varanda e vivenciar alguns dos causos contados em
nossa entrevista, já muito velha, foi substituída por uma pequena e modesta
casa de alvenaria. Agora, segundo eles, mais idosos, não trabalham tanto e
por isso têm mais tempo para ouvir  rádio e assistir  televisão, principalmen-
te os telejornais, as novelas e  os programas musicais.

Os dois informantes possuem pouca escolarização, ambos não conclu-
íram o ensino fundamental séries iniciais,  mas percebemos que a senhora,
mesmo contando histórias, estava mais atenta a sua própria fala. Quando
elogiamos a presteza do senhor seu marido em dar as informações neces-
sárias e contar “causos”, ela se irritou e iniciou uma discussão alegando
que o marido no dia-a-dia se fazia de doente e esquecido. No momento em
que estava mais preocupada em ganhar a disputa travada com marido,
deixou que alguns alçamentos ocorressem, como  na lexia  que já havia
falado sem alçamento (depois) realizou, no embate, como (dipois), forma
também utilizada por ela em 1988. Além disso, declarou que o marido não
sabia falar a palavra (árvore). Desde que eram jovens, ela sempre o corri-
gia, pois ele falava (auvore). Para desagradá-la, hoje em dia, não fala mais
(auvore) mas sim (arve). De fato, a gravação de 1988 registra várias rea-
lizações da palavra (arvore) como (auvore) na fala do informante masculi-
no.
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Gráfico 1- Estudo de Painel referente à pretônica [o]

Observamos, por meio dos resultados do Gráfico1, referente à pretôni-
ca [o], que o alçamento está mais presente na fala masculina nos dois
momentos e, por conseguinte, na fala do mais velho. Nossos dois informan-
tes, no entanto, ao mudarem de faixa etária não aumentaram o uso da
forma alçada do [o], diferentemente do que  Callou, Moraes e Leite (2002)
observaram no falar carioca, no qual os informantes, ao se tornarem mais
idosos, aplicam mais o alçamento. Isso talvez se deva ao fato de estarem
assistindo mais a telejornais, nos quais geralmente a norma culta se faz
presente e o alçamento da pretônica [o] restringe-se a poucos contextos
nesse meio de comunicação.

Gráfico 2 -Estudo de Painel referente à pretônica [e]

1988
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Quanto à pretônica [e], há diferença em relação ao alçamento, pois a
senhora (43%) produzia mais a vogal alta [e] na posição pretônica em 1988
e neste interstício de tempo reduz tal uso (31%). O informante masculino
age de modo diferente. Em 1988 (31%) alçava menos que a informante
feminina e em 2006  passa a alçar mais. A partir disso, é possível verificar-
mos, na fala feminina, que há uma gradação etária na aplicação do alça-
mento das duas vogais pretônicas, porque, conforme avança na  faixa  etá-
ria, diminui o uso do alçamento. Entretanto essa gradação também aconte-
ce na fala masculina, mas, em relação à pretônica  [e], de maneira inversa,
com aumento de 8%  no uso da pretônica alteada [i].

Diante desses resultados podemos tentar levantar algumas hipóteses.
A primeira refere-se ao fato do possível prestígio em relação ao alçamento
do [e] em 1988 e da manutenção do [o] nas duas épocas, visto que tal uso
é feito pela informante feminina e mais jovem que demonstrou, pela discus-
são  que o casal teve, ser mais sensível às variações da fala. Além disso,
verificamos, baseados em Labov, que o uso das pretônicas é característica
de gradação etária e não de mudança geracional. Esta existiria se os infor-
mantes mantivessem o mesmo  comportamento  frente ao alçamento nas
duas épocas.

Para que possamos identificar o curso das pretônicas, como variável
estável ou como uma mudança em regressão, é preciso verificarmos o
comportamento da comunidade, conforme veremos no próximo gráfico.

2.2 Estudo de tendências

No intuito de identificar o comportamento da comunidade (se também
apresenta uma mudança quanto ao uso do alçamento), buscamos comparar
os resultados dos dois informantes contatados em 1988 com os resultados
do uso da pretônica na fala de outros dois informantes com as mesmas
características. Segundo Labov (1994: 76), ao constituirmos uma segunda
amostra parecida com a de um estudo já realizado, num espaço de tempo
significativo, fazendo uso dos mesmos critérios para coleta e análise dos
dados, poderemos depreender se há uma mudança comunitária, na qual os
indivíduos de uma comunidade podem apresentar freqüências diferentes no
uso de uma mesma variante nos dois momentos.
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Gráfico 3-Estudo de tendências – Foz do Iguaçu [o]

Os dados expostos no Gráfico 3 mostram que há um decréscimo na
aplicação da regra de alçamento na comunidade, tanto para o homem quanto
para a mulher, similarmente ao que  apresentaram os resultados do estudo
de painel, no qual averiguamos o uso da  pretônica [o] na fala dos mesmo
informantes.

Gráfico 4- Estudo de tendências – Foz do Iguaçu [e]

Quanto ao [e] pretônico, o Gráfico 4 também apresenta um discreto
aumento no percentual de alçamento e um sensível  recuo na fala feminina,
e confirma o que havíamos percebido no estudo de  painel.
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2.3. Contextos lingüísticos mais relevantes para o alçamento
das pretônicas nos dois corpora

Como nosso objetivo, neste estudo, não é tratar dos contextos lingüísti-
cos especificamente, mas sim da atuação das variáveis  sociais (sexo e
idade), apenas arrolaremos aquelas que se destacaram no favorecimento
ou desfavorecimento da aplicação da regra de alçamento das pretônicas
[e] e [o] na fala dos dois informantes de Foz do Iguaçu.

Os contextos que apresentaram-se como ambientes mais favoráveis
ao alçamento do [e] nos dois corpora foram: a) inicial(#educação  ~ #idu-
cação) (100% das 21 ocorrências nos dados de 1988 e 97% das 76 ocor-
rências nos dados de 2006); b) vogal alta [i] na sílaba seguinte (menino ~
minino)(com 59% das 74 ocorrências nos dados de 1988 e  55% das 95
ocorrências nos dados de 2006); c)  coda preenchida por uma sibilante
(vestido ~ vistido) (com  74%  das 71 ocorrências nos dados do corpus 1 e
76% das 78 ocorrências nos dados do corpus 2); coda silábica preenchida
por nasais (#ensinar ~ #insinar) ( 50% nos dados do corpus 1 e de  47%
nos dados do corpus 2); d) pretônica [e] formando hiato (veado ~ viado)
(53% das 9 ocorrências  no corpus 1, e 78% das 14 ocorrências nos dados
do corpus 2).

O contexto menos favorável para o alçamento do [e] continua sendo o
de sílaba travada por uma retroflexa (serviço ~ sirviço) (das 28 ocorrênci-
as no corpus 1 e das 38 ocorrências no corpus 2, nenhuma apresentou
alçamento).

Quanto à pretônica [o], os contexto mais favoráveis são: a) vogal alta
seguinte [i] (domingo ~ dumingo)(59% de alçamento das 27 ocorrências,
no corpus 1 e 48 % de alçamento das 70 ocorrências do corpus 2). Toda-
via no corpus 2, a vogal alta [u] (coruja ~ curuja) apresentou 54% de
alçamento das 22 ocorrências. Diferentemente da atuação que teve no
corpus 1, onde ocorreu apenas 1 alçamento nas 14 ocorrências do [o]
neste contexto. As sílabas abertas (CV) (cotovelo ~ cutuvelo) foram as
mais favoráveis ao alçamento tanto nos dados de 1988 ( 30% das 91 ocor-
rências ) quanto  nos dados de 2006 (26% das 234 ocorrências).A atonici-
dade permanente também  apresentou-se como contexto favorável ao al-
çamento nos dois corpora (comadre ~ cumadre) (36% das 95 ocorrências
no corpus 1 e  27 % das 261 ocorrências do corpus 2). Por fim, os contex-
to em que a pretônica [o] forma hiato também mostrou-se favorecedor do
alçamento nos dois corpora (joelho ~ juelho)(corpus 1, 88% das 9 ocor-
rências, e no corpus 2, 54% das 22 ocorrências).
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O contexto inicial continua sendo o contexto menos favorável ao alça-
mento da pretônica [o], das 5 ocorrências no corpus 1 e das 15 ocorrências
no corpus 2, não houve nenhum caso de alçamento (#hospital ~ #huspital).
Seguido do contexto de vogal média posterior nasal na sílaba seguinte (co-
lonha, colonho, Rondon) que parece inibir o alçamento da pretônica [o],
pois não houve alçamento nos dois corpora, conforme Kailer (2004) já
constatou em outras regiões paranaenses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer, em relação às variáveis lingüísticas, de modo geral, que
nos dois corpora não há discrepância quanto aos contextos, pois aqueles
que eram muito favoráveis ou ambientes inibidores do alçamento das vo-
gais [e] e [o] em contexto pretônico continuam sendo os mesmos apesar
dos resultados não serem idênticos2. Já em relação às variáveis sociais,
apesar dos percentuais muito próximos,  podemos cogitar a idéia de que,
em Foz do Iguaçu, está havendo um recuo, apesar de discreto, no uso da
pretônica alçada ([u]) pelos dois informantes do estudo de tendências. Em
relação ao [e] pretônico, verificamos o mesmo recuo apenas na fala femi-
nina. Já na fala masculina, observamos um aumento na aplicação da regra
de alçamento na fala do informante recontatado e variação praticamente
estável na fala do informante do estudo de tendência que apresenta aumen-
to  de  apenas 2%  no uso do alçamento. Como apresentamos somente
dados de dois informantes, qualquer afirmação categórica  poderia ser pre-
matura. Sendo assim, pretendemos, no decorrer de nossa pesquisa em tem-
po aparente, acrescentar os dados dos demais informantes para termos
certeza se o alçamento das vogais pretônicas trata-se de uma mudança em
recuo, como aponta este estudo, ou apenas de uma variação estável na
referida região.

Não apresentamos todos os  fatores analisados, apenas aqueles que consideramos mais signifi-
cantes dentro dos contextos  que o programa apontou como mais relevantes.
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INTRODUÇÃO

Um dos problemas com que se deparam os lingüistas cujo objeto de
estudos são os traços lingüísticos característicos da fala de africanos es-
cravizados levados para o Brasil e seus descendentes é a falta de fontes.
Apesar de quase a metade dos brasileiros serem descendentes de africa-
nos, é praticamente impossível encontrar registros da fala de negros e es-
cravos anteriores ao século XX no Brasil. Dado que as fontes disponíveis
são bastante escassas, torna-se essencial o aproveitamento de todos os
registros existentes, inclusive representações escritas da fala desses gru-
pos – sejam estes exageros, estereótipos ou representações cuidadosas da
oralidade por meio de recursos utilizados por autores que procuram refletir
modalidades de fala divergentes da linguagem considerada normativa. Aze-
vedo (2003), que apresenta uma análise da representação da oralidade em
obras de ficção, reconhece que “nenhuma representação da oralidade conse-
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gue captar integralmente o ato da fala” (2003, p. 136). Nessa perspectiva,
as transcrições de gravações de fala também são representações, na medi-
da em que consistem na interpretação de quem faz a transcrição. A ques-
tão é como analisar os dados de que dispomos e como validá-los.

Discutem-se a seguir o papel dos falantes de línguas africanas e seus
descendentes na formação do português brasileiro, a falta de registros his-
tóricos sobre a fala de negros e escravos, a natureza das fontes escritas
disponíveis e os problemas encontrados na análise e interpretação das re-
presentações de fala encontradas em tais fontes.

O PAPEL DOS AFRICANOS NA CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA
DO PORTUGUÊS BRASILEIRO

Os conhecimentos sobre a participação de africanos e seus descen-
dentes na constituição histórica do português brasileiro são limitados, já que
a maioria dos dados disponíveis data do século XX. Hoje o Brasil é o país
que tem a maior concentração de afrodesencentes fora da África. Porém,
até o século XX a falta de publicações dedicadas ao negro, às línguas afri-
canas e a variedades lingüísticas afrobrasileiras chama a atenção (Cf.
ÁLVAREZ LÓPEZ, 2004, p. 81-83). Além disso, a falta de informações
sobre as circunstâncias sócio-históricas e demográficas no Brasil colonial
se faz sentir. Por essa razão, vários historiadores vêm buscando alternati-
vas (Cf. SLENES, 1983), já que não há, por exemplo, números exatos e
informações detalhadas sobre as regiões de origem no que concerne os
africanos levados para o Brasil. Da mesma maneira, os lingüistas procuram
fontes alternativas (Cf. ALKMIM, 2001, ALKMIM; ÁLVAREZ LÓPEZ,
2005).

No que diz respeito aos dados demográficos, pode-se contrastar a situ-
ação brasileira com a das colônias britânicas e francesas, que estão relati-
vamente bem documentadas desde cedo, enquanto o primeiro censo brasi-
leiro só foi realizado em 1872 (CONRAD, 1972) e estimativas anteriores a
essa data são raras. Sabe-se ainda que, em 1891, três anos após a Aboli-
ção, o Ministro das Finanças, Rui Barbosa, mandou queimar todos os regis-
tros oficiais do tráfico negreiro. Talvez para defender as finanças do estado
de possíveis ações indenizatórias, uma vez que os proprietários poderiam
exigir remuneração, já que figurava nos registros o número de escravos
que cada um possuía (CASTRO, 1976:7).
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Quanto aos registros históricos sobre as variedades lingüísticas utiliza-
das pela população africana e afrodescendente no Brasil, sua ausência chama
a atenção, pelo menos até o fim do século XIX (ALKMIM, 2001, p. 317;
ÁLVAREZ LÓPEZ, 2004, p. 80-83; QUEIROZ, 1998, p. 18). Existem tex-
tos da autoria de cronistas, viajantes, religiosos e historiadores que forne-
cem detalhes relevantes, mas não se encontram fontes apropriadas em
quantidades suficientes para reconstruir um panorama histórico consistente
da situação lingüística da população afrodescendente naquele período (ALK-
MIM, 2003).

Como os africanos e seus descendentes constituíram a maioria da
população brasileira desde o século XVII até 1890, chegando a dois terços
segundo algumas avaliações (MUSSA, 1991, p. 163), é evidente que a falta
de pesquisas sobre a participação dos falantes de línguas africanas na for-
mação do português brasileiro não se deve à ausência de falantes dessas
línguas em território brasileiro. Embora grande parte da população do Bra-
sil tenha aprendido o português como segunda língua durante vários sécu-
los, as hipóteses sobre as causas da variação e da mudança lingüística no
Brasil parecem variar conforme a época na qual cada estudo foi realizado,
das ideologias com as quais os autores se identificavam e da orientação
lingüística de cada um. Portanto, poucos estudos lingüísticos sobre o portu-
guês brasileiro consideram o fato de ter havido períodos na história do por-
tuguês brasileiro em que “o português falado como L2 foi uma realidade
diária e serviu como modelo para a aquisição de L1 em determinados con-
textos sociais” (BAXTER; LOPES, 2005).

O apagamento da herança lingüística afrobrasileira aparece, sobretu-
do, como um produto das ideologias que marcaram e ainda marcam as
atitudes lingüísticas, contribuindo para a estigmatização de afrodescenden-
tes, das línguas africanas e das variedades lingüísticas afrobrasileiras. Nes-
se sentido, Ilari e Basso (2006: 151) apontam que a suposta uniformidade
do português brasileiro é um mito “para o qual contribuiram 1) uma certa
forma de nacionalismo; 2) uma visão limitada do fenômeno lingüístico, que
só consegue levar em conta a língua culta; e 3) uma certa insensibilidade
para a variação”. Assim, a falta de interesse por parte de muitas institui-
ções acadêmicas revela um posicionamento que consiste em ignorar uma
área de pesquisa que carece de prestígio, por razões ideológicas (Cf. PERL;
SCHWEGLER, 1998, p. 4; CASTRO, 2001, p. 67; ÁLVAREZ LÓPEZ,
2004, p. 81-86).
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A NATUREZA DAS FONTES DISPONÍVEIS

No Brasil do século XVIII teria surgido uma variedade nova que, con-
forme Lipski (1995; 2005, p. 29), dava continuidade à tradição afro-ibérica
e mostrava um desenvolvimento próprio no Brasil ou Brasil-Angola. Não
obstante, as informações sobre o uso de variedades afrobrasileiras, as lín-
guas africanas e as condições de aquisição da língua portuguesa pelos es-
cravos são fragmentárias. Não há praticamente fontes históricas sistemáti-
cas sobre a realidade lingüística de africanos escravizados (ALKMIM, 2003).
Uma exceção está na obra de Antônio da Costa Peixoto que, no século
XVIII, descreveu a variedade lingüística utilizada por escravos de Ouro
Preto. Essa obra de Peixoto é analisada por Castro como “um dos raros
documentos lingüísticos e o mais importante do tempo da escravidão no
Brasil” (2002, p. 25).

Visto que não há registros suficientes, torna-se necessário documentar
a linguagem oral dos negros e escravos através das únicas fontes disponí-
veis. todas fontes indiretas, entre as quais se incluem as representações
escritas da fala de negros Trata-se, na maioria dos casos, de textos produ-
zidos por “brancos” que compartilhavam com seus leitores uma visão da
língua baseada nas concepções dos gramáticos (AZEVEDO, 2003, p. 44)
e publicados entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do
século XX.

QUAIS SÃO AS FONTES ESCRITAS DISPONÍVEIS?

A presença de personagens negros e escravos na literatura brasileira é
praticamente inexistente até meados do século XIX. Existe atualmente um
conjunto bastante limitado de representações da fala de negros e escravos
no Brasil. Inicialmente muito secundários e marginais às tramas, os negros
e escravos só adquiriram uma certa visibilidade na literatura brasileira com
o início da campanha abolicionista, embora estivessem presentes no cotidi-
ano da sociedade brasileira. Com relação à linguagem, não foram muitos os
autores que, em suas obras, procurassem sinalizar especificidades da ma-
neira de falar de africanos e seus descendentes. Os primeiros exemplos de
fala de personagens negros encontram-se no teatro de Martins Pena e
datam da primeira metade do século XIX.

Cronologicamente, as representações da fala de negros e escravos até
hoje estudadas são: um texto publicado por Serafim da Silva Neto (1940, p.
93-96, 1963, p. 35-39; Cf. LIPSKI, 2005, p. 68; LIPSKI sem data: Appen-
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dix #15) que data, provavelmente de 1620; os manuscritos de Antônio da
Costa Peixoto (1731-41) analisados em Castro (2002); um texto brasileiro
que teria sido publicado em 1789 (LIPSKI, 2005, p. 67), apresentado por
Adolpho Coelho (1967, p. 73-74); três folhetos de cordel (anônimos) escri-
tos, provavelmente, na segunda metade do século XIX, e reeditados em
1999 por Diniz e Müller de Oliveira; uma variedade de fontes escritas –
textos literários e charges – analisadas nos trabalhos de Alkmim (1995,
1996, 2001, 2002, 2003, 2004); um conjunto de fontes que contém represen-
tações escritas de tradições orais apresentadas em Alkmim e Álvarez Ló-
pez (2005); e alguns exemplos do século XX fornecidos por Roger Bastide
(1943) e Arthur Ramos (1935). Oliveira (2004), por seu lado, estuda a orto-
grafia em 13 documentos escritos por escravos no século XIX e um docu-
mento de 1770. Tendo em vista a natureza das suas fontes, este último
poderá certamente chegar a resgatar alguns traços da oralidade dos indiví-
duos que escreveram esses documentos.

REPRODUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS
NAS FONTES DISPONÍVEIS

Através da análise de fontes indiretas que fornecem dados sobre lín-
guas crioulas, Baker e Winer (1999, p. 103) constatam, entre outras coisas,
que muitos dados referentes às línguas crioulas estão em publicações de
viajantes que não dominavam essas línguas e que estavam destinadas a um
público europeu ou norte-americano. Porém, os mesmos autores (1999, p.
103-104) afirmam que, quando os livros começam a ser publicados nas
colônias, aparecem textos escritos por pessoas que ali moram, e que se
dirigem principalmente ao público da mesma região. Assim, os trechos de
fala citados tornam-se mais longos e surgem algumas convenções para as
representações das línguas crioulas – muitas vezes inspiradas em repre-
sentações estereotipadas de dialetos e socioletos das metrópoles.

Da mesma maneira, Lipski (sem data) menciona, repetidas vezes, a
problemática derivada do fato de as descrições da linguagem de falantes de
variedades afro-ibéricas encontradas em fontes literárias terem sido influ-
enciadas pelos preconceitos dos autores. Isso leva, segundo o mesmo au-
tor, à exageração e à reprodução de estereótipos que atribui aos persona-
gens negros erros e distorções que nem sempre refletem a maneira como
realmente falavam. A reprodução de estereótipos se explica ora por razões
ideológicas, ora como recurso humorístico. Nesse sentido, as críticas con-
tra a utilização de representações escritas da fala têm a ver sobretudo com
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as representações estereotipadas do nível fonético-fonológico da lingua-
gem (AZEVEDO, 2003, p. 137). E aqui, surge uma outra questão: quais
são os estereótipos no que concerne aos negros, escravos e às variedades
lingüísticas por eles faladas?

Lustosa (2004), discorre sobre “a imagem do negro na tradição cultu-
ral brasileira”, chegando à conclusão de que este é “sinônimo de coisas
negativas”: mentiroso, ladrão, feiticeiro, falso, desclassificado social. Sabe-
se que as primeiras cargas de africanos escravizados provavelmente che-
garam à Bahia na década de 1530. Observa-se ainda que os primeiros
textos escritos sobre o Brasil durante o século XVI, representam os negros
praticamente como animais: comem milho, gostam de banana e têm certo
tipo de piolhos (SAYERS, 1956, p. 17-18, 36). Mais tarde aparecem negros
tratados individualmente e até heróis da guerra contra os holandeses ou do
quilombo de Palmares. No século XVII, o Brasil já estava desenvolvendo
uma literatura de temática brasileira através de autores como Gregório de
Mattos ou Antônio Vieira. Mas esta ainda não era uma literatura indepen-
dente, visto que os escritores tinham estudado na Europa e sido influencia-
dos pela literatura ibérica. Aliás, tanto Mattos como Vieira descreveram
aspectos da vida dos negros no Brasil colonial, demonstrando atitudes am-
bíguas frente ao sistema escravocrata.

Alkmim (2001), que se debruçou sobre as atitudes em relação à fala
dos negros levantada em charges do século XIX, aponta atitudes e/ou jul-
gamentos que afirmavam a ausência de razão em negros, vistos como in-
fantis nos modos, idéias e linguagem. Os estereótipos negativos em relação
ao negro estão igualmente presentes na literatura de cordel (MOURA, 1976):
a mulher sem moral, com permanente apetite sexual, que se entrega facil-
mente aos brancos; o marido traído; o negro que representa o mal e o
demônio; o negro que procura auto-afirmar-se branqueando-se. Enfim, a
imagem do negro ignorante e feiticeiro e da negra como objeto de prazer
têm sido estereótipos recorrentes na literatura brasileira1. Essas represen-
tações ou clichês que tratam o negro com desprezo refletem, segundo vári-
os estudiosos (FRANKLIN, 1970; MOURA, 1976; SANTOS; VIANNA
1989, p. 14), o pensamento global da sociedade dominante em um determi-
nado momento histórico.

1 Ver Moura (1988, p. 80), a respeito dos estereótipos negativos sobre o negro como
imigrante.
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Quanto à chamada “língua de preto” na literatura, Azevedo (2003, p.
65; Cf. TEYSSIER, 1959, p. 230) afirma que houve uma “tradição repre-
sentativa estereotipada” a partir do momento em que houve, em socieda-
des lusófonas, a presença de africanos que aprendiam o português como
segunda língua, isto é, a partir dos séculos XV-XVI. Nessa tradição teria
havido uma certa reprodução de traços estereotipados que “habitua os lei-
tores e cria certas expectativas, que funcionam como um ponto de referên-
cia obrigatório” (AZEVEDO, 2003, p. 137). Assim, muitos procuravam
caracterizar lingüisticamente seus personagens negros e escravos, valen-
do-se de “marcas” que assinalavam o caráter “desviante” na fala de perso-
nagens negros em relação à fala de brancos (SAYERS, 1951).

Alkmim (2001) aponta não só a discriminação das variedades de por-
tuguês marcadas por africanismos e da pronúncia dos negros, (que também
é avaliada negativamente como infantil e estúpida), mas também a repro-
vação das variedades lingüísticas de jovens brancos adquirida pelo contato
com as línguas africanas, que seria, como estas, “viciada” e eivada de “ter-
minologia mais esquisita”. Os traços da linguagem dita “viciada” servem
para contrastar a fala de alguns personagens com a de outros e consistem,
por exemplo, em tendências como: a troca de v por b; a substituição de lh
por i; casos de metátese; reduções de ditongos; ausência de concordância
de número e gênero (Cf. AZEVEDO, 2003, p. 65-67).

Ainda conforme Azevedo (2003, p. 135), a “escolha dos traços e sua
combinação são parciais e seletivas, e dependem, em última análise, de
uma decisão de cada autor sobre o grau de verossimilitude desejado”. Não
obstante, ao comparar estes dados com dados apresentados em estudos
sobre o português brasileiro, verifica-se logo que a maioria dessas caracte-
rísticas “estereotipadas” ocorrem atualmente no português vernáculo bra-
sileiro, sendo que a não concordância de gênero é menos comum, limitan-
do-se sobretudo às representações escritas da linguagem de africanos que
falam português como segunda língua – e têm sido registradas, mais recen-
temente, em gravações realizadas em comunidades negras rurais como
Helvécia (ALKMIM; ÁLVAREZ LÓPEZ, 2005; BAXTER, 1998). Con-
cordo, portanto, com Azevedo (2003, p. 137), que afirma que os autores dos
textos literários escolhem os traços mais “salientes ou representativos” e
omitem outros, que estariam necessariamente presentes em uma descrição
de caráter lingüístico. Dessa perspectiva, as representações da fala refleti-
riam, até certo ponto, a realidade lingüística.
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INTERPRETAÇÃO DE DADOS: IDENTIFICAÇÃO
DE AUTORES E PERSONAGENS

A situação acima discutida acarreta um conjunto de problemas para a
interpretação dos dados de que dispomos. Nessa perspectiva, alguns ques-
tionamentos pertinentes foram colocados por Alkmim (1996, p. 63): “Vale o
que está escrito? Apenas em parte? De modo algum? Cada caso é um
caso?”.

Encontram-se, às vezes, além dos dados lingüísticos, comentários a
respeito da linguagem utilizada por negros e escravos, que poderão, em
parte, fornecer respostas. O trecho abaixo aparece em um folheto de cor-
del. Neste caso, sabe-se que se trata de uma peleja entre Inácio da Catin-
gueira, um dos maiores cantadores nordestinos, descrito como negro e es-
cravo (falecido em 1879), e um personagem categorizado como negro que
nasceu livre, José Patrício.

Meu pai foi um homem pobre,
Não podia me educar,
Porém aprendi a ler,
A escrever e a contar,
Não tenho traço de negro:
Se vê logo onde eu falar.”
(citado em Moura 1976: 36)

Tendo nascido livre e aprendido a ler, escrever e contar, José Patrício
afirma, no trecho citado, que sua fala não contém traços característicos da
linguagem utilizada pela população definida como negra. Neste trecho o
cantador dá a entender que, na mesma época, existiam outras pessoas cuja
fala realmente tinha algum tipo de “traço de negro” e que esses traços
eram detectados facilmente ao ouvi-las falar. O exemplo acima é o único
encontrado, dentre um grande número de fontes consultadas, que inclui um
comentário metalingüístico feito por um personagem, que pela sua condi-
ção, provavelmente tinha conhecimento das variedades lingüísticas con-
temporâneas utilizadas por negros e escravos.

Conforme Baker e Winer (1999, p. 104), pode-se classificar as fontes
utilizadas como documentação lingüística em duas categorias: de um lado,
os textos escritos por pessoas que, por ter convivido durante muito tempo
em um certo contexto sociocultural, têm conhecimentos relativamente pro-
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fundos sobre a linguagem utilizada nesse meio. De outro lado, os textos
escritos, por exemplo, por viajantes que têm pouca familiaridade com a
língua portuguesa ou com o contexto sócio-cultural no qual os dados são
coletados. Por isso, é essencial, sobretudo quando os dados são escassos,
investigar quais as experiências, competências, atitudes e motivação do
autor (BAKER; WINER, 1999, p. 105, 107). Esta prática torna-se impossí-
vel no caso de textos cujo autor é anônimo, como é o caso dos folhetos de
cordel acima mencionados, reeditados por Diniz e Müller de Oliveira em
1999.

No que diz respeito a autores que não têm familiaridade com a lingua-
gem utilizada no contexto sociocultural em questão, e que publicam seus
textos fora daquele contexto, os problemas encontrados são vários: inter-
pretações erradas feitas por estrangeiros que não dominam a língua local;
transcrições feitas por pessoas que não tiveram treinamento para fazê-las;
poucos dados coletados com poucas pessoas durante visitas curtas; o risco
de o autor, por falta de convivência, ter misturado variedades regionais que
não são idênticas; e, finalmente, o risco de o autor ter copiado ou inventado
exemplos de fala para tornar o texto mais interessante (BAKER; WINER
1999, p. 104-106).

Voltando ao texto citado por Moura (1976, p. 36), observa-se que as
informações sobre autores/personagens facilitam a interpretação e dão va-
lidade aos comentários metalingüísticos: o autor, pelo que se diz, pertence
ao grupo do qual fala. Acredito que tanto um autor que pertencia ao grupo
cuja fala descreveu como outros autores nativos da região geográfica em
que os dados eram coletados, eram provavelmente capazes de identificar a
presença de traços lingüísticos que diferenciassem uma variedade lingüísti-
ca “marcada” de variedades ditas normativas, utilizadas pelos grupos soci-
ais hegemônicos na região em questão. Por outro lado, resulta difícil verifi-
car se os escritores, ou no caso acima citado os cantadores, eram capazes
de distinguir os traços diferenciadores já incorporados à “norma” padrão na
região geográfica em questão (Cf. LIPSKI, 2001).

No caso de autores que convivem com o grupo cuja fala é representa-
da, eles podem exagerar os traços lingüísticos até certo ponto, mas ao mes-
mo tempo, os leitores desconfiariam caso as representações se afastassem
de maneira marcante da realidade (BAKER; WINER, 1999, p. 104). Nes-
sa perspectiva, Alkmim e Álvarez López (2005), analisam várias fontes em
que os autores, vários deles folcloristas brasileiros, fornecem dados especí-
ficos, como a idade dos informantes ou os métodos de transcrição – afir-
mando, por exemplo, que tentaram reproduzir, nos textos em questão, a
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pronúncia de personagens afrobrasileiros que contam histórias ou cantam
músicas.

Um outro detalhe observado é que, nas representações encontradas
em autores aparentemente mais sensíveis às nuances da língua, a fala de
africanos cuja primeira língua é uma língua africana não será necessaria-
mente idêntica à linguagem utilizada por descendentes de africanos nasci-
dos na Península Ibérica ou nas Américas. De fato, sabe-se que os afro-
descendentes no Brasil podem ter conservado as línguas africanas (talvez
de forma reduzida ou fragmentada) como línguas hereditárias, mas a sua
primeira língua era certamente o português.

Nesse sentido, Alkmim (2004), analisa representações da fala de es-
cravos no Brasil, constatando que a tendência é que só os indivíduos que
são categorizados como africanos “confundem”, por exemplo, o gênero
(sua pai) ou “trocam” o d por r (dizem riabo em vez de diabo). A mesma
autora, analisou textos do século XIX, identificando um conjunto de obras
literárias em que aparecem personagens negros e escravos. Desse modo,
verificou-se que as falas de africanos e de crioulos (estes últimos, nascidos
no Brasil), embora apresentassem semelhanças, diferenciavam-se de modo
muito claro: o africano era deliberadamente representado como um falante
estrangeiro, com domínio insuficiente da língua portuguesa, usuário de uma
variedade lingüística particular.

Conforme o que foi dito, é importante procurar identificar, quando pos-
sível, os autores e personagens das fontes em questão. Porém, o fato de as
fontes serem poucas e os grupos de africanos e afrodescendentes terem
sido altamente heterogêneos e constituídos, até o século XX, de falantes de
uma série de línguas africanas de diferentes famílias, é mais um fator que
dificulta a reconstrução do panorama lingüístico brasileiro.

MÉTODOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS

Assim como no caso dos traços “estereotipados” acima mencionados,
existe a possibilidade de verificar, até certo ponto, a validade de dados pre-
sentes em representações escritas da fala através de métodos comparati-
vos. Se um traço lingüístico atribuído a personagens literários de origem
africana é freqüente, se mostra estável ao longo do tempo e aparece em
diferentes fontes escritas por diferentes autores, em diferentes regiões ge-
ográficas e tempos históricos, é muito provável que, em algum momento,
realmente tenha sido característico da fala de africanos escravizados e
seus descendentes. Por outro lado, devemos procurar saber se esses auto-
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res conheciam as obras uns dos outros para poder excluir a possibilidade de
os textos reproduzirem traços marcados atribuídos à linguagem utilizada
por afrodescendentes.

Uma outra possibilidade é comparar representações de diferentes va-
riedades lingüísticas, neste caso variedades classificadas como afro-ibero-
romances. Pesquisas recentes têm demonstrado que certos fenômenos fo-
nético-fonológicos e morfossintáticos aparecem de maneira relativamente
uniforme em várias áreas da América Latina, do Caribe e da África, onde
a população afrodescendente predomina (Cf. PERL; SCHWEGLER, 1998,
p. 6; LIPSKI, 2005). Um exemplo disso é que muitos dos traços presentes
no português falado atualmente como segunda língua em Luanda também
aparecem em textos afrobrasileiros da época da colônia, o que indicaria
que ambos refletem a aquisição de português como segunda língua por
falantes de línguas da família banto (LIPSKI, 1995).

Como já foi dito, um recurso eficaz na análise dos dados em relação à
fala de africanos e seus descendentes é procurar saber se se trata de per-
sonagens africanos ou crioulos a fim de analisar as representações de sua
fala separadamente. Cabe aqui destacar que a confrontação dos mesmos
dados com as características observadas na linguagem de personagens de
outras origens na mesma fonte, ou pelo menos na mesma época, é igual-
mente frutífera para assegurar os dados.

Finalmente, acredito que a presença de características específicas em
variedades lingüísticas vernáculas em comunidades afrodescendentes con-
temporâneas aumenta a validade das representações escritas. Nessa pers-
pectiva, Alkmim e Álvarez López (2005) comparam dados presentes em
representações tanto orais como escritas de personagens afrobrasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das dificuldades encontradas, não me parece impossível estu-
dar a história da língua portuguesa levando em conta as mudanças devidas
aos contatos com línguas africanas no Brasil, a partir das poucas fontes que
existem. Afinal, antigamente, muitos filólogos reconhecidos, cujos trabalhos
ainda servem de base para novas pesquisas, nunca tiveram oportunidade
de fazer trabalho de campo; descreviam línguas a partir de dados que lhes
eram enviados por carta. Sabemos quem coletava esses dados? Qual era o
método utilizado na coleta e validação de dados?

Existem atualmente uma série de textos que contém representações
escritas da linguagem falada historicamente no Brasil por africanos e afro-
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descendentes; esses trabalhos são fontes importantíssimas que devem ser
estudadas minuciosamente. Na verdade, o problema enfrentado nem sem-
pre é o fato de as fontes não serem estudos lingüísticos: alguns folcloristas,
por exemplo, tiveram o cuidado de indicar a idade dos informantes e des-
crevem a metodologia utilizada na coleta de dados (ALKMIM; ÁLVAREZ
LÓPEZ, 2005). Por outro lado, ao analisar estudos lingüísticos deve-se con-
siderar que estes estão necessariamente marcados pelas ideologias e atitu-
des lingüísticas de seus autores.

O que importa, neste tipo de estudos, é que o pesquisador esteja cons-
ciente da complexidade da situação lingüística e das dificuldades de inter-
pretação das fontes, procurando utilizar uma metodologia adequada, que
permita validar os dados disponíveis. Portanto, a análise dos dados, além de
aproveitar métodos comparativos, deve incluir informações sobre as condi-
ções de produção das fontes e sobre os autores e as personagens.

Concordo com Azevedo (2003, p. 20) em que “há razões para crer que
uma representação bem construída da fala pode fornecer dados de interes-
se para o estudo da variação”, embora as representações da fala não sejam
necessáriamente cópias exatas da realidade. Por isso é essencial analisar
cada exemplo de maneira sistemática e cuidadosa, tendo em conta que o
autor pode estar exagerando, reproduzindo estereótipos ou (re)inventando
marcas lingüísticas diversas por razões variadas. Por último, é importante
refletir continuamente sobre a possibilidade de encontrar documentos que
permitam preencher lacunas e atingir os objetivos desejados nesta área de
pesquisa.
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UM BREVE OLHAR SOBRE OS
USOS DOS ARTIGOS DEFINIDOS

E INDEFINIDOS
 EM TEXTO DO SÉCULO XVII

Alex Batista Lins1

Universidade Federal da Bahia – UFBA

INTRODUÇÃO

A gramática tradicional e até mesmo os manuais de estilo e redação
jornalística, embora elenquem uma série de regras de usos, não usos ou de
usos facultativos dos artigos, não atentam para o efeito semântico que eles
geram ou acarretam nos enunciados da língua. A gramática classifica os
artigos em definidos e indefinidos e os aloca, quanto à função sintática, no
grupo dos adjuntos adnominais – termos acessórios da oração.

Isso se deve à noção de identificabilidade, a capacidade do ouvinte de
identificar ou não referentes (LIBERATO, 2001), em que se baseia a aná-
lise tradicional. Basta citar o que dispõem alguns gramáticos:

1 Mestrando do segundo semestre do Curso de Pós-Graduação em Letras e Lingüística, integran-
te do grupo de pesquisas do Programa para História do Português – PROHPOR, que tem como
coordenadora, a professora Dr. Rosa Virgínia Mattos e Silva.
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Do ponto de vista semântico, o artigo é uma palavra que serve para
determinar e indeterminar o substantivo a que se refere; daí a subdivisão
em:

• artigo definido: o, a, os, as. Serve para particularizar (definir)
um elemento entre tantos da mesma espécie. Ex.: O jornal pu-
blicou a notícia.

• artigo indefinido: um, uma, uns, umas. Serve para designar
qualquer elemento de uma espécie. Ex.: Um jornal publicou uma
notícia. (SAVIOLI, 2002, p. 273).

Chamam-se artigo definido ou simplesmente artigo o, a, os, as que se
antepõem a substantivos, com reduzido valor semântico demonstrativo e
com função precípua de adjunto desses substantivos.

A tradição gramatical tem aproximado este artigo de um, uns, uma,
umas, chamados artigos indefinidos, que se assemelham a o, a, os, as pela
mera circunstância de também funcionarem como adjunto de substantivo,
mas que do autêntico artigo diferem pela origem, tonicidade, comportamen-
to no discurso, valor semântico e papéis gramaticais. (BECHARA, 2000,
p.153).

Entretanto, ao se observarem os artigos em contextos de uso, verifica-
se que, ao contrário do que apregoam as gramáticas tradicional e normati-
va, eles possuem valor semântico que transcende a conhecida classifica-
ção em termos definidores e indefinidores de substantivos. É nessa pers-
pectiva que consideramos que, possivelmente, fossem utilizados no século
XVII também como elementos de referenciação textual, portanto, legíti-
mos referenciadores – entenda-se por referenciação, conforme Neves
(2006), as operações que envolvem interação e intenção, e que atuam no
processo de montagem da rede referencial de um texto –; unidades coesi-
vas de relevância para a compreensão mais apurada de enunciados, de
seqüências textuais e discursivas, não se encaixando, dessa forma, por in-
teiro – possivelmente por um processo de gramaticalização, no grupo dos
termos acessórios.

Nosso objetivo é, portanto, analisar os usos dos artigos definidos e in-
definidos no Sermão da Sexagésima, século XVII, sob a perspectiva do
funcionalismo, na linha da gramaticalização, verificando de que maneira
esses estudos favorecem uma discussão sobre a análise dos enunciados
em que os artigos se encontram.

Este texto pauta-se, num estudo preliminar sobre o uso dos artigos no
Sermão da Sexagésima, do padre Antonio Vieira. Esse sermão, de caráter
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sacro, foi escrito por Vieira em 1655, para ser proferido, como de fato
ocorreu, por ocasião do domingo da Sexagésima, evento litúrgico, previsto
no ciclo anual da Igreja Católica o qual correspondia ao segundo domingo
antes do primeiro da quaresma, ou seja, 60 dias, aproximadamente, antes
da Páscoa.

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Tomaremos o processo de gramaticalização, segundo o compreendem
Heine et alii (1991), Traugott e Heine (1991) e Hopper e Traugott (1993):
o processo em que itens lexicais e construções sintáticas passam, em de-
terminados contextos, a assumir funções gramaticais e, uma vez gramati-
calizados, continuam a desenvolver novas funções gramaticais. A gramati-
calização é, portanto, um processo em que um item lexical passa a item
gramatical ou um item menos gramatical passa a item mais gramatical.

Partimos do princípio segundo o qual os usos dos artigos são conse-
qüentes de uma trajetória de mudança por gramaticalização: demonstrativo
> identificador > identi-ficador/referenciador.

Mattoso Câmara Jr. (1985, p. 104) afirma que os artigos definidos o, a,
os, as do português, têm sua origem no acusativo do demonstrativo latino
ille – que passou a ser usado diante de um nome substantivo “para opor o
indivíduo definidamente visualizado a qualquer outro da mesma espécie” –
em suas quatro formas: masculino, feminino, singular e plural (illum, illam,
illos, illas). Daí, poder-se-ia apresentar, por exemplo, illos > lo > o.  Se-
gundo Mattos e Silva (1994, p. 23), a forma lo, los; la, las aparece em
documentos galegos e, fortuitamente, no Cancioneiro Medieval.

Ressalte-se o fato de que, para Mattos e Silva (idem), o artigo não
consistia numa forma própria “ao latim clássico”. Na verdade, o ille se
especializou “no latim corrente do Império Romano [...] como o determina-
dor por excelência dos nomes substantivos, além de marcador básico do
gênero”.

Mattoso Câmara Jr. (1985, p. 95-96), no mesmo sentido, afirma ser o
artigo uma “forma pronominal nova” que o latim clássico desconhecia, mas
que, “pouco a pouco se desenvolveu no latim vulgar” por extensão do em-
prego do demonstrativo ille. Esse autor considera, no entanto, que a refe-
rência indefinida já se configurava no latim clássico, enfatizada pela pre-
sença “do numeral unus, una em nova função (una lepida mulier – uma
bonita mulher)”. Algo que já aparece em Plauto (séc. III a.C.), portanto, a
referência indefinida era usual no latim clássico.
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Mattos e Silva (1994, p. 31) afirma que unu, una, numeral cardinal do
latim, continuou no português com esse valor, mas “também se especializou
como artigo indefinido, opositivo ao artigo definido”. Segundo essa autora,
as formas hii, hia (lat. unu, una) e seus compostos ocorrem com freqüên-
cia no período arcaico. Conforme exemplifica a partir dos DSG (1989, p.
196): hiis poucos de miragres; hia pouca d´azeite.

A tradição gramatical tem considerado o estudo dos artigos apenas
nessa perspectiva, como registram as gramáticas e os manuais de redação
e estilo em geral. Quanto ao funcionamento dos artigos como elementos
referenciadores e sua função semântico-discursiva, embora não sejam abor-
dados pela gramática, atualmente há importantes investigações científicas
que contemplam o uso dos artigos e a influência da semântica de sua au-
sência ou presença em textos em Língua Portuguesa moderna. Prova disso
são as pesquisas desenvolvidas por Marcuschi (2003) no âmbito dos fato-
res de coerência e coesão, ao reconhecer os artigos como elementos signi-
ficativos para o estabelecimento de relações referenciais textuais.

Conforme Koch (1989, p. 35-36), os artigos constituem-se como for-
mas remissivas gramaticais presas, relacionando-se a um nome com o qual
concordam em gênero e/ou número. Para essa autora, o artigo indefinido
funciona como catafórico (remete à informação subseqüente) e o definido
como anafórico (faz remissão à informação que o precede no texto).

Em trabalho recente, Neves (2006, p. 130) ressalta que o português é
uma língua que apresenta aspectos bastante característicos e diversos nos
usos dos artigos. Assim como Marcuschi (2003), essa autora reconhece o
valor semântico e referenciativo que esses elementos possuem. Por sua
vez, no entanto, ela assevera que o estudo sobre os artigos ainda é bastante
controverso, sobretudo no que diz respeito aos definidos.

Isso também fica evidenciado em Apothéloz e Chanet (2003, p. 131),
em seu trabalho sobre definido e demonstrativo nas nomeações.  Segundo
eles, existe hoje uma série de estudos sobre o emprego dos determinantes
(DETs), mas muitos autores divergem na análise que traçam quanto à apli-
cação e ao funcionamento sistemático desses DETs.

Somam-se a esses, os trabalhos desenvolvidos por Silva (1998), quanto
à realização do artigo diante de possessivo e de patronímico e por Costa
(2002), no que tange ao uso do artigo definido diante de nome próprio de
pessoa e de possessivo do século XIII ao século XVI.

Essas divergências servem para mostrar que os artigos podem ter so-
frido, ao longo do tempo, desde o seu desenvolvimento no latim tardio, alte-
rações tanto no estatuto gramatical quanto no conteúdo semântico.
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Para recompor o percurso dos artigos, sua extensão de uso e de se-
mântica, um arcabouço teórico que consiga delinear o processo de mudan-
ça (ganho, perda e/ou conservação) de sentido(s) se faz necessário. Sob
esse prisma, a gramaticalização, uma das vertentes de estudo mais privile-
giadas pela abordagem funcionalista atualmente, constitui uma importante
ferramenta, pois, permite, numa perspectiva pancrônica, analisar de que
maneira itens lexicais e construções sintáticas, em certos contextos, pas-
sam a assumir novas funções, quer sejam estas motivadas ou não por ne-
cessidades comunicativas ou pela organização do discurso.

A expressão de referencialidade e de definitude em Givón (1984, p.
398), nesse sentido, vem corroborar ainda mais para uma análise consisten-
te dos usos dos artigos. Para Givón “ser definido” não é o mesmo que “ter
referência”; referencialidade e definitude podem ter um tratamento sem
vínculos, apesar de uma gradação do ponto de vista morfossintático, que
resulta numa escala:  definido > referencial indefinido > não-referencial
indefinido > genérico.

Segundo Neves (2006, p. 123), Givón deixa claro que

o falante codifica um sintagma nominal referencial como definido se supõe
que o ouvinte é capaz de atribuir-lhe referência única, devido à acessibilida-
de dêitica da situação ou à acessibilidade referencial do arquivo permanente,
e codifica um sintagma nominal referencial como indefinido se supõe que o
ouvinte não é capaz de atribuir-lhe referência única, e, nesse caso, referênci-
as subseqüentes podem ser efetuadas, pois tal referente entra para o arquivo

ativo do ouvinte.

Liberato (2001), por sua vez, apresenta um estudo detalhado da estru-
tura interna do sintagma nominal da língua portuguesa, a partir de “meca-
nismos cognitivos envolvidos no seu processamento”. Partindo da hipótese
de que o SN, em sua estrutura, é “parcialmente determinado” pela função
referencial, a autora, tomando os artigos enquanto elementos constituintes
do SN, identifica seis funções para eles: classificador, subclassificador, qua-
lificador, recortador, quantificador e partitivo. Dessa maneira, procura veri-
ficar como a estrutura interna do SN responde à sua própria finalidade.

Sob uma perspectiva cognitivista, Heine, Claudi e Hünnemeyer (1991)
propõem um processo chamado espaço > discurso, em que, por uma rela-
ção lógica, Objeto passa para Espaço que passa para Tempo, até atingir à
relação textual. Nesse percurso, é possível verificar que os dados espaciais
são mais basilares e concretos que os dados temporais, que também se
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constituem em mais basilares e concretos que as relações textuais, por sua
vez, mais abstratas. Eles asseveram ainda que itens menos gramaticais
podem passar a mais gramaticais, mas nunca o contrário, obedecendo-se,
assim, a um princípio de unidirecionalidade.

Para Castilho (2006, p. 244), esses teóricos retratam o desenvolvimen-
to das definições gramaticais sob a ótica de uma macroestrutura e de uma
microestrutura. A primeira tem a ver com os domínios cognitivos e suas
relações (natureza psicológica); a segunda refere-se ao contexto e às ma-
nipulações possíveis que este estabelece (natureza pragmática).

2. METODOLOGIA

O corpus do presente estudo é composto pelos cinco capítulos iniciais
do Sermão da Sexagésima, sermão sacro de autoria do padre Antonio Viei-
ra, século XVII, editado por Alcir Pécora (2000). Nesse Sermão, pregado
na Capela Real, em Portugal, no ano 1655, Vieira delineia as bases da
construção de uma espécie de sucinto tratado de Retórica, em que, sob o
viés persuasivo, ensina como se deve pregar um sermão capaz de conven-
cer e converter os ouvintes do público com plena eficácia.

Para um exame consistente sobre o aspecto a que se propõe observar:
os usos do artigo, seu reconhecimento enquanto elemento referencial coe-
sivo, foi realizado o levantamento dos índices quantitativo e qualitativo das
ocorrências dos determinantes, nos cinco primeiros capítulos que compõem
o Sermão. Em seguida, procedemos a uma classificação preliminar dos
determinantes, segundo a posição em que se encontram nos enunciados do
texto sob análise, e o papel/função que desempenham, atentando para os
possíveis tipos de coesão referencial que estabelecem. Ressaltamos que
não foram considerados ou analisados os artigos combinados a preposi-
ções. A análise interpretativa dos dados foi realizada com ênfase em Libe-
rato (2001), quanto aos estudos a respeito da estrutura interna do SN em
português, pois a autora considera que a forma do SN é determinada pela
função referencial; e em Givón (1995), pelas disposições acerca da expres-
são da referencialidade e da definitude.

Não se pode esquecer de que Vieira foi um hábil mestre no uso da
retórica. O Sermão da Sexagésima está permeado pelo estilo retoricista
que, atrelado ao caráter político e teológico, configura-se como delineado
instrumento persuasivo. Sob essa ótica, a fim de uma melhor caracteriza-
ção dos dados, tivemos que buscar na Retórica, enquanto arte da persua-
são, o conhecimento necessário para tentarmos analisar o jogo do autor
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com os referenciais conhecidos pelos indivíduos que compunham o público-
ouvinte do sermão, as estratégias das quais teria se utilizado, e se isso per-
passaria – e de que maneira – pelos artigos.

Nesse sentido, as reflexões de Hansen (1994) e de Pécora (2005)
sobre a figura do padre Antonio Vieira e as particularidades dos sermões
sacros foram imprescindíveis. Não é nosso objetivo, no entanto, detalhá-las
aqui.

Para verificar as possíveis tessituras referenciais organizadas por Vi-
eira ao longo dos capítulos selecionados do sermão, foi necessário ainda
considerarmos o Evangelho e as demais leituras bíblicas concernentes ao
dia da pregação; o Ano Litúrgico, em específico o calendário litúrgico de
1655 ao qual o Sermão está diretamente atrelado; e, por fim, às circunstân-
cias da pregação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se postular, conforme o Gráfico 1, a seguir, que o SN singular
consiste no ponto de entrada para um esboço da questão do artigo enquanto
elemento de referenciação. Vieira privilegia o uso, ao longo de seu texto,
dos artigos, sobretudo dos definidos singular, que em maior número figuram
ao longo do Sermão. Essa preferência explica-se por esses artigos permiti-
rem uma relação mais rápida e percebível por parte do interlocutor/ouvinte,
que a partir do determinante singular, relaciona o objeto lingüístico ao objeto
particular em sua memória.

Conforme Givón (1984), os artigos são marcados por uma “disponibili-
dade dêitica imediata”, o que garante a unicidade e a identificabilidade re-
ferencial associada aos interlocutores, ou seja, a referência é bem sucedi-
da, pois o destinatário consegue perceber e identificar, portanto, “o sintag-
ma antecedente e as descrições que ele faz”.

        Quadro 1: Efeito do determinante <número do SN> no uso do artigo
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(1) As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves come-
ram-no, e os homens? (p. 30)

(2) Mas para que possais ir desenganados com o Sermão, tratarei
nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como prólo-
go aos Sermões que vos hei de pregar, e aos mais que ouvides esta
Quaresma. (p. 32)

(3) O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina; Deus con-
corre com a luz, que é a graça; o homem concorre com os olhos, que
é o conhecimento. Ora suposto que a conversão das almas [...]
(p. 33)

Vieira utiliza poucos artigos indefinidos em seus textos. A preferência
é pelo uso dos artigos definidos, como se verifica no Gráfico 2. Isso se
deve, primeiramente, conforme Liberato (2001, p. 91), ao fato dos determi-
nantes definidos serem considerados “recortadores universais”, indicando
a totalidade da qual o referente é constituído, delimitando o elemento quali-
tativamente, servindo melhor inclusive aos interesses retóricos. Ora, isso
facilitava ao público-ouvinte do Sermão sacro, acessar de maneira mais
eficaz as informações que o contexto e o conhecimento partilhado exigem
para que melhor possam entender a mensagem veiculada pelo pregador no
sermão.

Quadro 2: Efeito dos  <usos dos artigos ocorridos no SN>

(4) [...] porque os Pregadores Evangélicos, os homens que profes-
sam pregar a Fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem.
(p. 29)

(5) Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear,
há outros que semeiam sem sair. (p. 29)
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(6) Começou ele a semear (diz Cristo) mas com pouca ventura. Uma
parte do trigo caiu entre espinhos, e afogaram-no os espinhos. (p. 30)

(7) Porque como os Apóstolos iam pregar a todas as nações do mun-
do [...] haviam de achar os homens degenerados em todas as espéci-
es de criaturas. (p. 30)

Quadro 3: Efeito da <função sintática do SN> no uso do artigo como
elemento referenciador

No gráfico 3, observamos que o artigo definido é favorecido na posi-
ção de <sujeito constituído de SN> e de <complemento direto de SV>.
Nessas duas funções, identificamos, não apenas um registro quantitativo
maior de ocorrências de artigos definidos e indefinidos, sobretudo dos pri-
meiros, como também de que o funcionamento do artigo e seus usos se dão
mais acentuadamente nessas duas funções, com destaque para a posição
de <sujeito constituído de SN>, como se vê em:

(8) A vara de Moisés abrandou as pedras, e não pôde abrandar uma
vontade endurecida. (p.35)

(9) A funda de Davi derrubou o Gigante... (p.36)

(10) [...] os Reis renunciando os cetros e as coroas; as mocidades e
as gentilezas metendo-se pelos desertos e palas covas; e hoje?
(p. 33)

(11) [...] não há um velho que se desengane. (p. 33)

(12) Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes. (p. 33)
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Em (8), (9), (10), (11) e (12) os artigos que precedem as palavras
“vara”, “funda”, “Reis”, “velho” e “pregadores” estão exercendo a função
de determinantes de <sujeito constituído de SN>. Por sua vez, os artigos
que precedem “pedras”, “vontade”, “Gigante”, “cetros”, “coroas” e “cul-
pa” exercem a função de determinante de <complemento direto de SV>.
Nas funções restantes no Gráfico 3, o artigo definido e indefinido é desfa-
vorecido.

Vejamos no quadro 4, o efeito do SN com a variável animacidade.

Quadro 4: Efeito do <número do SN> com a variável <animacidade do
substantivo>

(13) E quando os Pregadores Evangélicos vão pregar a toda a criatu-
ra, que se arma contra eles todas as criaturas? (p. 30)

(14) Tudo o que descobriu aquela cortina, tinha já dito o Pregador.
(p. 37)

(15) Animais tornavam, à semelhança de um raio ou corisco. (p.31)

(16) [...] as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações.
(p. 35)

(17) Sempre Deus está pronto da sua parte, com o Sol para aquentar,
e com a chuva para regar; com o Sol para alumiar, e com a chuva
para amolecer, se os nossos corações quiserem. (p. 34)

Cruzamos as variáveis <número do SN> com <animacidade do subs-
tantivo> a fim de tentar verificar com qual valor os usos dos artigos mais
vigora nos cinco capítulos iniciais do Sermão da Sexagésima. O cruzamen-
to estabeleceu que o fator mais favorável nesse sentido foi o do uso do
determinante diante de substantivo singular [–humano], com 47% das ocor-
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rências. Isso serviu para mostrar a forte relação entre o SN singular e o
artigo definido.

Quadro 5: Efeito do uso do determinante em relação ao <número do SN>

(18) [...] ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão
os últimos. (p. 32)

(19) Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a
primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e
última, e colheu dela muito fruto. (p. 32)

(20) Que coisa é a conversão de uma alma senão entrar um homem
dentro em si, e ver-se a si mesmo? (p. 33)

(21) As flores, umas caem outras secam, outras murcham, outras
leva o vento. (p. 32)

Cruzando-se as variáveis SN singular e plural definido e indefinido,
verificamos que prevalece a de SN singular definido, fator mais favorável
ao artigo definido, com 58,8%, o que supera, em absoluto, a soma dos valo-
res listados pelas demais variáveis. Destaque para o registro insignificante
do SN plural indefinido de 0,9%.

Para Halliday e Hasan (1976), o termo referência significa a relação
de sentido (basicamente de correferência) que se estabelece entre duas
formas na superfície textual. O texto não seria uma seqüência de frases
isoladas, pois mecanismos iriam produzindo o tecido (tessitura) do texto.
Com efeito, à presença destes mecanismos é que se denomina coesão tex-
tual – uma relação semântica entre um elemento do texto e um outro fun-
damental para a sua interpretação.      Esses autores consideram como
elementos de referência, os itens da língua que não podem ser interpreta-
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dos semanticamente por si mesmos, mas que remetem a outros itens do
texto, necessários à sua interpretação, conforme o esquema:

Na referência anafórica, há o estabelecimento de uma relação semân-
tica entre dois elementos textuais: um enunciado e um referente, sendo que
o referente precede o elemento de coesão. Na catafórica, se dá o inverso,
o item coesivo precede o referente. A coesão referencial endofórica, por
sua vez, consiste na referência que o item coesivo faz a informações pre-
sentes no contexto. Já a exofórica refere-se a elementos que não se encon-
tram no texto, mas que fazem parte do conhecimento, do contexto em que
se passa a informação.

Vejam-se as situações (22) e  (23), em que o referente precede o
elemento determinante.

(22) “Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque tam-
bém das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho,
há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair.” (p.29)

(23) “Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a
passagem e tropel das coisas do mundo, umas que vão, outras que
vêm, outras que atravessam...” (p.32)

Em (22), o artigo uns retoma o sintagma nominal (SN) “os semeadores
do Evangelho” e em (23), umas reporta-se ao referente “as coisas do mun-
do”. Torna-se evidente o fato dos artigos, nesses exemplos, estabelecerem
relação referenciativa anafórica.

(24) “Quando o semeador do Céu deixou o campo, saindo deste mun-
do, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espi-
nhos se teceram para lhe fazerem coroa”. (p.35)

Em (24), o artigo o no segmento “o semeador” recupera uma informa-
ção presente no contexto, ao decorrer da leitura inicial da primeira parte do
texto do Sermão da Sexagésima, a figura de Jesus Cristo. Ele é o semea-
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dor. Os artigos o, em “o campo” e as, na expressão “as pedras”, também
atuam na retomada de informação a partir do próprio contexto. O primeiro,
corresponde aos corações humanos, terreno em que Jesus trabalha, tenta
lavrar; o segundo, os obstáculos enfrentados pela palavra de Deus na ten-
tativa de penetrar nos corações humanos. O os de “os espinhos” reporta
para a rigidez desse coração humano que ofende a Deus e que, dessa
forma, se configura numa verdadeira coroa de espinhos, com a qual o Cris-
to foi crucificado. Algumas dessas informações podem ser recuperadas no
próprio contexto, como no caso de “o semeador” e “o campo”, numa refe-
rência endofórica; ou buscadas em conhecimentos fora do texto, como no
referente de “as pedras” e de “os espinhos”. Uma referência, portanto,
exofórica.

(25)[...] a relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representa-
ção daquela figura entra pelos olhos. Sabem, Padres Pregadores, por
que fazem pouco abalo os nossos sermões? [...] Por que convertia o
Batista tantos pecadores? [...] As palavras do Batista pregavam des-
pegos e retiros do mundo [...] e o exemplo clamava [...]. Jacó punha
as varas manchadas diante das ovelhas e daqui procedia que os cor-
deiros nasciam manchados. (p. 38)

(26)[...] mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. (p. 38)

Em (25), “os nossos sermões”, o os reporta aos sermões proferidos
nos púlpitos, pelos pregadores da época. Nos enunciados “o Batista”, “as
varas manchadas”, e em (26) “o exemplo de Jonas”, ocorrem referências
a textos, cenas narradas em passagens bíblicas que não pertencem ao qua-
dro de leituras previstas para o dia em que o sermão foi proclamado. Isso
exige dos ouvintes a recorrência, novamente, ao conhecimento bíblico de
que dispunham para acessar essas informações e poderem compreender a
linha de argumentação do pregador. Portanto, o autor também emprega os
artigos nesse excerto numa referenciação exofórica, reportando-se a infor-
mações que estão fora do texto, mas que devem e podem ser tomadas pelo
leitor a fim de compreender a mensagem ou o discurso enunciativo desse
autor, tendo em vista serem de “conhecimento genérico compartilhado”
pela comunidade/o público. (NEVES, 2006, p. 134).
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(27)E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório
saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado como
o Pregador! (p. 29)

(28)Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que
me levou e trouxe de tão longe. (p. 29)

Em (27) e (28), o ouvinte deve ser capaz de identificar o referente
recorrendo a informações exteriores ao texto, partilhadas pelo público. Dessa
forma, “o Pregador”, com o qual o público “vem enganado”, é o próprio
padre Antonio Vieira, que se vale desse artifício retórico com o intuito per-
suasivo, buscando convencer ainda mais os fiéis reunidos na Capela Real
(HANSEN, 1994).

Em (28), o artigo definido tem como referência primeira o evangelho
do dia, previsto no calendário litúrgico, do ano de 1655, Lucas 8, 4-15, em
que se narra a Parábola do Semeador. Vieira complementa esse texto com
a narrativa da mesma parábola pelo evangelista Mateus, em Mt. 13, 4-23,
enriquecendo os comentários no sermão. Ora, o evangelho do dia é discor-
rido por Vieira após o anúncio em (28), portanto, o artigo também remete à
informação subseqüente. Logo, em (28) têm-se duas funções nítidas do
artigo: como elemento exofórico (remissão à informação extra-texto, fora
do texto, mas de conhecimento partilhado pelos interlocutores) e catafórico
(remissão à informação que se segue, nesse caso, imediata).

Koch (1989) atribui ao artigo definido apenas a função anafórica, fi-
cando ao indefinido a função exclusiva da cataforicidade. No entanto, to-
mando-se (27) e (28) na perspectiva de Weinrich (1971, 1973), comprova-
se que o artigo definido pode não somente fazer remissão a informações
anteriormente mencionadas, como àquelas culturalmente partilhadas pelos
interlocutores. No caso em questão, faz-se referência ao conhecimento
religioso, partilhado pela comunidade católica ouvinte do sermão.

Esse tipo de conhecimento, segundo Givón (1984), está registrado na
memória dos membros de uma comunidade, sendo “facilmente reconheci-
do” pelos indivíduos “dessa comunidade” (NEVES, 2006, p.124).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais apontam para o fato de que, no século XVII, no
texto do Sermão da Sexagésima, escrito pelo padre Antonio Vieira, além
das funções conhecidas e apregoadas pela gramática normativa – de defi-
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nidor e indefinidor de substantivos –, os artigos eram utilizados enquanto
elementos referenciadores, sobretudo anafórica e cataforicamente. Essas
considerações, embora preliminares, podem permitir uma melhor compre-
ensão do possível percurso gramaticalizador desses elementos e do papel
que desempenham junto ao processo de Constituição Histórica do Portugu-
ês. Para a comprovação dessa hipótese, prevê-se a ampliação dos estudos
com a análise detalhada dos dados e ampliação do corpus, tarefa com a
qual nos comprometemos e já começamos a empreender.
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CONSTRUÇÕES COM VERBOS
DE ALÇAMENTO EM CARTAS

DE FINS DO SÉCULO XIX

Fernando Pimentel Henriques
Mestrando UFRJ – Bolsa FAPERJ

1. PONTO DE PARTIDA:
A MUDANÇA PARAMÉTRICA EM PB

Nos últimos anos, pesquisas lingüísticas acerca do português falado
indicam processos de mudança em progresso no Português Brasileiro (PB).
O trabalho diacrônico de Duarte (1993) e os estudos sincrônicos referentes
à fala culta e popular (1995 e 2003, respectivamente) mostram que a repre-
sentação do sujeito pronominal de PB, tanto o de referência definida quanto
o de referência indeterminada, está se caracterizando pelo sujeito pleno, ao
contrário do que vem ocorrendo com o Português Europeu (PE), com o
espanhol e com o italiano. O crescente preenchimento do sujeito pronomi-
nal indica que o Português Brasileiro está deixando de ser uma língua de
sujeito nulo para se tornar uma língua de sujeito preenchido, ou seja, que
está se tornando uma língua negativamente marcada em relação ao Parâ-
metro do Sujeito Nulo (Chomsky 1981).

Segundo Duarte (1993), a preferência pelo sujeito pleno estaria associ-
ada à simplificação dos paradigmas flexionais verbais em PB. Observe a
tabela 1:
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Tabela 1 – Evolução nos paradigmas flexionais de PB (Duarte 1993)

Até o início do século XX predominava em PB o paradigma com seis
ou cinco formas verbais distintas (paradigma 1). Hoje, predomina o para-
digma 3 na fala de grupos mais jovens, que já não usam o pronome ‘nós’
para referência à primeira pessoa do plural.

A constatação de que o Português Brasileiro está se tornando uma
língua [- prodrop] leva a um importante questionamento: alterações tão
profundas no sistema causariam algum “efeito colateral”? Se levarmos em
conta o feixe de propriedades que caracterizam o Parâmetro do Sujeito
Nulo (Chomsky 1981) e a proposta de “encaixamento” da mudança, expli-
citado em Weinreich, Labov e Herzog (1968), veremos que a resposta é
sim. A partir disso, surgem outros questionamentos: (a) como esses “efeitos
colaterais” se encaixariam no sistema?; (b) os sujeitos não argumentais
também seriam afetados pela mudança na marcação do parâmetro?

Os estudos de Duarte (2004), Duarte (no prelo), Henriques (2005) e
Henriques & Duarte (2006) mostram que o sujeito não argumental dos
verbos de alçamento vem sendo preenchido na fala e escrita contemporâ-
neas de PB, o que evidencia que tal contexto sofre alterações em conseqü-
ência da mudança paramétrica. Diferentemente do que ocorre no inglês e
no francês, este preenchimento não se dá por pronomes expletivos lexicais,
mas por elementos com conteúdo semântico. Em outras palavras, devido à
ausência de um expletivo no Português Brasileiro, o falante faz usos de
diferentes estratégias para preencher a posição vazia à esquerda dos ver-
bos de alçamento.
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Este trabalho está dividido em cinco partes: (a) primeiramente, apre-
sentam-se as diversas construções de alçamento; (b) em seguida, os obje-
tivos e hipóteses do estudo são explicitados; (c) na terceira parte, fala-se
brevemente sobre os pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a
análise; (d) na seção 4, faz-se uma análise qualitativa dos dados encontra-
dos nas amostras; (e) finalmente, na última parte, faz-se um resumo das
conclusões da análise.

1. AS CONSTRUÇÕES DE ALÇAMENTO

Os verbos de alçamento, segundo Cyrino, Nunes & Pagotto (no prelo),
nada mais são do que uma expansão dos tradicionais verbos de ligação ou
cópula. Observe a sentença em (1):

(1) a. Os brasileiros parecem desestimulados.

b. As organizadoras do evento acabaram chateadas.

Os verbos parecer e acabar, nos exemplos acima, atuam como ver-
bos de ligação e tomam como argumento interno uma estrutura que contém
uma predicação, não selecionando um argumento externo. Na verdade, os
termos “desestimulados” e “chateadas”, que exercem a função de predica-
tivo de sujeito, são os responsáveis pela projeção argumental da oração.

Isso ocorre porque em construções com verbos de ligação, a relação
temática se manifesta dentro de seus complementos, como se houvesse
uma mini-oração (MO / Small Clause). Dessa forma, obtemos a seguinte
análise:

(2) a. [ __ Parece [
MO 

os brasileiros estão desestimulados]].

b. [ __ Acabou [
MO 

as organizadoras do evento estão chatea-
    das]].

Note-se que a posição à esquerda de parecer e de acabar se encon-
tra vazia, o que permite que o sujeito dos predicadores - “desestimulados” e
“chateadas” - seja alçado, formando as sentenças em (1). Embora os SNs
“os brasileiros” e “as organizadoras do evento” não tenham recebido papel
temático de parecer e de acabar, a flexão destes no plural é um claro
indício de que os elementos alçados atuam como seu sujeito.
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 Em (3), encontram-se verbos que atuam como predicadores, ou seja,
que são os responsáveis pela distribuição dos papéis temáticos na senten-
ça.

(3) a. [øexpl] Parece [que os brasileiros estão desestimulados].

b. [øexpl] Acabou [ que as organizadoras do evento estão cha-
    teadas].

Observa-se que parecer e acabar projetam apenas um argumento
interno sob a forma de sintagma oracional (SO). Note-se que ambos os
verbos constituem a oração principal, enquanto o seu argumento é uma
oração encaixada / subordinada. Como em (2), encontramos, à esquerda
de parecer e acabar, uma posição argumental disponível, caracterizando
um sujeito não argumental. Essa posição disponível pode ser preenchida
através da implementação de um movimento sintático: o alçamento. Em
(4), vemos que o sujeito do verbo das orações encaixadas é alçado / deslo-
cado da sua posição original e “pousa” na posição de sujeito sintático dos
verbos da oração principal.

(4) a. Os brasileiros
i
 parecem [ __

t
 estar desestimulados].

b. As organizadoras do evento
i
 acabaram [ __

t
 ficando chate-

   adas].

Analisam-se, neste trabalho, as estruturas com os verbos parecer, aca-
bar, custar, demorar, levar, bastar e faltar. Todos esses verbos, quando
possuem estrutura argumental semelhante à estrutura em (3), são referidos
na literatura gerativista como verbos de alçamento e permitem a implemen-
tação das construções em (5) e (6):

(5) a. Em 1879 [øexpl] pareceu a todos os profissionais [que as
aguas dos rios do Ouro, Santo Antonio e São Pedro: as d’aquelles dous
rios, calculadas em 30.000.000 de litros e as deste em 45.000.000, saptisfa-
siam as exigencias da occasião e as de um futuro afastado, por ventura de
50 annos]. (Carta a Rui Barbosa) 

b. Não me esqueci do Lucas
i
, não me tem sido possivel en-

contralo, na prisão não está, me [øexpl] parece [que [__]i foi para algum
Batalhão], (Carta a Rui Barbosa)
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c. Antes de responder ao que nella nos cõmunicaste, observa-
rei que talvez por [(tu)]i escreveres pouco, a tua calligraphia ainda naõ me
satisfaz: para melhorar, [øexpl] basta [que [__]i escrevas de vagar e capri-
chando em formar as letras bem distinctas]. (Carta da família Ottoni) 

(6) a. A novidade que aqui ha é triste: Zulmira
i
 parece [[__]i

estar a expirar]: para la parto. (Carta da família Ottoni)

b. Sancho, este me afirma ser uma causa irrisoria e sem peri-
go; que tal era só o que me faltava, estou bem afflicto com o meu futuro
desconfio que [ø]i acabarei  [[__]i sendo ainda um heroe, não como Dom
Quixote, mais semelhantes a muitos e parecidos com aquelles inventados
por ti]. (Carta a Rui Barbosa)  

Em (5), encontra-se a estrutura de alçamento mais prototípica. Nos
exemplos, verificamos a presença de um sujeito expletivo nulo à esquerda
dos verbos de alçamento. Em línguas de sujeito pleno, como já foi dito
antes, tal posição é preenchida por um pronome expletivo lexical - o inglês
desenvolveu o pronome it e o francês o il. Note-se que o sujeito da encai-
xada pode aparecer nulo ou expresso. Vale ressaltar que a construção sem
alçamento é prevista pelas gramáticas tradicionais.

Por outro lado, nos dados em (6), encontra-se uma estrutura conhecida
como alçamento clássico, também prevista pelas gramáticas. Esta constru-
ção caracteriza-se pelo alçamento do sujeito da oração encaixada para a
esquerda do verbo de alçamento, onde ele recebe caso nominativo, en-
quanto o verbo da subordinada apresenta a forma infinitiva ou, no caso de
acabar, o gerúndio.

Diversos estudos acerca do sujeito não argumental dos verbos de alça-
mento, inseridos dentro da perspectiva da mudança paramétrica em curso
no Português Brasileiro, indicam que o verbo parecer permite mais duas
possibilidades estruturais não previstas pelas gramáticas (cf. Duarte 2004,
no prelo; Henriques 2005 e Henriques & Duarte 2006). Ou seja, devido à
diversidade estrutural, parecer é o verbo de alçamento mais prototípico.
Abaixo, apresentam-se as construções exclusivas ao verbo parecer.

(7) [Eu]i [øexpl] parece [que [ø]i vou explodir de raiva]
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(8) a. Com os anos [as idéias]i parecem [que  [ø]i vão ficando
cada vez mais longe], enquanto o seu poder de convocá-las diminui. (Escri-
ta padrão 2003)

b. [Eu]i pareço [que [(eu)]i sou maluca]. (Fala popular)1

Em (7), encontra-se uma estrutura que exibe o alçamento do sujeito da
oração encaixada para uma posição externa à sentença. Dessa forma, o
verbo de alçamento não apresenta as marcas de concordância e o verbo da
subordinada é que continua atribuindo caso ao seu sujeito deslocado.

Finalmente, em (8), verificam-se, ao mesmo tempo, o alçamento do
sujeito da encaixada para a posição à esquerda de parecer e a flexão dos
dois verbos, o verbo da oração principal e o verbo da oração subordinada.
Esta construção é referida na literatura como hiperalçamento. (cf. Ferreira
2000) e não é prevista pelas gramáticas. Segundo Ferreira (2000) e Mar-
tins & Nunes (2005), devido ao enfraquecimento da morfologia verbal em
PB, uma sentença finita pode atribuir caso “opcionalmente”. Dessa forma,
o sujeito da oração encaixada só é alçado quando T (tempo) não é um
atribuidor de Caso. Se o T da oração subordinada é defectivo, o sujeito é
alçado para a posição à esquerda de parecer e recebe caso nominativo do
T da oração matriz.

2. O QUE ESPERAR DA ANÁLISE?

Este trabalho tem dois objetivos primordiais: (a) verificar as constru-
ções com  verbos de alçamento mais implementadas em cartas pessoais
escritas em fins do século XIX; (b) a partir da análise dos dados de escrita,
traçar um paralelo com os resultados encontrados por Duarte (1993) para a
fala no mesmo período de tempo analisado (entre 1845 e 1899).

Parte-se da hipótese de que as construções sem o alçamento do sujeito
da oração encaixada e o alçamento clássico devem ser as mais implemen-
tadas nas cartas. Essa preferência é justificável se levarmos em conta que
ambas as estruturas são previstas pelas gramáticas. Além disso, defende-
se neste trabalho que o hiperalçamento era, em fins do século XIX, uma
estrutura agramatical (aqui, este conceito não recobre as noções de certo e
errado, tão difundidas pelas gramáticas). A não implementação do hiperal-
çamento na época é previsível se levados em conta os resultados encontra-
dos em Henriques & Duarte (2006) para a escrita padrão de PB no início

1 Ambos os dados retirados de Henriques (2005) e Henriques & Duarte (2006)
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do século XX e o ainda robusto quadro de paradigmas flexionais verbais
vigente no final do século XIX (cf. Duarte 1993). Em relação àquele, ob-
serve a tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Estruturas de alçamento com parecer (Henriques & Duarte 2006)

Os resultados indicam uma tímida implementação do hiperalçamento
na escrita padrão de PB (cerca de 8%). Se só agora esta construção co-
meça a mostrar alguma força na escrita e se o Português Brasileiro no
século XIX ainda não apresentava indícios de uma mudança em direção ao
preenchimento do sujeito pronominal, como poderíamos esperar que o hipe-
ralçamento fosse implementado em cartas pessoais escritas entre 1866 e
1889?

3. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Para a investigação proposta neste trabalho, utilizam-se cartas familia-
res e cartas mais formais escritas em fins de século XIX no período entre
1866 e 1889. Para isso, trabalha-se com duas amostras constituídas pelo
Projeto PHPB-Rio (Para uma História do Português Brasileiro). Abai-
xo, descrevem-se as amostras:

(a) a primeira amostra é composta por cartas enviadas por diversos
remetentes a Rui Barbosa, no período de 1866 a 1899, que constam do
Arquivo de Rui Barbosa - Inventário Analítico da Série Correspon-
dência Geral Vol. 1 – Correspondentes usuais: pessoas físicas (Funda-
ção Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro). A identificação dos remetentes,
pessoas de renome na época, foi fornecida pela própria Casa de Rui Bar-
bosa, entretanto, essa informação não foi levada em consideração durante
a análise dos dados.
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(b) a segunda amostra é constituída por 41 cartas particulares escritas
entre 1879 e 1889, pelo casal Christiano Benedicto Ottoni e Bárbara Balbi-
na de Araújo Maia Ottoni , referidos aqui como vovô e vovó, respectiva-
mente. Os informantes, portanto, pertencem ao mesmo grupo etário, mas a
vovó apresentava um grau de escolaridade menor, o que era comum na
época. Todas as cartas eram endereçadas a seus netos Mizael e Christia-
no. O avô escreveu 27 cartas e a avó 14 (cf. Lopes 2005).

Como veremos mais adiante, a análise efetuada será qualitativa devido
ao pequeno número de dados encontrados.

Defende-se, neste trabalho, a associação dos pressupostos da Teoria
da Variação e Mudança Lingüística (Labov 1994) e da Teoria de Princípios
e Parâmetros (Chomsky 1981), à luz da noção de “encaixamento” da mu-
dança, dentro da linha da Sociolingüística Variacionista, proposta por Wein-
rich, Labov & Herzog (1968). Em suma, nesta investigação, a análise privi-
legia uma “perspectiva paramétrica”, expressão utilizada em Duarte (no
prelo). Esta perspectiva parece dar conta do problema do “encaixamento”
da mudança, ou melhor, dos efeitos colaterais que o sistema assimila com a
mudança paramétrica em curso no Português Brasileiro.

4. FINALMENTE OS DADOS...

Foram encontrados, ao todo, 14 dados, o que inviabiliza uma profun-
da análise quantitativa. No entanto, para efeitos didáticos, através do gráfi-
co 1 abaixo, mostram-se quantos dados foram encontrados por amostra.
Percebe-se que há um equilíbrio no número de exemplos encontrados nas
cartas formais e nas cartas pessoais.

Gráfico 1: Distribuição dos dados por amostra
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O reduzido número de dados tem duas possíveis causas: (a) trabalha-
se com um pequeno grupo de verbos – neste trabalho, apenas 7; (b) não se
pode aceitar qualquer estrutura com esses verbos – eles devem ser predi-
cadores de apenas um argumento sob a forma de SO.  Na tabela (2) abai-
xo, verificam-se quantos dados foram encontrados para cada verbo de al-
çamento.

Tabela 2: Dados por verbo de alçamento

Não foram encontradas estruturas com dois verbos de alçamento,
custar e demorar. Diante desse quadro, este estudo privilegia a análise
qualitativa dos dados. Entretanto, na tabela 3, encontra-se uma análise quan-
titativa das construções de alçamento encontradas nas amostras.

Tabela 3: Estrutura de alçamento com todos os verbos

Como era esperado, houve uma preferência pelas estruturas sem o
alçamento do sujeito da encaixada (57%) e pelo alçamento clássico (36%)
– construções recomendadas pelas gramáticas. Os índices apresentados
na tabela 3, aliados aos resultados encontrados por Duarte em seu estudo
diacrônico (1993), permitem uma análise enriquecedora de como se com-
portava a posição do sujeito pronominal de PB em fins do século XIX.

Constatar que a construção (1), que mantém o sujeito expletivo nulo à
esquerda dos verbos de alçamento, e que o alçamento clássico eram, de
fato, implementados no século XIX não é o suficiente. Na verdade, inde-
pendente de haver ou não o alçamento, é importante verificar se o sujeito
(da oração matriz ou da encaixada) está expresso. Observe a tabela 4
abaixo:
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Tabela 4: Índice de sujeitos nulos nas construções de alçamento

Independente da construção de alçamento, nota-se que há uma pre-
ferência pela manutenção do sujeito nulo, o que vai ao encontro das expec-
tativas iniciais e dos resultados encontrados por Duarte (1993) em peças
teatrais. Vale enfatizar que a autora, em seu estudo diacrônico, focalizou o
sujeito argumental de referência definida. Embora os dados aqui trabalha-
dos e os encontrados por Duarte pertençam a diferentes modalidades e
focalizem diferentes tipos de sujeito (trabalhamos aqui com o sujeito não
argumental), a comparação é viável, visto que as amostras utilizadas em
ambos os trabalhos pertencem ao mesmo período de tempo. Além disso,
neste trabalho tenciona-se verificar se o sujeito, esteja ele alçado ou não,
era preenchido ou não em fins do século XIX.

É importante salientar que nos casos em que encontramos sujeito ple-
no nas construções de alçamento a referência do elemento não é clara, o
que favorece o preenchimento da posição do sujeito pronominal, como po-
demos observar em (9):

(9) a. Recebi tua carta de 26 de janeiro; não posso comprehen-
der-te, que necessidade tens de viver tão (?) triste e preocupado com os
negocios desta terra, causa-me a [inint.] impressão, dizes-me que estaes
doente e muito anemico, procure curar-se empregue meios para destrahir-
se, não creio e não vejo dificuldade em voltares p’aqui já, ao contrario,
[øexpl] parece-me tenho mesmo certeza [que muita gente deseja vel-o
aqui]. (Carta a Rui Barbosa)

Abaixo, encontram-se alguns exemplos da amostra, numerados de
acordo com o tipo de estrutura (cf. seção 1). Vale lembrar que não foram
encontradas construções com hiperalçamento.

(5) a. Li no jornal o telegramma que te remetto, fiquei em duvida
se realmente vocêi se pronunciou como diz o telegramma, porque o Rodri-
gues Alves, aleem de ter servido o Floriano, foi muito fraco e retirou-se pela
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questão da encampação(?) do Banco da Republica, me [øexpl] parece [que
[__]i deve sustentar sua opinião], (…). (Carta a Rui Barbosa)

b. Como está, [øexpl] parece [que o zinco é de agoa]. (Carta da famí-
lia Ottoni) 

(6) O que me dises das pescariasi parece [[__]i mostrar que
achas divertimento muito agradavel: eu acho insipido estar de caniço na
mao a espera que o peixe pegue na isca. (Carta da família Ottoni)

(8) Como consequencia das noticias a tal respeito já as candidatu-
ras presidenciais se esboçam e surgem os dois candidatos

i
, [quei [øexpl]

me parece [[ø]
i 
não bater-se]: o Prudente pelos governistas altaaes e o

Quintino pelos que aspiram a um governo estavel e serio. (Carta a Rui
Barbosa) 

Durante a coleta dos dados, foi encontrada uma construção produzida
pela vovó Ottoni que parecia ambígua. Analise a estrutura em (9):

(9) Aqui a novidade que houve é que cahio o ministerio do Joaõ
Alfredo e levaraõ 15 dias [para organizarem outro] depois de muitas his-
torias subiraõ os liberaes. (Carta da família Ottoni)  

Observa-se que ambos os verbos, o verbo de alçamento e o verbo da
oração encaixada, estão flexionados. A princípio, havia duas possibilidades
de leitura da estrutura acima: (a) poder-se-ia dizer que se trata de um exemplo
de hipercorreção, ou seja, a avó, na tentativa de não cometer “erro” na
concordância, considerou o complemento circunstancial  “15 dias” como o
sujeito de levar; (b) ou teríamos um sujeito indeterminado nulo, à esquerda
de “levar”, correferencial com o sujeito de “organizarem” – neste caso,
teríamos um claro exemplo de hiperalçamento. Contudo, como PB ainda se
apresenta como uma língua de sujeito nulo no final do século XIX (cf. Du-
arte 1993), a primeira alternativa parece a mais adequada. Temos, portan-
to, a análise estrutural em (9’):

(9’) Aqui a novidade que houve é que cahio o ministerio do Joaõ
Alfredo e levaraõ [15 dias]suj [para [__]i organizarem outro] depois de
muitas historias subiraõ os liberaes. (Carta da família Ottoni)

6. Conclusão: ainda há muito o que investigar
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A investigação acerca das construções de alçamento implementadas
em cartas pessoais em fins do século XIX fez suscitar um questionamento.
Primeiramente, vamos às conclusões. Os resultados confirmaram as ex-
pectativas iniciais. De fato, verificou-se uma preferência pela construção
sem alçamento e pelo alçamento clássico e a não implementação do hipe-
ralçamento. Como vimos, o surgimento desta estrutura é conseqüência di-
reta da mudança em curso na marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo em
PB (Chomsky 1981), ou seja, trata-se de um dos “efeitos” colaterais nos
moldes propostos por Weinreich, Labov & Herzog (1968). Aliada à investi-
gação do sujeito não argumental dos verbos de alçamento, verificou-se se o
sujeito (alçado ou não) aparecia nulo ou expresso. Encontramos nas cartas
a preferência pelo sujeito nulo, independente da construção de alçamento.
Por fim, os dados permitiram, ainda, verificar que quando havia a presença
de clíticos junto ao verbo parecer, a preferência era pela construção sem
alçamento, ou seja, pela manutenção do sujeito não argumental. Quantitati-
vamente, isso ocorreu em 4 dos 9 dados. Surge, diante disso, um novo
questionamento: a presença de clíticos junto a parecer seria mais um obs-
táculo ao alçamento do sujeito da encaixada em fins do século XIX? Pare-
ce-me que alguém precisa responder a esta pergunta.
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ORDENAÇÕES VS E OV: TENDÊNCIAS E
RELAÇÕES ASSOCIADAS À PROPRIEDADE

FUNCIONALISTA DA TRANSITIVIDADE

Jussara Abraçado (UFF)
Tainá Soares Teixeira (UFF)

Branca Albuquerque de Barros (UFF)
João Maurício Marques da Silva (UFF)

1. A PESQUISA

Neste trabalho apresentamos resultados parciais de pesquisa em de-
senvolvimento sobre o fenômeno da ordenação vocabular no português
coloquial brasileiro na qual atenção especial é dedicada às ordenações ob-
jeto-verbo (OV) e verbo-sujeito (VS), por constituírem as variações mais
freqüentes em relação à ordem básica do português:  sujeito-verbo-objeto
(SVO).

Os dados aqui analisados foram extraídos da fala de 08 informantes
selecionados de acordo com o gênero (quatro do gênero feminino e quatro
do gênero masculino) e grau de escolaridade (todos com ensino fundamen-
tal incompleto)  cujas entrevistas integram a Amostra Censo (Projeto Cen-
so da Variação Lingüística no Rio de Janeiro, PEUL/UFRJ, disponível em:
http://www.letras.ufrj.br/~peul/amostras.htm).

Tendo como suporte teórico o Funcionalismo Lingüístico norte ameri-
cano, tomamos como base  os seguintes pressupostos:
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I. A  estrutura lingüística espelha, de algum modo, a estrutura da
experiência humana.

II. A Transitividade é uma propriedade crucial da linguagem hu-
mana, um universal lingüístico que se refere à transferência de uma
ação de um agente para um paciente (Hooper & Thompsom, 1980).

III. A transitividade está associada a traços da situação percebida
como evento causal prototípico e, sob tal perspectiva, assume uma
função cognitiva relacionada à percepção de um evento, vendo-se
refletida, em segundo plano,  na organização do discurso através de
traços sintático-semânticos que se manifestam na codificação do
evento percebido (McCleary 1982).

Com base nos pressupostos arrolados, postulamos que as variações na
ordem básica do português coloquial (VS e OV) se dariam sob a influência
da propriedade funcionalista da Transitividade, estando relacionadas, por-
tanto, à realidade perceptual e à codificação lingüística de eventos percebi-
dos.

Entendemos que, a exemplo do que ocorre em outras línguas, o portu-
guês brasileiro possa estar sinalizando para a codificação de uma distinção
entre o O definido/referencial e aquele indefinido/não-referencial. Enten-
demos, ainda,   que tal tendência possa sugerir, a exemplo do que também
ocorre em línguas diversas, que o verbo com O indefinido estaria propenso
a se comportar como intransitivo (cf. Abraçado 2003). Respaldados por
estudos anteriores sobre a posposição do sujeito no português coloquial,
acreditamos haver semelhança entre o O indefinido/não referencial e o S
das construções VS, uma vez que as ocorrências desta estão geralmente
associadas  a verbos como cair, acabar etc. (tradicionalmente intransiti-
vos), a SNs não-humanos e inanimados, à  introdução de informações no-
vas (o que teoricamente propicia alta freqüência de SNs pospostos indefini-
dos/não-referenciais), e a uma  estratégia discursiva que consistiria em
apresentar, em discursos narrativos, eventos e situações sem tópico, em
plano de fundo, com baixa transitividade, que normalmente não são reto-
madas na progressão discursiva (cf. Braga, 1984,  Pontes, 1986 , Naro e
Votre 1991, entre outros).

Assim sendo, buscamos averiguar se o português brasileiro estaria su-
jeito a uma tendência que, refletindo a propriedade da transitividade, levaria
os SNs indefinidos /não-referenciais a ocuparem a posição após o verbo
(VS e VO)  e os SNs definidos/referenciais a se posicionarem pré - ver-
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balmente (SV e OV). Para tanto, começamos analisando os SNs topicaliza-
dos (OV) e pospostos (VS), considerando o seu caráter +/- referencial e +/
- definido. Apoiamo-nos em Givón (1984), para quem a referencialidade e a
definitude podem ser tratadas separadamente.

Argumentando que “ser definido” não é o mesmo que “´ter referência
exata”, Givón postula a existência de uma gradação de referencialidade,
ilustrada na escala que se segue:

+Ref/+Def> +Ref/-Def> -Ref/-Def > Genérico

2. REFERENCIALIDADE, DEFINITUDE E AS ORDENAÇÕES
OV E VS

Entendemos por referência a relação estabelecida em um enunciado
entre uma expressão lingüística e algo selecionado no mundo real ou con-
ceitual. Assim sendo, a expressão lingüística utilizada para ‘se referir a’ ou
‘apontar para’  é uma  expressão referencial .

De acordo com Trask (2204),

Um simples substantivo como cão, por si só, não faz referência a nada: apenas
denota a classe dos cães como um todo.  Mas quando está inserido num sintag-
ma nominal apropriado, o sintagma como um todo pode ter sucesso em fazer
referência a alguma coisa específica no mundo: este cão, o cãozinho de orelhas

bambas, o cão que era da tia Sofia e assim por diante (TRASK, 2004, p. 251).

No que diz respeito à definitude, seguimos os passos de Nogueira &
Leitão (2004). As autoras, citando trabalho de Cavalcante (2001), apontam
dois tipos de definitude, optando por adotar o segundo tipo:

Um tipo de definitude associa-se à noção de identificabilidade (CHAFE, 1994;
dentre outros), de natureza cognitiva, definida por um parâmetro pragmático-
discursivo; ou seja, um referente será considerado definido (identificável) sem-
pre que o falante supuser que o destinatário é capaz de reconhecê-lo no univer-
so do discurso criado durante a interação. Outro tipo de definitude é de nature-
za formal e se descreve por critérios gramaticais, quando em SNs estão presen-
tes artigos definidos, demonstrativos, possessivos ou quantificadores (PRIN-
CE, 1992). Foi essa última concepção que orientou a análise das ocorrências
nesta pesquisa, salientando, todavia, que tal natureza formal é vista, numa
investigação de orientação funcionalista, como codificação lingüística das pres-
suposições dos falantes. (NOGUEIRA;LEITÃO 2004, 140)
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Na análise dos dados, de acordo com as considerações feitas, classifi-
camos os SNs em quatro diferentes categorias derivadas da escala apre-
sentada anteriormente:

A: [+Ref/+Def]
B: [+Ref/-Def]
C: [-Ref/-Def ]
D: [GEN]

Apresentamos a seguir exemplos de cada uma dessas categorias:

A. [+Ref/+Def]

1) VS:
(...) eu fiquei mais pensativo. Foi até num dia de chuva. Aí[depois

disso]- depois disso [surgiu]- surgiu nosso primeiro beijo, e daquele dia
em diante a gente começamos a namorar escondido da mãe dela. (Fal. 01)

2) OV:
E- [(inint.)] E se eu ganhasse uma bolada, assim? Que que ia fazer

com esse dinheirão todo da corrida de cavalo?
F- Que que eu ia fazer? Não, esse dinheiro não dá para ganhar

muito não. Graças à Deus, por isso (“é”) que eu gosto dele.(riso e) (“a”)
Gente só ganha pouco. (Fal.09)

B. [+Ref/-Def]

3) VS:
Você sabe, o trabalhador tem seus problemas em casa e, geralmente,

(“ele”) leva para o serviço. (est) Muito problema que ele tem em (ruído)
casa, ele leva [para o]- para o trabalho. Às vezes chegava um vigia, de-
sesperado: “(inint) seu Carlos, (ruído) estou com um problema “eu digo:
“que que foi rapaz?” (Fal. 30)

4) OV
E- Você prefere samba, samba canção ou o quê, seu (“Luís”)?
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F- Eu prefiro samba, samba-canção também eu gosto muito, bole-
ro... (est) (Fal. 8)

C. [-Ref/-Def]

5) VS:
 (...) Então o homem tem que estar sempre na rua- é procurando, fa-

zendo um biscate, isso, aquilo outro, porque, às vezes, o camarada à toa às
vezes aí bebendo uma cerveja, aparece um negócinho para ele fazer ex-
tra. (Fal. 9)

6) OV:
E- Que mais? vocês faziam muito barulho, como é que era?
F- É, fazia muito barulho.
E- Só isso? (est) e festinha por aqui, aniversário, você vai? [seus amigos-]
F- Aniversário eu vou. (Fal.49)

D: Genérico

7) VS:
a minha rua está feita a de vocês é que ficou esperando, (est) enten-

deu? Por  isso é que a pessoa não deve nunca, é... Acho que é a pessoa na
rua, coisa e tal. Vamos então nos unir e começar aqui, assim, agora come-
çar aqui, se fizer na sua, acaba tudo, heim. Então, a gente não tem nem na
tua nem na de ninguém. Não, mas ninguém quer assim, entendeu? (Fal.9)

8) OV:
F- (“Pois é. Agora”), quem fez isso no meu cabelo é o Paulo.
I- Paulo.
F- Um meio escurinho. (est) Você vai lá, você fala que você viu (“o”)

meu cabelo, que você quer (“assim”), diz a ele que você é minha amiga,
que você foi muito recomendada- é, porque, aí, ele faz um negócio [certo].
[Se]- se der, se não der, tudo ele te diz, está? (Fal. 34)

A Tabela e o gráfico que se seguem exibem os resultados obtidos em
relação à VS:
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Tabela 1:  VS: Referencialidade/Definitude

Gráfico 1: VS: Referencialidade/Definitude

Como podemos observar, embora se verifique um alto percentual de
SNs sujeitos referenciais definidos em posição pós-verbal (categoria A),
não podemos desconsiderar que os SNs assim caracterizados constituem
minoria, em relação às demais categorias. As categorias C [-Ref/-Def] e D
[genérico] juntas obtiveram um percentual de 51%.

Na tabela e gráfico seguintes, encontram-se os resultados referentes à
OV:
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Tabela 2: OV: Referencialidade/Definitude

Gráfico 2: OV: Referencialidade/Definitude

Diferentemente dos resultados obtidos para a VS, em relação ao obje-
to topicalizado (OV), o que se observa é um expressivo percentual de SNs
referenciais definidos. As demais categorias juntas correspondem a 33%
do total de ocorrências.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados constituem evidências favoráveis à hipóte-
se de que haveria no  português brasileiro uma tendência a posicionar SNs
indefinidos /não-referenciais após o verbo (VS e VO)  e SNs definidos/
referenciais antes do verbo (SV e OV). Entretanto, como já destacamos,
são resultados parciais de uma pesquisa de escopo muito maior, que prevê,
além de um número maior de informantes e de dados, a investigação e o
cruzamento de outros grupos de fatores, tais como: peso e dominância,
continuidade tópica, estatuto informacional do SN etc.
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A ORDEM V S / S V COM VERBOS
INACUSATIVOS EM CARTAS

DE FINS DO SÉCULO XIX

Danielle de Rezende Santos

UFRJ/CNPq

1. PONTOS DE PARTIDA:
a mudança paramétrica em PB (cf. Duarte 1995, 2003)

O presente trabalho tem como ponto de partida a pesquisa de Duarte
(1995, 2003), em que se verificou que o português brasileiro (PB) está
passando por um processo de mudança quanto ao valor na marcação do
Parâmetro do Sujeito Nulo: de língua [+pro-drop] (sujeito nulo) para [-pro-
drop] (sujeito preenchido). Em trabalhos anteriores sobre o PB, já se pôde
observar que a posição do sujeito pronominal vem se caracterizando pela
forma plena, tanto para sujeitos de referência definida, quanto para os de
referência indeterminada. Uma das estruturas sujeitas a tais alterações se-
riam as construções com verbos inacusativos. Esses verbos, assim como
os intransitivos, são verbos monoargumentais, isto é, projetam apenas um
argumento. A diferença é que o argumento projetado pelos inacusativos
possui o traço semântico [-agentivo / +tema] e é gerado à direita do verbo:
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(1) Como consequencia das noticias a tal respeito já as candida-
turas presidenciais se esboçam e ___ SURGEM os dois  candidatos
(CR75/2 )

Nota-se que essas construções propiciam a ocorrência de uma posi-
ção vazia à esquerda do verbo sendo, portanto, incompatíveis com línguas
de sujeito preenchido, como o francês e o inglês, por exemplo. Nos exem-
plos (2) e (3), verifica-se, respectivamente, a ordem SV (sujeito+verbo) em
francês e a ocorrência de um expletivo preenchendo a posição à esquerda
do verbo em inglês:

(2) un enfant est arrivé  (um menino chegou)

(3)  there arrived a boy ( __chegou um menino)

2. RESULTADOS ANTERIORES:
Escrita padrão veiculada em jornais cariocas de fins do século XX (cf.

Duarte & Santos, 2006)

Estudos sobre a ordem VS (verbo+sujeito) em sentenças declarati-
vas (Coelho 2000 e Spanó 2002) revelam que esta ordem é quase que
totalmente restrita a sentenças com verbos monoargumentais, como as cons-
truções com verbos inacusativos, intransitivos e copulativos. Isto corres-
ponde à chamada restrição de monoargumentalidade que cerca a ocorrên-
cia da ordem VS no PB.

No entanto, pesquisas acerca desse tema revelam que já começa a
haver certas alterações, embora esta pareça ser ainda uma das proprieda-
des das línguas de sujeito nulo mais resistentes à mudança no PB. Em
estudos anteriores sobre a ordem VS com inacusativos, foi possível verifi-
car que a ordem VS já começa a ceder lugar à ordem SV, mesmo que
lentamente, ficando a posposição do argumento interno ao verbo cada vez
mais restrita a determinados fatores: o status informacional do S novo, seu
caráter indefinido e certos itens lexicais (como “existir”, “aparecer”, “sur-
gir”).

A figura 1 abaixo apresenta o resultado geral de um estudo sincrônico
realizado sobre as construções inacusativas com base em textos contem-
porâneos de língua escrita de fins do século XX. Os exemplos (4) e (5),
retirados desta amostra, ilustram os contextos favorecedores da ordem VS:
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Figura 1: Distribuição de VS / SV na escrita do século XX.

(4) Só assim, ___ SURGIRÁ uma luz dentro do túnel, e talvez pos-
samos voltar aos bons tempos dos grandes sambas enredo (Povo, crô-
nica)

(5) Infelizmente, também não ___ EXISTE surpresa no fato de que
os diagnósticos não produziram, ainda, uma estratégia nacional à al-
tura do problema. (O Globo, opinião)

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES DE TRABALHO

O objetivo deste trabalho é observar as ocorrências de VS e SV nas
construções com verbos inacusativos na escrita do PB do final do século
XIX, bem como investigar, além dos contextos particulares que limitam a
ordem VS, que tipos de elementos aparecem à esquerda do verbo quando o
sujeito se encontra posposto.

Parte-se da hipótese de que não sejam tão recorrentes nas constru-
ções inacusativas do século XIX as alterações encontradas na estrutura
das construções do século XX, como a anteposição do sujeito ao verbo, por
exemplo. Em outras palavras, espera-se que as construções do século XIX
conservem as propriedades de sujeito nulo, às quais está relacionada a or-
dem VS.

4. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Foram utilizadas duas amostras pertencentes ao Projeto PHPB-Rio
(Para uma História do Português Brasileiro).
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(i) Amostra constituída por 41 cartas pessoais escritas no último quarto
do século XIX, pelo casal Christiano e Barbara Ottoni a seus netos, Mizael
e Christiano. Do avô, têm-se 27 cartas, enquanto da avó, apenas 14;

(ii) Amostra constituída por cerca de 20 cartas pessoais dirigidas a Ruy
Barbosa, escritas no período de 1866 a 1899, por pessoas de renome, como
ministros, deputados, secretários, etc. Estas cartas constam do Arquivo de
Rui Barbosa - Inventário Analítico da Série Correspondência Geral
Vol. 1 – Correspondentes usuais: pessoas físicas (Fundação Casa de
Rui Barbosa, Rio de Janeiro)

A metodologia deste trabalho associa os pressupostos da Teoria da
Variação e Mudança Lingüística (Labov 1994) aos pressupostos da Teoria
de Princípios e Parâmetros (Chomsky 1981), à luz da noção de “encaixa-
mento” da mudança, dentro da linha da Sociolingüística Variacionista, pro-
posta por Weinrich, Labov & Herzog (1968).

5. RESULTADO GERAL

O resultado geral obtido para a posposição de SN ao verbo pode ser
visto na figura abaixo:

Figura 2: Distribuição de VS / SV na escrita do século XIX.

Como se pode observar, há um leve predomínio da ordem VS, repre-
sentando 55% do total de dados. Ao comparar estes resultados com aque-
les apresentados na figura 1, verifica-se que na escrita do século XX, o que
predomina, inversamente, é a ordem SV, com 60% dos dados. Este resulta-
do preliminar mostra que, no século XIX, a ordem VS parecia ser mais
rígida que no século XX, comprovando a expectativa inicial. Cabe, portan-
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to, observar os contextos estruturais que favorecem a ordem VS na escrita
do século XIX.

5.1 Fatores favorecedores da ordem VS

5.1.1 O status informacional de S

Na tabela 1, estão apresentados os resultados da ocorrência da ordem
VS segundo o status informacional de S na escrita do século XIX:

Tabela 1: VS segundo o status informacional de S na escrita do século XIX.

Tabela 2: VS segundo o status informacional de S na escrita do século XX.

Como já foi demonstrado em inúmeros trabalhos, o S novo é o contexto
de resistência da ordem VS. Verifica-se que, na escrita do século XIX,
67% dos sujeitos com traço semântico [+ novo] se encontram pospostos ao
verbo, enquanto somente 37% dos sujeitos evocados (traço semântico [-
novo]) se encontram pospostos ao verbo.

A partir dos resultados encontrados na tabela 2, percebe-se que o
mesmo ocorre na escrita do século XX.

Vejamos abaixo um exemplo de S novo em (6) e evocado em (7),
ambos retirados das amostras do século XIX:
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(6) Aqui a novidade que houve é que ___ CAHIO o ministerio do
Joaõ Alfredo e levaraõ 15 dias para organizarem outro (CA38)

(7) tendo partido para lá em Fevereiro o Bernardino pedi que in-
dagasse de Você e do Uranga, ate esta data nada, sei que o Bernardi-
no PASSOU por aqui a bordo do Portugal para  a Europa (CR14/3/14)

5.1.2 A categoria sintático-semântica do verbo

O outro fator que favorece a ordem VS é a categoria sintático-se-
mântica do verbo, que foi adaptada de Coelho (2000) e Spanó (2002). Este
grupo leva em consideração tanto a transitividade do verbo, quanto o traço
semântico do argumento interno. As categorias sintático-semânticas traba-
lhadas foram quatro: verbos existenciais, verbos de permanência de estado,
verbos de mudança de estado com movimento físico e verbos de mudança
de estado sem movimento físico. Curiosamente, não foi encontrado ne-
nhum dado que ilustrasse a categoria existencial – não foi encontrado ne-
nhum dado com verbo existir, um contexto de forte resistência da ordem
VS.

Os exemplos (8)-(10) ilustram as diferentes categorias encontradas:

VERBOS DE MUDANÇA DE ESTADO (COM MOVIMENTO
FÍSICO)

(8) Agora neste instante ___ CHEGARAÕ os caixoens com as en-
comendas que vieraõ de la mas naõ posso mandar dizer nada, por
que esta vai agora de manhã para seguir hoje. (CA35)

VERBOS DE MUDANÇA DE ESTADO (SEM MOVIMENTO FÍ-
SICO)

(9) a) Felismente, o meu incommodo CESSOU de todo, e tenho
agora melhor appetite do que antes de adoecer. (CA22  42)

b) Imagino, quanto deve ser agora agradavel o clima de Paris,
tendo ___ CESSADO o frio e naõ tendo chegado as ordens de Julho.
(CA18)
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VERBOS DE PERMANÊNCIA DE ESTADO

(10) assim se me afiançou, todos os empregados FICARÃO,
menos o Alfredo, não sei a rasão.  (CR14/3/19)

Com base nos resultados apresentados na tabela 3 abaixo, pode-se
verificar que os verbos de mudança de estado com movimento físico, como
chegar e vir, por exemplo, lideram a preferência pela ordem VS, com 64%
dos dados. Por outro lado, os verbos de permanência de estado, como ficar,
se encontram no outro extremo favorecendo a anteposição de S ao verbo.
Permanecem em um nível intermediário os verbos de mudança de estado
sem movimento físico, como começar, terminar, cessar, com 50% dos da-
dos.

Tabela 3: VS segundo a categoria sintático-semântica do verbo na escrita do

século XIX.

Ao observarmos os resultados da escrita do século XX, apresentados
na tabela 4, verificamos algumas diferenças: os verbos favorecedores da
ordem VS são os verbos existenciais e os de permanência de estado, com
67% e 64%, respectivamente. Já os verbos de movimento físico se encon-
tram num nível intermediário, com 50%, e os verbos de mudança sem mo-
vimento físico, no extremo oposto, desfavorecendo a ordem VS, com ape-
nas 32% dos dados de posposição. Isto demonstra um comportamento bas-
tante diferente dos verbos inacusativos na escrita do século XIX e na escri-
ta do século XX.
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Tabela 4: VS segundo a categoria sintático-semântica do verbo na escrita do
século XX.

5.1.3 Definitude de S

Ao contrário do esperado, a definitude do sujeito não foi um fator
que contribuiu para a posposição de S ao verbo. Observa-se na tabela 5
que os resultados da ordem VS e da ordem SV se mostram bastante equi-
librados, tanto para Ss definidos quanto para Ss indefinidos, ao contrário do
que ocorre na escrita contemporânea, em que temos o traço [- definido] de
S favorecendo sua posposição ao verbo. Portanto, o caráter da definitude
parece não ser um fator relevante para definir a ordem do sujeito na escrita
do século XIX.

Tabela 5: V S segundo a definitude de S na escrita do século XIX.

Tabela 6: VS segundo a definitude de S na escrita do século XX.
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Vejamos abaixo alguns exemplos de Ss definidos em (11) e indefini-
dos em (12), todos retirados das amostras do século XIX:

(11) a) Desejava remeeter esta carta pelo intermedio do Lbe
porem como ___ PARTE para ahi esse amigo a quem te apresento,
aproveitei-o (CR14/3/14)

b) a revolução a meo ver está TERMINADA, desejo presenciar a
athitude do Senado em relação a ti (CR14/3/14)

(12) a) Naõ teposso dizer nada daqui pois cheguei á 8 dias e
ainda naõ sahi e aqui ___ tem VINDO poucas pessoas.   (CA34)

b) Recebi uma cartinha de Bebe e pos de escrito de Tixe que muito
estimei porque prova que naõ se esqueceraõ de sua Didinha que-lhes
quer muito bem e que tem muitas saudades delles e que um so dia naõ
sePASSA em que naõ selembra do anno passado em que estavamos
todos aqui juntos.   (CA40)

5.2 A posição à esquerda do verbo

Finalmente, procurou-se observar a presença de outros elementos à
esquerda do verbo que fornecessem evidências para a restrição fonológica
que estaria em curso no português do Brasil (segundo Kato & Duarte 2003).

Os exemplos (11)-(13) ilustram os diferentes elementos circunstan-
ciais encontrados ocupando a posição imediatamente à esquerda do verbo:

CONECTORES COORDENATIVOS E SUBORDINATIVOS
(13) tambem temos muitas saudades delle, de ti, de teu irmaõ,

de tua mamae, de Thia Paulina e Thio Julio; bem dezejo que ___ VE-
NHAÕ todos e estou fazendo uma casa em Botafogo, onde caberemos
todos melhor do que na rua do Conde.  (CA2)

SINTAGMAS ADVERBIAIS E PREPOSICIONAIS
(14) Aqui cada ves esta mais solitario todos os dias ___ decem

familias etam bem os carros e cavalos (CA31)

ELEMENTOS DE NEGAÇÃO E CLÍTICOS
(15) So antehontem, 26 de Março, nos ___CHEGOU a tua car-

ta, começada a 13 de Fevereiro e acabada a 16. (CA22)
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A figura 3 exibe a distribuição dos elementos que aparecem imediata-
mente à esquerda de V. Verifica-se que a ausência total de elementos,
como ilustra o exemplo (14) abaixo, é bem menos freqüente, representando
apenas 8% do total de dados.

(16) Nossa vida aqui na rua Farani é triste e monotona. ___
REINOU a solidaõ desde que voces embarcarão (CA14)

Figura 3: Distribuição dos elementos que ocupam a posição à esquerda de V.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ordem VS na escrita do século XIX está fortemente relacionada ao
status informacional do SN sujeito novo, e à categoria sintático-semântica
do verbo (verbos de mudança de estado). O caráter da definitude do sujeito
parece não ser um fator relevante para definir a ordem do sujeito na escrita
do século XIX. Um outro resultado a destacar é a presença de elementos
circunstanciais à esquerda do verbo no contexto VS.

Nota-se ainda que, das propriedades das línguas de sujeito nulo, esta
parece ser uma das mais resistentes à mudança no PB, o que está de
acordo com estudos sobre línguas que mudaram a marcação do parâmetro.
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ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS
TEMPORAIS E ASPECTUAIS

NO PORTUGUÊS ESCRITO

Maria Maura Cezario
UFRJ/CNPq

INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresentaremos algumas das pesquisas que realizamos
acerca da ordenação de adverbiais temporais e aspectuais no português do
Brasil1. Entendemos como adverbiais os advérbios e as locuções adverbi-
ais que codificam diferentes circunstâncias referentes à ação verbal. Utili-
zamos como linha teórica o funcionalismo americano, segundo o qual as
diferentes manifestações da estrutura lingüística estão a serviço de fun-
ções diferentes no discurso.

Um dos objetivos das pesquisas é descobrir quais são as motivações
para as diversas possibilidades de ordenação dos adverbiais de tempo/as-
pecto na frase. Outro objetivo é verificar quais as posições prototípicas dos
adverbiais em português e, para isso, não nos limitamos ao estudo do fenô-
meno em apenas um tipo de gênero. Entendemos gêneros como diferentes

1 Agradeço a colaboração dos meus orientandos de Mestrado, a saber: Filipe Albani, Érika
Pianura de Freitas, Queli Pacheco Andrade, Érika Ilogti e Júlia Nunes Costa.
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formas discursivas (por exemplos, gênero acadêmico, bula, jornal, etc), al-
tamente dinâmicas,  moldadas a partir de suas funções comunicativas, cog-
nitivas e institucionais, com base em Marcuschi (2006).

Um levantamento preliminar desse tipo de adverbial em textos con-
temporâneos demonstra que os adverbiais temporais e aspectuais apresen-
tam grande mobilidade na oração (cf. Cezario et alii, 2004 e Cezario, M.M.,
Ilogti, É. C. & Costa, 2005, Andrade, 2005):

(1) Existem hoje no mundo muitos cristãos (TS, p. 12)

(2) “que haja disciplina durante o ensaio” (CEV, p.97)

(3) Precisamos hoje tocar o Senhor (TS, p. 12)

(4) que Deus constantemente nos fala (TS, p. 16)

(5)  “mal sabem que a pílula às vezes não funciona” (CSP, p.83)

(6)  A democracia até hoje não conseguiu vencer  uma das suas
   piores inimigas.(96-JB/2003)

Ao lado de fatores de ordem estrutural, como a posição de argumentos
do verbo (sujeito e complemento) na frase, devem atuar fatores semântico-
pragmático-discursivos, como a coesão textual, o tipo de verbo modificado
pelo adverbial, o tipo de texto, o status informacional da locução adverbial e
a função contrastiva do adverbial  no texto e a transitividade da cláusula.
Apesar de estar tratando aqui conjuntamente do advérbio simples e da lo-
cução adverbial, metodologicamente foi necessário separar o estudo des-
ses dois elementos circunstanciais, pois os advérbios de modo geral são
mais fixos do que as locuções. Além disso, o número de locuções diferentes
(tanto semântica quanto estruturalmente) é muito grande.

A transitividade parece-me o mais importante fator para explicar a
ordenação de locuções circunstanciais (principalmente). Esse conceito é
aqui empregado no sentido apresentado por Hopper e Thompson (1980) e
Thompson e Hopper (2001), como uma noção escalar que envolve não
somente o verbo e o seu complemento, mas toda a oração. As orações
altamente transitivas apresentam um sujeito agentivo, com vontade própria,
que realiza uma ação pontual sobre um participante individuado que é afe-
tado. A transitividade, portanto, envolve vários fatores, como agentividade,
aspecto, modo, etc. Quanto mais traços positivos, mais transitiva é a ora-
ção.
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A análise da relação entre transitividade e ordenação de adverbiais
leva-nos a crer que, quanto mais traços de transitividade uma oração tiver,
menos chances haverá de uma locução vir separando o sujeito do verbo ou
o verbo do objeto. Dessa forma, a ação passa diretamente do sujeito para o
paciente. Já nas orações com baixa transitividade, as locuções podem ocorrer
em qualquer ponto da oração (cf. Cezario, M.M, Ilogti, É.C. & Costa, J. N.
2005).

1. CONCEITO DE ADVÉRBIOS

Conforme afirma Givón (1990), a classe dos advérbios é a menos ho-
mogênea, tanto do ponto de vista semântico quanto do morfossintático. 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 argumen-
tativa que se quer dar a ele.

Segundo Garcia (1977: 48), o advérbio expressa a idéia de circunstân-
cia (do latim circum, em redor e stare, estar: o que está em redor ou em
torno). Essa noção pode ser definida como “a condição particular que acom-
panha o fato, o acidente que o atenua ou agrava”. Ainda segundo o autor,
em retórica, entende-se por circunstância a própria ação (o quê?), a pessoa
(quem?), o lugar (onde?), o tempo (quando?), a causa (por quê?), o modo
(como?) e os meios (com quê?). No âmbito da sintaxe, entretanto, ação e
pessoa deixam de constituir circunstâncias, correspondendo respectiva-
mente ao verbo e ao sujeito (ou ao objeto) e se acrescentam àquelas as
noções de fim ou conseqüência, oposição, condição, entre outras. Todas,
exceto ação e pessoa, assumem formas de elementos adverbiais (simples
ou oracionais).

Há vários tipos de advérbios que passam do nível meramente sintático
e assumem funções pragmático-discursivas, como ocorre com o advérbio
já:

(7) A reunião  já  terminou?

Nessa frase, mais que uma noção temporal, o elemento já demonstra
uma expectativa do falante de que a reunião não tivesse terminado. Ou
seja, a frase expressa o contrário da expectativa e o advérbio já é a marca
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disto: é um elemento de contra-expectativa (cf. Heine, B., Claudi, U. &
Hünnemeyer, F, 1991).

Como se pode ver, se o analista adota a noção de circunstância, deve
considerá-la de modo amplo e relativo, no sentido de que constitui como um
continuum de abstração, que vai desde o cenário espacial do evento até o
processo de construção do texto, já que os usos de alguns advérbios apre-
sentam uma polissemia conseqüente de processos de gramaticalização que
levam elementos espaciais e temporais a serem utilizados com valor de
conectivo.

As locuções adverbiais temporais e aspectuais são muito variadas tan-
to em termos sintáticos como em termos semânticos. Sintaticamente há
aquelas  menores (como às vezes, cada dia), as mais longas (naquela
manhã de domingo, no dia da Independência do Brasil); há as introdu-
zidas e as não introduzidas por preposição; há as que podem ser considera-
das expressões (como para sempre, às vezes) e as menos previsíveis (como
no primeiro dia de aula, no dia do aniversário da minha tia); semanti-
camente, as locuções podem expressar diferentes usos, uns puramente tem-
porais (localizando a ação no tempo), como naquela manhã;  outros em
que, além da noção temporal, há a noção aspectual, como durante toda a
vida e para sempre. Há diferentes classificações semânticas para as locu-
ções de tempo e de aspecto, sendo que, para as pesquisas aqui apresenta-
das, mesclamos a classificação presente em Martelotta (1994) e em Ilari
(2001).

2. RELAÇÃO ENTRE TRANSITIVIDADE E ORDENAÇÃO DE
ADVERBIAIS

Para compreender a relação entre transitividade (Hopper e Thomp-
son, 1980 e Thompson e Hopper, 2001) e ordenação de adverbiais, traba-
lharei com a hipótese de Cezario (2004), segundo a qual quanto mais traços
de transitividade uma oração tiver, menos chance haverá de uma locução
vir separando o sujeito do verbo ou o verbo do objeto. Assim, nas orações
altamente transitivas em que um sujeito agentivo realiza uma ação que afe-
ta um objeto, esses constituintes básicos — sujeito e objeto — devem estar
mais próximos do núcleo da oração, ou seja, do verbo. Os elementos cir-
cunstanciais codificados por locuções adverbiais não devem se inserir en-
tre esses termos.  No entanto, nas orações com baixíssima transitividade,
como, por exemplo, as que são codificadas com verbos de ligação, as locu-
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ções podem ocorrer entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e o predica-
tivo, além das demais posições.

Para esta análise, escolhemos os seguintes traços (os que se mostra-
ram mais importantes na nossa pesquisa) dos 10 propostos por Hopper e
Thompson:

3. ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS EM DIFERENTES GÊNEROS
E SINCRONIAS

A seguir apresentamos alguns dos resultados acerca dos adverbiais
temporais em diferentes gêneros e sincronias.

3. 1- Uso de locuções adverbiais temporais/aspectuais em edi-
toriais

Andrade (2005), numa amostra de 100 editoriais do JB, coletados no
período de 1999 a 2004,  verificou que as locuções temporais (exemplos 8 e
9) não têm uma posição prototípica, apresentando apenas uma pequena
tendência de  ocorrência na posição pós-verbal (55% dos dados).

(8 )  É seu primeiro investimento  na candidatura a presidente em
2002. (7-JB/1999)

(9) Ao longo dos anos abriram-se eixos (...) e começou-se a cons-
trução de  um anel viário... (38-JB/1999)
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Para verificar se havia alguma relação entre o tipo semântico da locu-
ção e a posição desta, Andrade classificou as locuções, de acordo Marte-
lotta (1994) e em Ilari (2001), em:

a) locuções com função dêitica: são as locuções adverbiais que têm
como função básica localizar um evento/situação  no tempo, podendo de-
terminá-lo ou não.

(10) É seu primeiro investimento  na candidatura a presidente em
2002. (7-JB/1999)

b) locuções com função durativa: são  as  locuções  adverbiais  que
têm como  principal função expressar a duração inicial, final e/ou total de
uma situação ou processo, delimitando-o ou não.

(11) Ao longo dos anos abriram-se eixos (...) e começou-se a cons-
trução de  um anel viário... (38-JB/1999)

c) locuções com função reiterativa: são as que se referem à  repetição
de  um evento/situação, determinando-o ou não.

(12) Todos os anos, portanto, as autoridades se omitem diante de
providências que deveriam ser tomadas automaticamente. (32-JB/1999)

d) locuções com valor de simultaneidade:   são  as que  indicam  que
dois  eventos    ou situações ocorrem concomitantemente.

(13) O ministro José Dirceu e o secretário-geral Luiz Dulci cuidam
do assunto ao mesmo tempo. (71-JB/2003)

A  tabela 1 (retirada de Andrade, 2005) apresenta os resultados desta
análise:
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As locuções dêiticas tendem a ocorrer na posição pós-verbal (59%
dos dados), ao contrário do que esperávamos, e as simultâneas (apenas 4
do total) se apresentam 75% das vezes na posição pré-verbal. Como essas
fazem a ligação de dois fatos que ocorreram ao mesmo tempo e que foram
codificados em orações consecutivas, era de se esperar que viessem logo
no início da oração em análise:

(14) Sem a definição do quadro tributário as empresas brasileiras
não poderão programar investimentos em 2000 e 2001(...). Enquanto
isso,  a concorrência internacional, que opera sob um regime tributá-
rio justo, já traça planos até 2005. (14-JB/1999)

A autora (cf. Andrade, 2005 e Cezario, Andrade e Freitas, 2005) tam-
bém observou que as locuções (tanto as pequenas como as mais longas),
em editoriais, tendem a aparecer nas posições marginais à cláusula, ou seja,
logo no início da cláusula ou no final:

(15)  Nas últimas duas eleições, indiretas, não houve sequer desa-
fiante. (12-JB/1999)

(16) É a oportunidade de recuperar o verniz que o partido perdeu
ao longo do caminho. (129-JB/2004)

Andrade também verificou que as locuções aparecem normalmente
na posição de sujeito quando este está ausente (sujeito oculto ou oração
sem sujeito) ou está na posição pós-verbal. Neste caso, ou seja, na ordem
VS (verbo-sujeito), 74% das locuções coletadas estão na posição pré-ver-
bal, como no exemplo 17:

(17) Nos últimos dois meses, foi roubado o carro blindado do mi-
nistro da justiça.(47- JB/2003)

Mas, quando o sujeito está na sua posição prototípica, ou seja, na or-
dem SV, as locuções adverbiais aparecem 68% na posição pós-verbal, como
no exemplo a seguir:

 (18) A Libéria nasceu em 1822, como pátria de ex-escravos ame-
ricanos

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21365



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade366

Maria Maura Cezario

3. 2) Uso de locuções adverbiais temporais/aspectuais em tex-
tos religiosos contemporâneos

Nos textos religiosos2, nossas pesquisas (cf. Cezario, Ilogti e Costa,
2006) demonstraram que as locuções tendem a ocorrer na posição pré-
verbal (62% dos dados), como nos exemplos:

(19) “Às vezes, entra em cena a necessidade de carinho “mais
pleno” porque há um “diálogo” que o exige” (CSP)

(20) “minutos depois estava ali apenas a mulher e ele (CSP)

Nos livros analisados, a noção de tempo é muito importante e muitas
vezes é usada como um elemento argumentativo, pois os autores buscam
ajudar os leitores a se encontrarem espiritualmente num momento de tanta
individualidade e violência, como é o tempo atual. Normalmente os autores
fazem uma ponte com o momento em que Cristo viveu. Para situar o leitor
no tempo, em momentos em que saem  do passado para o presente ou do
presente para o passado, os autores utilizam locuções adverbiais temporais,
advérbios de tempo ou orações adverbiais temporais:

Observemos o trecho abaixo:

(21)  “À luz da Palavra de Deus, procuraremos, como fizemos na
meditação anterior, descobrir pistas que nos levem ao encontro da-
quele que tanto procuramos.

Uma tarde, Saulo se dirigia a Damasco, com a autorização do
Sumo Sacerdote para prender os cristãos que lá se achassem e trazê-
los a Jerusalém a fim de castigá-los.” (T S. p 31)

O trecho refere-se a dois parágrafos consecutivos, sendo que o pri-
meiro refere-se ao tempo presente e o segundo, a um evento ocorrido no
tempo em que Cristo viveu na Terra. Notemos que, na mudança de pará-
grafo e na troca de tempos cronológicos, há uma locução temporal, uma
tarde. O uso de locuções na margem esquerda da oração, elucidando a
oposição temporal, é um recurso largamente usado nesses livros religiosos.

De todos os tipos semânticos estudados (locuções dêiticas, durativas,
reiterativas e simultâneas), apenas as durativas tendem a ocorrer em posi-
ção pós-verbal (72%) nos textos religiosos:

2 Utilizamos como corpus uma série de livros católicos contemporâneos escritos por padres
brasileiros, como o Padre Zezinho e o padre Léo.
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(22) “e da beleza interior que havia cultivado por um longo tem-
po” (p.28, l.9 CSP)

Vemos que a oposição de dois tempos cronológicos não existe neste
tipo. Os demais tipos auxiliam na idéia de oposição temporal (mundo atual
versus época de Cristo), seja localizando os eventos nas duas épocas, seja
reiterando ações praticadas por personagens da época de Cristo em con-
traste com as ações das pessoas do mundo atual. Assim, as locuções que
expressam, de algum modo, a oposição de épocas tendem a ocorrer na
posição pré-verbal, principalmente na margem esquerda da frase, como no
exemplo (21).

Com relação à hipótese que vincula transitividade e posição da locu-
ção, verificamos que as locuções que aparecem inseridas estão em ora-
ções com baixíssima transitividade, como as com verbo de ligação ou com
modal e verbo de ligação:

(22"A aclamação depois da consagração também pode ser canta-
da” (p.74, l.11 CEV)

(23) “Nossas músicas deverão ser ao mesmo tempo carismáticas
e proféticas” (p.84, l.28 CEV)

Já as orações com mais traços positivos de transitividade tendem a ter
as locuções em posições marginais:

(24)  “(...) rangeu os dentes, mudou de cor, fez a pior carranca do
universo, prendeu as mão e deu um grito de raiva. A seguir levantou o
soldado pela roupa, virou o rosto e disse (...)” (p. 143, CSP)

Vemos que a oração acima é altamente transitiva, apresentando os
seguintes traços: [+] participantes, [+] cinese, [+] aspecto perfectivo, [+]
modalidade da oração, [+] objeto afetado, [+] agentividade do sujeito.

3.3 Ordenação do advérbio sempre em textos religiosos no por-
tuguês arcaico e contemporâneo

Albani (2007), ao estudar a ordenação do advérbio sempre no portu-
guês arcaico (o autor estudou apenas o livro Orto do Esposo) e no portu-
guês contemporâneo escrito (livros católicos contemporâneos), constatou
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que há diferenças de tendências de ordenação nessas duas sincronias. À
primeira vista, parece que o advérbio sempre tendia a ser colocado em
qualquer posição, como nos exemplos abaixo, mas, ao estudar atentamente
os dados, Albani verificou que a posição típica do advérbio era pré-verbal
no português arcaico e pós-verbal no português contemporâneo.

a) português arcaico

(25)  “E este sancto rey sempre tragia cilício...” (OE)

(26) “Mas elle uagaua senpre aa sancta contemplaçom, fazendo
muy sancta uida ataa sua morte.” (OE)

b) português contemporâneo
(27) “Sua oração sempre foi muito honesta.” (TS)

(28)  “Se continuar a servi-lo, você será sempre seu escravo.”
(CCL)

(29)  “Deus estabelece sua morada no coração de Maria, porque
aí sempre pôde habitar.” (TS)

O gráfico (retirado de Albani, 2007) a seguir apresenta o resultado da
comparação das duas sincronias:
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Todos os fatores estudados indicam que, no português arcaico, a or-
dem era mais livre e mais motivada, enquanto no português atual, a ordem
é mais fixa. Há um forte indício de mudança na ordenação do advérbio
sempre em textos religiosos (cf. também Albani & Cezario, Inédito).

O fator “tipo semântico de verbo” modificado pelo advérbio sempre
demonstrou que, no português arcaico, o tipo semântico do verbo (com
base em Halliday, 1994) motivava a colocação do advérbio, segundo o es-
quema abaixo:

Verbos materiais (exemplos: dar, levantar, limpar)
Posição típica do advérbio sempre: (S)AdvV

 Verbos mentais (exemplos: perceber, achar, pensar)
Posição típica do advérbio:  VAdvC

Verbos relacionais intensivos (exemplos: ser, estar, estar em)
Posição típica do advérbio:   AdvV

Já no português atual, segundo Albani, o tipo de verbo não é relevante,
pois o uso mais freqüente é VAdvC3, não importando o tipo semântico do
verbo, como nos exemplos a seguir:

(30) “Se continuar a servi-lo, você será sempre seu escravo.”
(CCL)

(31) “Onde você pisa, deixa sempre alguma marca...” (AEV)

(32) “Onde há amor, há sempre vida...” (AEV)

(33) “...mas você sofre muito mais porque imagina sempre que o
outro agiu de má-fé ou (30) maliciosamente...” (AEV)

No caso dos verbos relacionais intensivos, em 96% dos seus usos, o
advérbio sempre fica entre o verbo e o predicativo, como no exemplo (30).

Não houve relação entre uso de sempre e transitividade. Os resultados
apontam para a fixação do advérbio sempre na posição pós-verbal e, ha-
vendo complemento (C), o advérbio tende a ficar entre o verbo e o comple-
mento, como nos últimos exemplos apresentados.

3 Albani juntou na  categoria  C (complemento) o objeto, o complemento circunstancial e o
predicativo.
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4. CONCLUSÃO

As pesquisas que iniciamos demonstram que:

a) há a necessidade de estudar separadamente os advérbios das locu-
ções adverbiais, pois os advérbios no português atual aparecem em posi-
ções mais fixas do que as locuções. Dessa forma, há menos motivações de
ordem semântico-pragmática para o uso de advérbios do que de locuções;

b)  tanto as locuções quanto os advérbios tendem a ocorrer na posição
pós-verbal no português atual, mas há diferenças de tendências nos dife-
rentes gêneros. Por exemplo, enquanto os textos religiosos utilizam larga-
mente as locuções na posição pós-verbal, os editoriais não apresentam uma
preferência tão nítida para esta posição;

c) a transitividade é relevante para explicar o uso de locuções adverbi-
ais no português escrito, uma vez que, nas cláusulas mais transitivas, as
locuções aparecem preferencialmente em posições marginais e, nas cláu-
sulas menos transitivas, as locuções podem aparecer em qualquer posição
na oração;

d) há fortes indícios de mudança na história do português com relação
ao uso do advérbio sempre, pois nos textos religiosos o advérbio sempre
tinha ordenação variada no português arcaico, tendendo  à posição pré-
verbal; enquanto hoje a tendência é predominantemente pós-verbal.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21370



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 371

ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS TEMPORAIS E ASPECTUAIS NO PORTUGUÊS ESCRITO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBANI, F. Ordenação do advérbio sempre no português arcaico e no contemporâneo.
Rio de Janeiro:UFRJ, Dissertação de Mestrado, 2007.

ALBANI, F & CEZARIO, M.M. Mudança na ordenação do advérbio sempre na história
do português escrito. Rio de Janeiro: UFRJ. Inédito.

ANDRADE, Queli Cristina P de. Ordenação das locuções adverbiais de tempo em edito-

riais. Rio de Janeiro: UFRJ, Dissertação de Mestrado, 2005.

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor, 2000.

BARBOSA, Afrânio G.; CALLOU, Dinah M. I. & LOPES, Célia R. dos S. Corpora

diacrônicos do português brasileiro - séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: www.letras.ufrj.br/
phpb-rj. 2000.

BONFIM, Eneida. 1988. Advérbios. São Paulo: Ática (Série Princípios), 1999.

BYBEE, J. Mechanisms of change in grammaticization: the role of   frequency. In: Joseph,
Brian & Janda, Richard(eds). A handbook of  historical linguistics. Blackweel, 2003.

CAMARA, Jr, J. Mattoso. História e Estrutura da Língua Portuguesa. Rio de janeiro:
Padrão, 1975.

CASTILHO, Ataliba de. Apresentação. In: CASTILHO, Ataliba de (org.) Para a História

do Português Brasileiro: primeiras idéias. São Paulo: Humanitas Publicações – FFLCH/
USP, p.7-17, 1998.

CEZARIO, Maria Maura et alii. Ordenação de advérbios em textos religiosos. In: Matraga.
No. 16. Revista da Pós-graduação. Rio de Janeiro:UERJ, 2004.

CEZARIO, Maria Maura. ANDRADE, Queli Pacheco de. FREITAS, Érica Vânia Pianura.
Ordenação de Adverbiais Temporais e Aspectuais . In: Cláudio Cezar Henriques & Darcília
Simões (Org) Língua Portuguesa: reflexões sobre descrição, pesquisa e ensino. Rio de
Janeiro: Europa, 2005.

CEZARIO, M.M., ILOGTI, É.C. & COSTA, J. O. Ordenação de adverbiais temporais ou
aspectuais. In: Transformar. Revista do CenPE/Fundação São José. No. 3. Itaperuna:
Templo Gráfica, 2005.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21371



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade372

Maria Maura Cezario

CUNHA, Celso Ferreira da e CINTRA, Luis Filipe Lindley. Nova gramática do português

contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.

ERMAN, B. e WARREN, B. The idiom principle and the open choice principle. IN:

Linguistic – an interdisciplinary journal of the language sciences. Berlin/New York: Mou-

ton de Gruyter, 2000.

FREITAS, É. Ordem dos itens temporais e aspectuais em -mente. Dissertação de Mestrado.

Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.

FURTADO DA CUNHA, M., RIOS DE OLIVEIRA, M.  & MARTELOTTA, M. (org)

Lingüística funcional: teoria e prática. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, apren-

dendo a pensar. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1977.

GIVÓN, Talmy. On Understanding Grammar. New York: Academic Press, 1979.

______. Syntax: a Functional-typological Introduction - vol. II. Amsterdam/Philadelphia:

John Benjamins Publishing Company, 1990.

______. Functionalism and Grammar. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 1995

HALLIDAY, M.K. An introduction to Functional Grammar. 2. ed.. London: Edward Ar-

nold, 1994.

HARRIS, Alice e CAMPBELL, Lyle. Historical syntax in cross-linguistic perspective.

Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

HEINE, Bernd, CLAUDI, Ulrike & HÜNNEMEYER, Friederike. Grammaticalization: a

Conceptual Framework. Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

HOPPER, Paul & THOMPSON, Sandra. Transitivity in grammar and discourse. Langua-

ge, 56 (2): 251-299, 1980.

HUBER, Joseph. Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,

1986.

ILARI, Rodolfo. A Expressão de Tempo em Português. São Paulo: Contexto, 2001.

ILARI, Rodolfo et alii.  Considerações sobre a posição dos advérbios. In: CASTILHO,

Ataliba Teixeira de. Gramática do português falado: a ordem. Vol. I. São Paulo: Editora da

UNICAMP/ FAPESP, 1996.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21372



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 373

ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS TEMPORAIS E ASPECTUAIS NO PORTUGUÊS ESCRITO

LÉO, Pe.scj. Tocar o Senhor. 7a ed. São Paulo: Loyola, 1994.

MARCUSCHI, L. A. Gêreros textuais: configuração, dinamicidade e circulação. IN: KA-
RWOSKI,  A .M., GAYDECSKA, B., & BRITO, K,S. (ORG). Gêneros textuais: reflexões
e ensino. 2 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006.

MARTELOTTA, Mário Eduardo T. Os Circunstanciadores Temporais e sua Ordenação:

Uma Visão Funcional. Rio de Janeiro: UFRJ (Tese de Doutorado), 1994.

______. Ordenação de advérbios qualitativos: reflexões sobre a unidirecionalidade na gra-
maticalização. In: FIGUEIREDO, Célia Assunção et al. (orgs). Língua(gem): reflexões e

perspectivas. Uberlândia: EDUFU, 2003.

MARTELOTTA. Mário E, VOTRE, Sebastião J. e CEZARIO, Maria Maura. Gramatica-

lização no português do Brasil: uma abordagem funcional. Rio de Janeiro: Tempo Brasilei-
ro, 1996.

MARTELOTTA, Mário E. e LEITÃO, Márcio M. A posição dos advérbios qualitativos,

intensificadores e locativos em anúncios do século XIX. Rio de Janeiro (mimeo), 1999.

MARTELOTTA, Mário E., BARBOSA, Afrânio e LEITÃO, Márcio M. Ordenação de
advérbios intensificadores e qualitativos em -mente em cartas de jornais do séc. xix: bases
para uma análise diacrônica. In DUARTE, Maria Eugênia L. e CALLOU, Dinah. (Orgs.)
Para a história do português brasileiro - Notícias de corpora e outros estudos – Vol. IV. Rio
de Janeiro: Faculdade de Letras de UFRJ/FAPERJ, 2002.

MATEUS, Maria Helena et alii.. Gramática da língua portuguesa. Coimbra: Almedina,
1983.

MATTOS e SILVA, Rosa Virgínia.  A mais antiga versão portuguesa dos quatro livros dos

diálogos de São Gragório. São Paulo: Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado. 4
vol, 1971.

______. Estruturas trecentistas: elementos para uma gramática do português arcaico.
Lisboa: IN-CM, 1989.

NEVES, M. H. Gramática de usos do português. São Paulo: Ed. da UNESP, 2000.

OLIVEIRA, Pe. José Fernandes de (Pe. Zezinho SCJ). Um coração que seja puro. 10ª ed.
São Paulo: Paulus, 1982.

OLIVEIRA, M.R., CEZARIO, M.M. & ALBANI, F. Articulação adverbial no discurso
religioso. In: Revista Linguagem em (Dis)curso. Tubarão: Unisul,  2005.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21373



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade374

Maria Maura Cezario

OLIVEIRA, M. R.. Advérbios locativos na modalidade escrita do português em perspecti-
va histórica. In: Ma. Elizabeth Crhistiano; Camilo Silva; Dermeval da Hora. (Org.). Funci-
onalismo e gramaticalização: teoria, análise, ensino. 1a ed. João Pessoa, 2004b.

PAGOTTO, Emílio G. Posição dos advérbios. Via correio eletrônico: gozze@cce.ufsc.br,
1999.

PE. Léo. Tocar o Senhor. São Paulo: Edições Loyola, 2001.

PAIVA, C. Regularidades e divergências nos padrões de ordenaçao de circunstanciais tem-
porais. Rio de Janeiro, Inédito.

_____. Ordem não marcada de circunstanciais locativos e temporais. In: VOTRE, S.e
RONCARATTI, C. (org.). Coletânea em homenagem ao professor Anthony Naro. Inédito.

PEZATI, E. & CAMACHO. Aspectos funcionais da ordem de constituintes. In: Revista
DELTA. V. 13, no. 2, São Paulo: EDUC, 1997.

SAID ALI, M. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Livraria Acadê-
mica, 1971.

THOMPSON, Sandra. & HOPPER, Paul. . Transitivity and Clause Structure in Conversa-
tion. In: BYBEE, J. & HOPPER, P.(Org.) Frequency and the emergence of linguistic struc-

ture. Amsterdan/Philadelphia: John Benjaming Company, 2001.

VOTRE, S., CEZARIO, M.M. & MARTELOTTA, M.E. Gramaticalização. Rio de Janei-

ro: UFRJ, 2004.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21374



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 375

ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS TEMPORAIS E ASPECTUAIS NO PORTUGUÊS ESCRITO

ESTUDOS
DISCURSIVOS E
PRAGMÁTICOS:
A PALAVRA,
A SENTENÇA E O
TEXTO

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21375



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade376

Maria Maura Cezario

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21376



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 377

ORDENAÇÃO DE ADVERBIAIS TEMPORAIS E ASPECTUAIS NO PORTUGUÊS ESCRITO

A PARÁFRASE COMO
ELEMENTO

 DE PROGRESSÃO NO
TEXTO FALADO

Carmen Elena das Chagas
Universidade Federal Fluminense

INTRODUÇÃO

Como atividade estruturalmente organizada, a conversação mostra-se
coerente, na medida em que a relação semântica entre enunciados fica
evidenciada, conferindo continuidade tópica. Entretanto, podem ocorrer rup-
turas no desenrolar da conversação, o que não significa que haja incoerên-
cia, pois numa visão global, essas rupturas podem ser vistas como descon-
tinuidades, mas que de certa forma, contribuem para a explicitação dos
elementos de progressão textual.

Tratando destas rupturas na organização textual, Koch (1992) afirma
que as descontinuidades no seqüenciamento textual constituem dois gran-
des grupos: os processos de inserção e de reconstrução. As inserções são
definidas como segmentos discursivos de extensão variável que provocam
uma espécie de suspensão temporária do tópico em curso. A reconstrução,
objetivo deste trabalho, delimitada aqui, através da paráfrase, refere-se à

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21377



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade378

Carmen Elena das Chagas

reformulação da seqüência discursiva, que provoca também uma diminui-
ção no ritmo do fluxo informacional, com remissão a conteúdos já veicula-
dos para melhor esclarecê-los. Atividades de formulação são aqueles me-
canismos a que recorrem os interlocutores para resolver ou contornar as
dificuldades ou barreiras de compreensão. Assim falar em processamento
estratégico significa dizer que os falantes realizam, simultaneamente, em
vários níveis, procedimentos interpretativos que orientam de forma efetiva,
flexível e extremamente rápida, fazendo pequenos cortes no material infe-
rido e colaborando para a informação ser processada on line, isto é, o
falante opera sobre os enunciados que produz,  procedendo a reformula-
ções, refletindo sobre a adequação dos termos empregados, sobre a função
de um segmento em relação aos precedentes ou subseqüentes, pois tem
como escopo o próprio texto.

Construir lingüisticamente o enunciado ou, em sentido mais amplo o
texto, significa dar forma e organização a um conteúdo, a uma idéia, enfim,
a uma intenção comunicativa, o que permite dizer que, na construção lin-
güística do enunciado desenvolvem-se atividades de formulação. Assim,
como aponta Antos (1982: 183) o texto falado mantém explícitos todos os
traços de seus status nascendi.

Foram analisados alguns fragmentos de um corpus proveniente de
gravações, em interação face a face, com 30 alunos do 9º ano de escolari-
dade, de mesma faixa etária, mas de sexo diferente, em uma escola pública
municipal do interior do estado do Rio de Janeiro. No decorrer do texto os
alunos serão identificados como L1 (locutor 1), L2 (locutor 2), respectiva-
mente, para uma melhor proteção de face. No desenvolvimento do trabalho
foi utilizada uma dinâmica com o título “Rótulos”, com o objetivo de propi-
ciar a motivação dos mesmos para uma fala mais fluente. Esta dinâmica foi
monitorada por um informante, buscando não influenciar o desenvolvimen-
to natural da conversação.

1. ANÁLISE DO CORPUS.

A paráfrase (P) é um enunciado lingüístico que na progressão do texto,
reformula um enunciado anterior, denominado de um enunciado origem ou
matriz (M) com a qual se mantém em grau maior ou menor de equivalência
semântica.
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Objetivando-se que a função maior da paráfrase é assegurar a inter-
compreensão conversacional entre seus participantes, é propício acreditar
na hipótese de que o parafraseamento se desenvolva, determinantemente,
no predicado, seguindo o seguinte raciocínio: a) normalmente, o tema se
concentra no sujeito e o rema, no predicado; b) o tema contém o dado
conhecido e cabe ao rema a informação nova; c)  na formulação da infor-
mação nova que o enunciador concentra o maior empenho em elaborar
uma proposta de compreensão ao enunciatário. Esta hipótese é notória,
quando se relaciona o parafraseamento com a progressividade textual, já
que esta ocorre por meio do desdobramento remático do conteúdo informa-
cional.

( 1)
L4:       M- Eu me senti abandonado

   P- eu me senti deixado para trás

(2)
L8:    M- Tá certo que as pessoas não descobrem isso na gente

   P- elas não sabem quando a gente tá assim

Observando o exemplo acima, a paráfrase está com a matriz numa
relação paradigmática, ou seja, pode ocupar o mesmo lugar sintático da
matriz no contexto em que se encontra. O locutor utiliza uma paráfrase
para explicitar o significado exposto na matriz, utilizando a informação (rema)
na mesma função sintático-semântica.

Na passagem da matriz para a paráfrase, ocorrem dois tipos de movi-
mentos semânticos (Hilgert, 1989):

a)A especificação – acontece quando o movimento semântico da ma-
triz para a paráfrase vai do geral para o específico.

(3)
L 10: M-Como se eu fosse uma pessoa muito agressiva

P-... se todos chegassem perto de mim, saía batendo, falan-
do coisas que eles não gostassem, aí eles procurariam ficar
longe de mim, entendeu?

Neste exemplo, percebe-se que a abrangência da matriz é maior do
que a paráfrase, pois L 10 partiu da palavra agressiva para exemplificar
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em sua paráfrase o que seria, na verdade, o comportamento de uma pessoa
com este perfil referido na matriz.

b) A generalização -  acontece quando o movimento semântico da ma-
triz para a paráfrase vai do específico para o geral.

(4)
L6: M- Ela era mais solta, falava o que vinha na cabeça. Não

era aquela pessoa fechada que tava lá no canto.

L5: P- Ela era bem animada.

A abrangência semântica da matriz é menor do que a da paráfrase.  L6
explica na matriz as características pertencentes a uma determinada pes-
soa e L5, logo em seguida, sintetiza através da paráfrase o que L6  havia
falado.

Quando, na passagem da matriz para a paráfrase, existe um desloca-
mento de sentido do geral para o específico, observa-se uma tendência de
a paráfrase, do ponto de vista sintático e lexical, ser mais expandida do que
a matriz. Já, quando nessa passagem, o deslocamento de sentido vai do
específico para o geral, verifica-se uma condensação sintático-lexical da
paráfrase.

A paráfrase é uma estratégia de reformulação pela qual se retoma
“bem ou mal, na totalidade ou em partes, fielmente ou não, o conteúdo de
um texto-fonte, num texto-derivado” Fuchs (1983) A aplicação dessa es-
tratégia é responsável pelo grande número de descontinuidades que têm
sido apontadas como características da língua falada, fator aparente devido
à desestruturação do texto.

(5)
L6: M – Hoje lá na sala, a professora de Matemática, ele tá ba-

tendo com o negócio do lápis.
P – A professora de Matemática, você tá prestando atenção
na aula?

A descontinuidade consiste numa interrupção do fluxo formulativo, atri-
buído ao fato de o falante não encontrar uma alternativa de formulação
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imediata e definitiva, o que caracteriza, segundo  Antos (1982:160) um “pro-
blema de formulação.”

(6)
L5: M - Preguiçoso. Dona, eu não sou preguiçosa ((risadas))
L1: Você faz o que em casa?
L5: Tudo.
Inf.: [O que você gostou, não gostou?
Todos. [Naaada.
L5: P -  Eu ajudo. Ah mais ou menos.

(7)
 L5: M - Fingir que tá trabalhando.

P - Vamos supor, se for a patroa deles vamos supor que eu sou
a patroa deles, vamos supor, todo mundo ia fingir que tá traba-
lhando, limpando uma sujeirinha ali, jogando para o canto.
Não gostei.

(8)
 L6:  M -  Às vezes, até quando você conhece a pessoa, você fala

dela.
O  L4, por exemplo, às vezes, a gente tá lá na frente
e o L4 falou alguma coisa lá trás.
A gente fala, o L4  é metido, fica se intimando a saber das
coisas.
Que não sei o quê, não sei que lá.
Ou quando ele manda fazer alguma coisa.
P- Garoto mandão, que não sei o quê, não sei que lá.
É sempre assim...

No exemplo (6)  L5  mantém-se indecisa na sua resposta, já que após
responder a pergunta ao informante, mostrou-se com dificuldade em sus-
tentar a resposta quando contestada. Ela tenta formular o pensamento de
forma a não se comprometer tanto. Já no exemplo (7) o mesmo locutor
tenta explicar, através de exemplos, o seu pensamento sobre o que é fingir
estar trabalhando, mas a construção da fala é truncada devido a muitas
repetições e a paráfrase fica distante de sua matriz, dificultando o raciocí-
nio. Ocorre no (8) que o locutor não consegue dar progressão ao seu texto
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e busca através de uma paráfrase resumitiva (específica), utilizar o termo
mandão.

O fato de o falante retornar um segmento já formulado revela:

a)uma descontinuidade, pois retornar sempre significa interromper o
fluxo formulativo em andamento. Observou-se isto no exemplo (7).

b)um problema de formulação, pois além de o enunciador não encon-
trar uma alternativa de formulação imediata e definitiva, a retomada não é
gratuita, isto é, alguma razão na interação comunicativa a determinou, exem-
plificado no (6).

c)um problema retrospectivo, pois na medida em que, ao contrário do
prospectivo, o falante só percebe o problema e suas dimensões, quando ele
está sendo ou já se encontra lingüisticamente elaborado, levando-o, então, a
uma atividade metaformulativa como no exemplo (8).

Cabe fazer, aqui, uma distinção entre o termos paráfrase e correção,
pois é de fato acreditar que ambos falam de mesma coisa. A paráfrase
estabelece entre um enunciado  de origem e um enunciado reformulador
uma relação de equivalência semântica, responsável por deslocamentos de
sentidos que impulsionam a progressividade textual. Já a correção, ao  con-
trário, a relação entre enunciado de origem e enunciado reformulador é de
contraste semântico, uma vez que este anula, total ou parcialmente, a ver-
dade daquele conforme fica explícito no exemplo abaixo:

(9)
L8: Sendo que ::: muitos não fazem, não passaram por este
rótulo.

Em (9), L8 retifica sua fala, através da troca do verbo fazem para
passaram, reformulando, através da  correção, o seu pensamento.

É importante ressaltar que “para que duas palavras sejam sinônimas é
preciso que façam, em todos os seus empregos, a mesma contribuição ao
sentido da frase” Ilari & Geraldi (2006). Assim duas palavras são sinôni-
mas quando podem ser substituídas no contexto de qualquer frase, isto é, a
sinonímia lexical depende do contexto em que  as palavras estão inseridas.
Observe:
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(10)
L7: Mas aquele juiz tava roubando, é lalau...

Mesmo L7 utilizando uma variante lingüística, ainda não registrada na
linguagem culta, nota-se que o vocábulo lalau refere-se, exatamente, no
esquema mental dos falantes as características que compõem a pessoa que
rouba. Este tipo de paráfrase (10) pode ser chamada, também, de paráfra-
se paralela.

A paráfrase, por estabelecer uma equivalência semântica e lexical en-
tre os enunciados de origem e reformulador, nem sempre consegue geren-
ciar a progressão textual imediatamente. Com isto existem paráfrases ad-
jacentes e não-adjacentes.

1)Paráfrase adjacente é aquela que segue imediatamente a matriz, pois
cabe uma função local no desenvolvimento do texto.

(11)
L1:  M- Aahh quando eu começo, eu não paro assim, mas é

 faladora
 P- assim, no sentido, tá, assim, conversando com uma pes-
 soa e ficar falando, contando, contando, contando
 assim,entendeu?

2)Paráfrase não-adjacente só se manifesta mais adiante na seqüência
textual e estrutura a conversação num nível mais abrangente.

(12)
L8: M- Nada é impossível, mas não tem aquele jeito bom,

porque certamente a gente pode ser uma pessoa mais linda
do mundo
como ela tava falando, mas a gente julga.

L3: P- às vezes, a aparência ::: a pessoa pode ser bonita tal, mas
você pode
julgar o que ela tem por dentro. Pode pegar e julgar ela por
dentro e não por que ela é por fora.

Existem duas possibilidades de produção de paráfrases. As autopará-
frases e as  heteroparáfrases.
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a)Autoparáfrase - o falante (Lx ou Ly) parafraseia o seu próprio enun-
ciado, visando garantir ao ouvinte a compreensão dos enunciados, como
por exemplo, paráfrase que defina conceito, explicite uma unidade de sen-
tido ou sublinhe pertinências temáticas.

(13)
L4: M – Eu também acho assim, a melhor solução

quando a pessoa está assim com problema assim
e você tentar esfriar a cabeça, pensar numa solução
se não tiver solução agora, vai ter depois,
porque pô, quanto mais você pensa naquilo,
cada hora tem uma pessoa pra falar alguma coisa.
P – Daqui a pouco, você junta aquilo tudo,
uma coisa que não tem nada a ver,
daqui a pouco você tá assim explosivo, né,
qualquer coisa que faz...

b)Heteroparáfrase - um interlocutor parafraseia o enunciado produzi-
do pelo outro, assegurando-se, mutuamente, a intercompreensão.

(14)
L7: M- Existe também  pessoa de duas caras
L4: P- É mais aí também ::: mas isso também já influencia.

Você conhece a pessoa e depois você vê que ela é falsa

Assim, as estratégias de reformulação podem ser retóricas ou sanea-
doras. A reformulação retórica realiza-se através, basicamente, de pará-
frases e repetições, cuja função inicial é a de reforçar a argumentação,
vista no exemplo (13), onde o falante L4 lista uma série de possibilidades
para justificar a paráfrase explosivo. Já a reformulação saneadora pode
ocorrer, também, sob forma de paráfrases e repetições, mas com função
de solucionar, logo, após a verbalização de um segmento, dificuldades de-
tectadas pelo próprio falante ou pelos seus interlocutores, observada no
exemplo (14) quando o falante L4 utiliza a palavra falsa para confirmar
com mais precisão o que o falante L7 havia dito duas caras.
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2. CONCLUSÃO.

O objetivo deste trabalho foi contribuir para um estudo da linguagem
oral, revelando regularidades no uso das paráfrases em relação semântica
com suas matrizes na progressão do texto falado.

Observou-se, também, que se relacionados os tipos de deslocamento
de sentido com as características léxico-sintáticas da formulação parafrás-
tica, apresentam-se dois procedimentos fundamentais: a especificação tra-
duzida na expansão e a generalização, representada pela condensação sin-
tático-lexical. Além disto, pode ser revelada na paráfrase, mesmo com os
movimentos semânticos, a mesma proporção da matriz, referindo-se assim
a uma simples variação do léxico.

Através do corpus analisado, exemplifica-se que as paráfrases são,
realmente, procedimentos a que recorrem os interlocutores para resolver
ou contornar obstáculos de compreensão, mesmo que as mesmas demons-
trem descontinuidades,  mas na verdade, são recursos que os usuários da
língua têm para mostrar de maneira coerente, que estão inseridos num pro-
cesso de interação lingüística, visando a progressão textual.

Resumindo, pode-se afirmar que as paráfrases têm, no desenvolvi-
mento do texto falado, a função geral de garantir a intercompreensão con-
versacional, proporcionando uma melhor progressão textual, ora explicitan-
do e especificando, ora resumindo ou denominando informações da matriz,
bem como adequando vocábulos ou apontando-lhes outros sentidos no tex-
to.
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A ESCOLHA LEXICAL  E A
CONSTRUÇÃO DO

OBJETO DISCURSIVO

   Maria Aparecida Lino Pauliukonis
(UFRJ)

INTRODUÇÃO

Este trabalho é um estudo da seleção lexical como  estratégia argu-
mentativa  na reconstrução do objeto discursivo, utilizada pelo enunciador
com intenções persuasivas. Tais índices, vistos como modalizadores em
sentido amplo, serão analisados sob a perspectiva da teoria da enunciação,
em textos midiáticos-  editoriais publicados no Jornal O Globo.

Parte-se da hipótese de que no exame do processo de construção do
texto como discurso,  prioritariamente deve-se levar em conta a identidade
dos seres envolvidos na enunciação, sua atuação frente ao “contrato comu-
nicativo” que comanda os enunciados, as condições da situação e a “mis-
en-scène” que permite o emprego dos elementos lingüísticos adequados a
tal fim. O ponto de vista adotado nesta investigação insere  a seleção lexi-
cal e o uso de elementos encapsuladores e reformulativos como opera-
ções estratégicas argumentativas na construção de referentes discursivos.
A análise do corpus  terá como fundamento  teórico a Análise do Discurso
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de base Semiolingüística e comunicacional.(Charaudeau (1996,2002), se-
gundo a qual a construção do sentido se dá por meio de uma relação forma-
sentido em diferentes sistemas semiológicos.

A pesquisa objetiva categorizar as principais estratégias de referencia-
ção  em uma  dada situação comunicativa e assim avaliar a importância
da seleção lexical e de outros recursos modalizadores discursivos, tendo
em vista contribuir para a discussão de técnicas e/ou estratégias para o
ensino da leitura e da produção de textos argumentativos em Português.

1. ENUNCIAÇÃO E REFORMULAÇÃO

A partir do conceito de que toda enunciação tem a propriedade parti-
cular de se projetar no enunciado e de que é possível analisar as marcas
específicas que testemunham o ato individual de apropriação da língua pelo
sujeito enunciador, neste trabalho, analisam-se escolhas lexicais vistas como
avaliações do enunciador sobre o processo de sua própria enunciação, em
textos da mídia impressa.

Tais posicionamentos serão vistos como pistas reveladoras da leitura
que o enunciador faz do referente e de como  espera compartilhar com seu
destinatário o processo de construção desse discurso.  Parte-se do princí-
pio de que uma análise que leve em conta  o momento único da enuncia-
ção deve ficar atenta às marcas que testemunham a instância subjetiva, ou
seja, tornam-se relevantes todos os elementos ligados ao evento enunciati-
vo, já  que esses funcionam como índices de intenções, sentimentos e atitu-
des do locutor em relação ao seu discurso.

São freqüentes, na grande mídia impressa,  editoriais e artigos de opi-
nião assinados, que discutem problemas sociais, econômicos e políticos do
Brasil e do mundo. São textos expressos  no modo argumentativo de orga-
nização do discurso (Charaudeau, 1992) que apresentam uma seleção de
recursos argumentativos na montagem de sua  organização, com finalida-
des persuasivas.

Esta pesquisa  em andamento na UFRJ  está sendo realizada em con-
junto com Lúcia Helena Martins Gouvêa  e propõe-se  a analisar um “cor-
pus” formado por  noventa textos, divididos em editoriais, artigos de opinião
e crônicas, publicados em O Globo, durante o ano de 2005/06, em que se
observa como o enunciador interfere em sua produção textual, monitoran-
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do a própria enunciação,  numa espécie de “ gestão passo a passo”, com o
objetivo de influenciar e conseguir a adesãodo leitor destinatário às idéias
apresentadas.

Nesta parte da pesquisa individual, procureirou-se observar em editori-
ais- sob uma perspectiva enunciativa de análise do discurso,  - expressões
sinonímicas, utilizadas no processo de referenciação anafórica e catafóri-
ca,  sobretudo os chamados encapsuladores ou termos resumitivos -avalia-
tivos ou não - seguidos de indeterminantes  e/ou determinantes, os quais
retomam parte da informação dada nos textos e permitem a progressão
das idéias, ao mesmo tempo em que se tornam índices definidores do po-
sicionamento avaliativo do enunciador, frente ao que está enunciando. A
análise torna-se, assim, instrumento para os estudos  do modo enunciativo
de organização do discurso.(Charaudeau, 1992). Também como parte da
pesquisa, estão sendo examinados, os conectores  reformulativos, a saber:
isto é, ou melhor, ou seja,- segundo a tradição gramatical, conjunções
explicativas, - seguidos também por expressões sinonímicas parciais. À
guisa de exemplificação desse processo referencial reformulativo, consta-
te-se o exemplo: “Somos um país promissor e, para atingirmos a prosperi-
dade plena, basta impormos respeito. Ou seja: sermos o que acreditamos
ser” (Exame. 14 de maio de 2005). A expressão ou seja, acompanhada de
uma tradução da expressão anterior: “basta impormos respeito”- age como
um conector reformulativo cujo uso possibilita ao enunciador interferir na
produção textual, retomando o que foi dito e recategorizando-o.

A análise em questão  situa-se nos limites entre o preferencial e o
retórico, posição  em que se busca precisar como se dá o processo avalia-
tivo dos sujeitos enunciadores sobre a sua própria enunciação, no decorrer
da construção e da interação discursiva. Pretende-se, ainda,  considerar
tais operações  como determinantes de uma orientação de sentido, que
permite guiar o raciocínio do leitor favoravelmente aos argumentos do  dis-
curso. Essa constatação é propiciada pelo reconhecimento de uma tomada
de posição dos enunciadores, frente a um conteúdo proposicional, ao mes-
mo tempo que se reconstrói o objeto discursivo de sua enunciação, sempre
acrescido de  algum tom avaliativo e/ou analítico, operação essa que funci-
ona como instrumento argumentativo e persuasivo de seu leitor.

Trata-se de um olhar sobre a subjetividade no discurso, enfoque sobre
as marcas denunciadoras da presença do sujeito enunciador em suas
manobras discursivas. Nesse recorte analítico, foi escolhido um conjunto
formado por trinta textos (gênero editorial) do Jornal  O Globo- vistos sob
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a perspectiva da Análise do Discurso Semiolingüística. (Charaudeau & Ma-
ingueneau, 2002).

 Segundo os fundamentos da Análise Semiolingüística, impõe-se arti-
cular as dimensões socio-psicológicas  do ato de linguagem com as dimen-
sões propriamente lingüísticas e o discurso é concebido como um jogo inte-
racional que tem na própria interação sua base constitutiva; ou seja, ele é
fruto da  relação entre  forma e  sentido, numa dada situação socio-intera-
tiva, que se dá por objetivo  analisar a linguagem em ação, os efeitos produ-
zidos pelo uso, cujo sentido é co-construído na própria interação. Dessa
forma, a linguagem em vez de representar o mundo, como preconiza uma
certa tradição, serve como instrumento que o homem utiliza para se relaci-
onar com o Outro e aí poder  falar a propósito do mundo, situando-o em sua
elocução, sob um  determinado ponto de vista.

 A opção pelos textos midiáticos deve-se à importância da Mídia nos
meios sociais e à influência de seus diversos gêneros textuais no comporta-
mento da  sociedade que, muitas vezes,  pauta seu comportamento pelos
ditames dos meios midiáticos. Torna-se relevante, pois, analisar o posicio-
namento dos formadores de opinião frente à realidade, sempre presentes
em textos do gênero editorial, por exemplo.

Procurando estabelecer uma interdependência entre a estruturação do
enunciado,  sua enunciação e sujeitos enunciadores, parte-se do princípio
de que, para  uma interpretação textual mais crítica e produtiva do discurso,
prioritariamente deve-se levar em conta uma problemática geral da intera-
ção discursiva,  segundo a qual, observa-se não só a estruturação formal do
discurso, mas também o papel da  imagem dos seres envolvidos em todo
ato de discurso, -sujeito comunicante e sujeito interpretante-, com seus ethé
(imagens) refletidos nos sujeitos enunciador e destinatário,  presos a um
“contrato comunicativo”, que comanda e rege toda  escolha lexical, na
construção  dos enunciados.  Interessa também ver como  a situação é
representada na “mise-en-scène” determinada  pelo emprego de certos
elementos discursivos. Aceita-se, assim, que o discurso é sempre constitu-
ído por certas condições da situação e/ou inferido dos  lugares sociais ou
crenças / valores socialmente estabelecidos, - os topoï- compartilhados e
aceitos ou não pelo sujeito interpretante, em função dos quais se posiciona
criticamente frente ao discurso.
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Tais considerações a respeito dos sentidos de um  texto permitem con-
siderar a evolução dos conceitos sobre análises de textos: esses, a princípio,
tidos como exemplário para comprovação de  regras gramaticais ou fonte
de conteúdos, atualmente,  vistos sob essa nova concepção discursiva,  pas-
sam a ser considerados como fonte ou estratégia produtora de  possibilida-
des de significação. Segundo a concepção semiolingüística, por exemplo, a
reconstituição de sentido de um texto prevê o reconhecimento dos meca-
nismos produtores dessa significação.

Para ilustrar melhor o conceito de reconstrução do sentido ou referen-
ciação aqui adotado,  discutir-se-á o que tem sido chamado de encapsula-
dor anafórico, ou seja, o conceito de um elemento responsável pela repre-
sentação de parte do fragmento dado no texto e que é retomado durante a
progressão textual. Os encapsuladores anafóricos dos editoriais do corpus
aqui referido,  foram levantados e analisados por Nunes ( 2007), como
constituídos por um nome generalizante ou axiológico (avaliativo) com nú-
cleo lexical e algumas vezes acompanhados por determinantes demonstra-
tivos ou indeterminantes. Na referida pesquisa a análise desses encapsula-
dores fundamentou-se em bases pragmáticas e procurou-se destacar a
função axiológica  dessas expressões.

Deve-se crescentar, ainda, que,  por meio dos  encapsuladores, torna-
se possível a reconstrução do objeto discursivo o qual,  a cada nova recate-
gorização, sofre mudanças de sentido; tais processos contribuem para a
progressão textual e podem/devem ser  reconhecidos pelo leitor, cujo papel
é fundamental na reconstrução desse mesmo objeto discursivo. Pode-se
observar, a seguir, um exemplo retirado do  corpus analisado por Nunes
(2007), como se pode ver no  fragmento do editorial, em que ocorre um
encapsulamento anafórico:

(1) Mas a erradicação da extrema pobreza dependerá também
de políticas públicas específicas, voltadas principalmente para a
educação. Como os frutos desse investimento não podem ser
colhidos de imediato, a erradicação da extrema pobreza será tão
ou mais acelerada se houver uma ação efetiva do Estado [...].
(Jornal O Globo, 22/01/2005)

 A temática é a erradicação da extrema  pobreza no Brasil e o
termo ‘desse investimento’ é considerado um tipo de encapsulador, que
substitui avaliativamente todo o período anterior: ‘Mas a erradicação da
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extrema pobreza dependerá também de políticas públicas específicas,
voltadas principalmente para a “educação’. Dessa forma, o enuncia-
dor considera que políticas públicas voltadas para a educação são uma
maneira de investir no desenvolvimento da sociedade; nesse caso, a carga
semântica positiva da palavra “investimento”  reflete a posição do sujeito
enunciador em relação ao tema da erradicação da extrema pobreza. Além
disso, observa-se que o vocábulo ‘investimento‘ está determinado pelo de-
monstrativo, cuja função permite que  o conceito seja focado mais de perto
pelo enunciador do texto  e percebido como tal pelo leitor,  o que permite
afirmar que os demonstrativos têm maior afinidade com termos avaliativos.

Na referida pesquisa realizada por Caroline Antunes, na Dissertação
de Mestrado, defendida na UFRJ, em agosto de 2007, chegou-se a um
resultado muito relevante sobre a análise do emprego dos encapsuladores,
do que demonstra a grande produtividade de seu uso  na progressão textu-
al. Em um total de 398 ocorrências de processos de referenciação, trinta e
sete por cento  constituem usos de encapsuladores.

Propomos, a seguir, a título de exemplificação do processo referencia-
dor  e de  construção do objeto discursivo, em diferentes textos, análise de
uma reportagem cuja  tese é  reforçada por elementos referenciados ava-
liativamente.  O objetivo é demonstrar  que esse tipo de enfoque pode ser
aplicado a qualquer  gênero textual de base argumentativa, quando se dá a
progressão de argumentos, pela referenciação de itens avaliativos, com
vistas a fortalecer a tese defendida no texto.

2. PROPOSTA DE ANÁLISE DE TEXTO

A seguir,  um texto, publicado na Revista Veja em 14/06/89, enfoca o
caso  do desconhecido da camisa branca que enfrentou uma coluna de
tanques  na Avenida da Paz Eterna, em Pequim;  o fragmento  ilustra tam-
bém o emprego de encapsuladores e do reformulativo, ou seja, demonstra-
se a importância da estratégica seleção lexical na reconstituição dos refe-
rentes discursivos. Leia-se o texto, seguido de analise:

“Um homem sozinho, com uma jaqueta em uma das mãos e um em-
brulho na outra, com ar de quem tanto podia ter saído de uma manifestação
como estar a caminho do trabalho ou das compras, ou seja, um anônimo.
Um homem de camisa branca e calças pretas. Um chinês num oceano de
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1.1 bilhão de chineses. Um desconhecido. Sobre a montanha de cadáve-
res com a qual o regime chinês reafirmou sua tirania na semana passada,
ao reprimir com punho impiedoso os estudantes reunidos em nome da de-
mocracia na Praça da Paz Celestial, esse cidadão anônimo fixou uma ima-
gem poderosa. Durante seis minutos, na manhã da  última segunda-feira, o
homem da camisa branca  brincou de dançar com a morte. Sozinho, em
plena Avenida da Paz Eterna, ele enfrentou uma coluna de tanques.

    A cena foi registrada pelas câmeras da televisão americana e estar-
receu o mundo inteiro. De frente para o tanque que liderava a coluna, o
cidadão desconhecido parou uma  fileira de 23 mastodontes blindados.
Em seguida subiu no primeiro tanque: “Por que vocês estão aqui?, gritava.
Sem resposta, desceu. E continuou na frente do urutu chinês. O tanque
tentou desviar para  direita, o homem interrompeu a passagem. Voltou para
o centro, lá estava ele de novo. O ballé letal só terminou quando um grupo
de pessoas tirou o toureiro de tanques  do meio da avenida.” (O desco-
nhecido da camisa branca- Revista Veja, 14/06/1989).

(O desconhecido da camisa branca- Revista Veja, 14/06/1989).

      Analisar-se-ão os principais pontos de interferência do sujeito enun-
ciador no campo da seleção lexical, no uso de implícitos, no emprego de
determinantes e de indeterminantes e  de operadores reformulativos, além
de termos englobantes ou encapsuladores de fragmentos anteriores:

 a- Construção do anonimato:
 Estratégias: destaca-se o anonimato do personagem pelo uso do in-

determinante- um- (numeral/indefinido)- para enfatizar a idéia  de que está
sozinho em contraste com a imagem da multidão de chineses. A falta de
identidade é reforçada  também pela enumeração de  seus pertences: uma
jaqueta em uma das mãos e um embrulho na outra,” com ar de quem tanto
podia ter saído de uma manifestação como estar a caminho do trabalho ou
das compras, ou seja, um anônimo – nesse caso, a expressão reformulati-
va permite introduzir o sinônimo resumitivo que enfatiza o anonimato.

 b- emprego do determinativo:  após ser reconhecido por suas ações,  o
desconhecido da camisa, é identificado como esse cidadão anônimo-  o
emprego de uma descrição definida pressupõe que ele se tornou  o único
referente detentor da propriedade de cidadania citada,  qualidade que é
muito positiva. Pela descrição definida o objeto  passa  a possuir as propri-
edades  de uma classe e ser o detentor dessas propriedades, enquanto pelo
nome próprio designa-se diretamente o referente e se apóia no saber en-
ciclopédico  dos leitores, citam-se: A Praça da Paz Celestial  e Avenida
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da Paz Eterna. Nesse caso, o sentido referencial está preso ao espaço e
ao tempo e tem relevância  social efetiva, para não sobrecarregar a memó-
ria coletiva e não propiciar a falta de intercompreensão.

c- A retomada por um demonstrativo “esse cidadão” é uma forma de
recategorização  (novo enquadramento, novo recorte ou segmentação do
referente).  Veja -se a razão:

Após ser caracterizado por suas ações, enfrentar os tanques, brincar
com a morte-  o desconhecido da camisa, é identificado como esse cida-
dão anônimo-  lidamos com uma descrição definida, o que pressupõe que
agora que ele se tornou  o único referente detentor dessas propriedades
citadas que são bastante positivas. Quando o enunciador utiliza o demons-
trativo para recuperar um termo já introduzido no texto, intervém para ope-
rar uma nova apreensão do referente que passa a se distinguir de outros da
mesma categoria. O demonstrativo permite assim recategorizar, introduzir
um novo olhar ao elemento já dado no contexto e permite trazer o referente
para  a cena da enunciação, localizando-o bem mais perto do enunciador e
do receptor. No nosso exemplo, esse vem acompanhado ainda de uma ad-
jetivação bastante positiva - no caso- cidadão- que funciona  para  refor-
çar a avaliação positiva, que atua retoricamente  de forma mais eficaz,
transformando-o em foco principal da atenção do enunciador.

d- Processos de atribuição:
   A adjetivação no texto dá-se na objetividade da  indicação da cor da

camisa branca, em contraste com a cor da calça- preta,- ambas usadas
como uniforme dos chineses homens comuns: trabalhadores, estudantes -
aparece reforçada lado da idéia de quantidade, volume: um oceano de um
bilhão de chineses,- a imagem hiperbólica serve para reforçar ainda mais
o anonimato.

 - Sua nulidade também se destaca quando ele se coloca perante o
exército  e sua força bruta,   - em contraposição ao estudante, posta-se o
regime autoritário, caracterizado por meio de suas ações  negativas: ao
lado de montanhas de cadáveres  reafirma sua tirania, reprimiu com pulso
impiedoso  os estudantes da Praça da Paz Celestial:

 e- Apesar de anônimo, o desconhecido conseguiu passar  uma ima-
gem poderosa:  que estarreceu o mundo inteiro, dado o alcance da cena
transmitida pela televisão. “Durante seis minutos, na manhã da  última se-
gunda-feira, o homem da camisa branca  brincou de dançar com a morte.
Sozinho, em plena Avenida da Paz Eterna, ele enfrentou uma coluna de
tanques”. Nesse caso, a cena foi denominada de “brincar com a morte”,
quando o desconhecido passa a enfrentar os tanques.
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   f-  Essa  nova referenciação da cena, ao final, quando o personagem
está colocado defronte aos tanques,  recebe a denominação de-  o balé
letal e (o homem) de toureiro de tanques:  “O balé letal só terminou
quando um grupo de pessoas tirou o toureiro de tanques  do meio da ave-
nida.”- nesse caso, a narrativa também enfatiza a superioridade do cidadão
anônimo perante o inimigo que, por último, é comparado a um toureiro  em
uma arena. Nosso conhecimento de mundo permite visualizar que o tourei-
ro usa de maestria para enganar o touro e que, depois de vencê-lo, conse-
gue  matá-lo.

      Obs:  Deve-se destacar aqui a importância do modo de organiza-
ção do discurso descritivo- que permite demonstrar  o ponto de vista po-
sitivo do enunciador em relação ao objeto construído: pela tematização dos
referentes, pela aspectualização apresentada e pelas atribuições feitas às
designações e as ações descritas – esses processos recriam uma imagem
de protagonista  como herói, em face dos oponentes descritos como: mas-
todontes e do urutu chinês. O texto reconstrói o objeto discursivo de
várias formas e, ao final, resta a imagem de herói que é usada como estra-
tégia  pelo  sujeito enunciador para também ele se posicionar  frente ao
objeto construído no e pelo próprio texto.

3. CONCLUSÃO

 Esse tipo de análise de texto  permitiu ilustrar como se processa a
seleção lexical na formulação de referentes e o emprego de itens lexi-
cais encapsuladores e reformulativos usados na reconstrução de refe-
rentes já citados; tais operações podem ser reconhecidas como índices   ou
marcas da presença de subjetividade em textos midiáticos/jornalísticos. A
pesquisa em conjunto com Gouvêa e em andamento na UFRJ (Projeto
PROADE) objetiva analisar e categorizar as principais estratégias de refe-
renciação e reformulação  em uma  dada situação comunicativa e assim
avaliar a importância da seleção/adequação lexical e de outros recursos
modalizadores, na construção do discurso e das imagens  dos enunciadores,
tendo como objetivo o ensino de estratégias de  leitura e de interpretação de
textos em  Português.

Esse enfoque, visto como modalização em sentido amplo, permite afir-
mar que a utilização dos itens lexicais e, dentre eles, os referenciadores
reformulativos, são índices do  monitoramento do texto por seu enunciador.
A pesquisa tem por finalidade analisar  o processo interativo da leitura e se
preocupa com a recepção, o entendimento, a aceitação e a persuasão do
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leitor. Cada uma das expressões usadas introduz um elemento modalizador
a respeito de um dado conteúdo referenciado anteriormente, o qual que vai
sendo reformulado,  retextualizado, de forma avaliativa, durante a progres-
são textual.

Em termos benvenistianos,  significa reconhecer que o sujeito enunci-
ador  apodera-se da língua historicamente constituída, aceita-lhe as restri-
ções gramaticais, mas imerge nela com sua marca  de subjetividade, por
meio do uso de recategorização, a cujos efeitos de sentido a língua não
escapa  imune. Nesse processo  reconhecem-se marcas dos participantes
/parceiros no ato interativo de que tomam parte.

 Por meio do conceito de língua como processo de interação discur-
siva, os elementos  lingüísticos podem ser vistos não apenas como meios de
se   transmitir  informação referencial, mas como mecanismos estratégicos
de construção e de avaliação do processo comunicativo; sob essa óptica
funcionam, ao mesmo tempo, como instrumento de pressão e de persuasão
do enunciador sobre o receptor, de quem procura conseguir a adesão às
teses apresentadas no texto.

Nesse sentido a Língua ou os textos devem ser vistos como instrumen-
to ou um conjunto de estratégias  de construção e de manipulação que
traduzem intenções dos emissores, as quais devem se reconhecidas e ana-
lisadas pelos seus receptores, sob pena de não se conseguir alcançar um
efeito de sentido  que esteja adequado às diversas situações discursivas.

Assim, a análise aqui feita permite concluir que o enunciador de um
texto preocupa-se com a construção de seu texto e realiza uma espécie de
monitoramento de seu  leitor interpretante, como a presente análise das
operações discursivas e dos modalizadores  referenciais/reformulativos  ten-
tou demonstrar.
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VISÕES DE MUNDO

Rosane Santos Mauro Monnerat
Universidade Federal Fluminense

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este trabalho objetiva mostrar de que forma a seleção lexical - com
foco nas operações de nomear e qualificar, que remetem, respectivamen-
te, para entidades (substantivos) e atributos (adjetivos) - pode contribuir
para a construção de imaginários sociais, não só projetando visões de mun-
do, como também condicionando comportamentos, influenciando na carac-
terização do ethos (AMOSSY, 2005) – considerado tanto individualmente,
quanto coletivamente (“imagem do brasileiro”) – e colaborando na constru-
ção de identidades sociais (CHARAUDEAU, 2006), muitas vezes distorci-
das em estereótipos sobredeterminados por ideologias dominantes.

A análise dos textos do corpus - crônicas recolhidas na revista Do-
mingo, do Jornal do Brasil e na Revista, do Jornal O Globo, publicadas
nos anos de 2006 e 2007, sobre o tema das relações de gênero: homem /
mulher aponta também para o emprego recorrente de cadeias referenci-
ais (MONDADA, 2005; CORBLIN, 1995 e FRANCIS, 1994) na carac-
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terização de comportamentos sociais e na elaboração dos perfis femininos
e masculinos que compõem as relações em sociedade e que contribuem
para a criação de estereótipos e de arquétipos que atravessam as ideolo-
gias e os imaginários recorrentes na sociedade atual. Na análise das cadei-
as referenciais, merecem atenção especial as expressões nominais defi-
nidas, cujo emprego implica escolhas dentre as propriedades ou qualidades
susceptíveis de caracterizar o referente, qualidades estas que o enunciador
procura ressaltar ou enfatizar. Essas escolhas, portanto, são feitas em fun-
ção do projeto comunicativo do produtor do texto, com a ativação de co-
nhecimentos compartilhados pelos interlocutores, podendo, inclusive, ter
função avaliativa, ao trazer ao leitor / ouvinte informações acerca das cren-
ças e opiniões do enunciador. A pesquisa, ainda em andamento, vem reve-
lando um cruzamento de papéis sociais (no passado, bastante definidos)
que se reflete no ethos mostrado da mulher e do homem, ou seja, o fato de
a mulher assumir, no mundo moderno, posições antes restritas aos arquéti-
pos masculinos, provoca um redimensionamento do papel do homem, que,
por sua vez, sente-se encorajado a assumir seu lado mais sensível, adotan-
do arquétipos até então associados exclusivamente à mulher.

Na situação específica desta participação, levando em conta tempo e
espaço reduzidos; selecionamos um texto – Mulherzinhas - de Martha
Medeiros, publicado na Revista, do jornal O Globo, de 05 de março de
2006, cuja análise desencadeará os comentários lingüístico-discursivos que
funcionam como pistas concretas para a sua interpretação. Antes da análi-
se, porém, apresentaremos sucintamente o arcabouço teórico-metodológi-
co que dá suporte à pesquisa.

2. A SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO: NOMEAR E QUALIFICAR

Quando lemos, ouvimos ou produzimos um texto, não estamos diante
de referentes do mundo real (não há uma relação natural entre palavras e
coisas), mas diante de uma representação por um sistema simbólico: a
língua. Segundo Charaudeau (2006a, p. 131),

Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de

vista particular que é dado como um fragmento do real. Sempre que tentamos

dar conta da realidade empírica, estamos às voltas com um real construído, e

não com a própria realidade.
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Dessa forma, ao representarmos, por meio da língua, o mundo real,
passamos de um mundo a significar para um mundo significado, trans-
formando-o em objeto de troca. Nessa passagem, está envolvido um duplo
processo de semiotização do mundo: o processo de transformação e o
processo de transação (Charaudeau, 2005).

Nomear e qualificar correspondem, respectivamente, às operações
de identificação e de qualificação, do processo de transformação - o
qual juntamente com o de transação - opera a semiotização do mundo.
Na identificação, os seres do mundo são transformados em “identidades
nominais” e, na de qualificação, em “identidades descritivas”, em função
das propriedades e características que os especificam - o que corresponde,
do ponto de vista formal das marcas lingüísticas, à classe dos nominais
(PERINI, 2000): substantivos/adjetivos.

Na operação de identificação, o substantivo pode apresentar-se como
elemento lexical neutro, imparcial, restrito ao seu papel nomeador e, por-
tanto, articulado estritamente à função que lhe confere a gramática tradici-
onal, mas pode, também, ultrapassar essa simples função de designação e
gerar, em combinação com outros, significações além do que está escrito,
ou seja, significações implícitas.

Em relação aos adjetivos, a seleção lexical parece ser ainda mais reve-
ladora, já que ao escolher este ou aquele adjetivo, o sujeito comunicante
deixa, no texto, marcas de sua subjetividade, o que vem ratificar a afirma-
ção de Charaudeau (1992, p. 663) de que “qualificar é tomar partido”.

No estudo das qualificações e dos atributos, trabalharemos com o con-
ceito de subjetivema (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980, p.70): unidades
significantes cujo significado comporta o traço subjetivo e cuja defi-
nição semântica exige a menção de seu utilizador. Os subjetivemas
podem ser afetivos e avaliativos, sendo que esses últimos classificam-se
em axiológicos e não axiológicos (KERBRAT-ORECCHIONI, op. cit.).

Dessa forma, por meio de entidades e de atributos, o mundo passa a
ser significado, considerando-se as escolhas lexicais como pistas da inten-
cionalidade do enunciador (HARRÉ, 1999). Dentre os meios de codifica-
ção lingüística responsáveis pela atribuição de valores nessas leituras de
mundo, além das formas simples de substantivos e de adjetivos, podem-se
citar, dentre outras, as locuções adjetivas, as orações adjetivas, a analogia e
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o recurso ao aumentativo e ao diminutivo (MARTINS, 2000), esses últimos
com empregos peculiares, no Português do Brasil.

3. AS CADEIAS REFERENCIAIS E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS

A cadeia referencial é definida por Corblin (1995, p. 27) como uma
seqüência de expressões de um texto entre as quais a interpretação
estabelece uma identidade de referência.

A análise das cadeias referenciais na produção discursiva permite a
observação das transformações de designação que um mesmo referente
pode apresentar em sua cadeia de remissão. Assim, a retomada por meio
de reiteração de item lexical, por pronominalização, por elipse, por meca-
nismos de recategorização, quais sejam: associação, sinonímia, paráfrase,
metonímia, metáfora, hiponímia, hiperonímia implicam a introdução de ob-
jetos de discurso na seqüência textual, os quais possibilitam a integração
de informações velhas com informações novas na memória de curto e lon-
go tempo.

Neste momento, cabe, então, apresentar o que se entende por “refe-
rência” e por “referenciação”.

Nos estudos textuais mais recentes, o conceito de referenciação vem
substituindo o de referência pura e simplesmente. Enquanto esta última é
uma noção mais gramatical, no sentido tradicional de designação extensio-
nal de referentes no mundo biossocial, a primeira tem um caráter basica-
mente pragmático-discursivo. Desse ponto de vista, considera-se que a re-
ferência não corresponde a uma etiquetagem apriorística entre linguagem e
mundo, como se, entre ambos, houvesse uma relação biunívoca, mas sim, é
tida como aquilo que designamos, representamos, sugerimos quando usa-
mos um termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa
finalidade. Sob tal pensamento é, então, mais adequado falar de referenci-
ação e não de referência, de modo a ressaltar a noção de processo que
caracteriza a idéia de referir, visto que não cabe aos referentes um estatuto
ontológico: tanto as categorias discursivas quanto as cognitivas podem evo-
luir e se modificar de acordo com uma mudança de contexto ou de ponto de
vista. Dessa forma, a referenciação como atividade discursiva, “implica
uma visão não referencial da língua e da linguagem (KOCH, 2004, p.53),
contrastando com a noção de referência, por ir além da “simples represen-
tação extensional dos referentes do mundo extramental” e designar os re-
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ferentes como objetos-de-discurso e não como objetos- de-mundo.
(KOCH, 2004, p.57).

Por conseguinte, esses objetos-de-discurso são construtos culturais,
representações constantemente alimentadas pelas atividades lingüísticas,
de acordo com nossas crenças atitudes e propósitos comunicativos. Intro-
duzidos lingüisticamente, os objetos-de-discurso não se esgotam nesse
aspecto, mas se desenvolvem discursivamente, categorizando ou recatego-
rizando objetos.

4. “SOMOS MULHERZINHAS OU MULHERÕES?”

O título da crônica selecionada – Mulherzinhas - constituído por um
substantivo no diminutivo, sugere mais de uma interpretação e isso porque
o sufixo nominal de diminutivo (como o de aumentativo) tem freqüente-
mente valor mais afetivo que lógico, nocional, podendo exprimir, por um
lado, a apreciação, o carinho, a delicadeza, a ternura, a humildade, a
cortesia, e, por outro lado, a depreciação, o desdém, a irritação, a
ironia, a gozação, a hipocrisia (MARTINS: 2000, p. 114).

No caso em questão, a própria autora explica a sua primeira motiva-
ção. Trata-se do livro clássico “Mulherzinhas”, de Louise May Alcott, que
conta a história de quatro irmãs, que viviam na Inglaterra do século XIX.
Nesse sentido, “mulherzinha” seria sinônimo de “candura”, “fragilidade” e
de uma certa patetice, acrescenta a cronista.

A seleção de substantivos abstratos, sobretudo o último, no sintagma
uma certa patetice, já evidencia a postura de Martha Medeiros em relação
às qualificações a serem atribuídas às mulheres, ou seja, “candura” e “fra-
gilidade” seriam um sintoma “de certa patetice”. E ela vai mais longe: no
século 21, chamar uma mulher de mulherzinha é “ofensa mortal”. Somos
mulherões.

O contraste marcado pela oposição “mulherzinha” / “mulherão” é fun-
damental para a progressão tópica do texto. E a explicitação da localização
temporal – século 21 – contribui para ancorar o enunciado, historicamente,
na sociedade contemporânea. Isso é significativo, pois foi ainda no século
XX e também agora, no XXI, que a mulher vem procurando encontrar um
espaço próprio na sociedade tradicionalmente machista.
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“Mulherão” pode ser interpretado de duas formas, ambas conotativas.
A mais comum é relativa ao aspecto físico e está na boca do povo, nas
capas de revistas e nos programas de televisão. Pode, então, referir-se à
entidade mulher mesmo, caso em que seria um substantivo, ou pode agre-
gar atributos físicos à mulher (mulheres voluptuosas), passando de substan-
tivo a adjetivo. A segunda forma, por sua vez, é eminentemente atributiva,
pois qualifica a maioria das brasileiras, já que, nessa segunda acepção, “mu-
lherão” é adjetivo qualificador, predicativo.

Essas brasileiras

são mulherões porque não vieram ao mundo a passeio. Trabalham duro den-
tro e fora de casa, não raro sustentam a família sozinhas e ainda reservam um
espaço para a vaidade, nem que a vaidade se resuma a um batom catado na

bolsa durante o trajeto do ônibus.

O perfil da mulher que é mulherão vai, então, sendo delineado, geran-
do-se inferências, por pistas de sentido ativadas no texto. Pela descrição
acima, deduz-se que se trata de mulheres corajosas, pois enfrentam o tra-
balho, as dificuldades dentro e fora de casa; dependem de condução para
chegar ao trabalho (daí se infere que não são ricas, não têm carro próprio)
e não perderam um resquício de feminilidade, simbolizada no batom cata-
do na bolsa. Nesse sentido, pode-se dizer que a mulher se apodera de um
arquétipo tradicionalmente atribuído ao homem – arquétipo do guerreiro
(RANDAZZO, 1996).

A cronista se incorpora ao grupo dos mulherões, ao dizer que já escre-
veu sobre elas, não sendo, porém, nunca demais lembrá-las e, pra isso, ao
menos deve servir um dia internacional só para nós [grifo nosso].

O marcador de escala argumentativa “ao menos” – em pra isso deve
servir ao menos um dia internacional só para nós - evidencia a opinião
de Martha a respeito do Dia Internacional da Mulher: se deve servir, ao
menos, é porque não serve para mais nada, ou melhor, para a autora, serve
apenas para homenagens e reflexões, mas, na prática, exatamente como
ocorre com o Dia da Árvore, ou o Dia do Índio, não há mudanças que
beneficiem o meio ambiente, os índios, ou as mulheres. Segundo a autora, o
que muda alguma coisa nesta vida é postura, consciência e coragem.
Esses três últimos substantivos abstratos se harmonizam com os atributos
essenciais da mulher a ser apresentada linhas à frente e já delineado ante-
riormente: mulher forte, decidida e firme.
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Na linha das mudanças, a cronista diz sentir-se feliz por haver cada dia
menos “mulherzinhas no mundo”, em função da persecução da postura, da
consciência e da coragem.

A partir daí, opera-se, então, uma recategorização da “mulherzinha”
apresentada no início do texto.

 “Mulherzinha” agora é aquela que confunde delicadeza com
resignação. Fala baixinho, com uma voz titubeante, como se tivese
que pedir licença para externar sua opinião – nas raras vezes que tem
uma. A mulherzinha tem o maior orgulho de ter suas contas – todas –
pagas por um homem. Nunca cogitou experimentar alguma indepen-
dência, mesmo que relativa. A mulherzinha não conhece assunto me-
lhor do que novela, empregada e liquidações. E acredita que toda
fofoca é inocente. Ela é um amor e ri o tempo todo, ninguém sabe
direito do quê. A mulherzinha tem pavor de qualquer tipo de evolução
– aliás, deve ter deixado escapar um “já foi tarde” quando soube que
Betty Friedan faleceu. A mulherzinha enrubesce por motivos errados.
E quase sempre acha charmoso fazer o papel de burra – o que diz
tudo. [grifos nossos].

Na redefinição da “mulherzinha”, ocorre uma retomada do referente
por elipse, outra por pronome pessoal anafórico e quatro repetições do sin-
tagma “a mulherzinha” em cada uma das renomeações, o que contribui
para reiterar e enfatizar cada uma delas.

A recategorização da “mulherzinha” implica, pois, a apresentação de
um outro perfil feminino, estereotipado: o da mulher insegura, que tem or-
gulho de ser dependente do homem, não afeita a mudanças ou evoluções,
fútil, vazia e que gosta de fazer papel de burra.

Essas mulheres - felizmente poucas hoje em dia, segundo a autora - só
servem de adorno da sociedade. E são aquelas que “adoram viver no en-
cantado mundo do diminutivo: são mulherzinhas, muito queridinhas, muito
boazinhas, muito sonsinhas.

A tonalidade subjetiva do diminutivo expressa, nesse caso, um misto de
ironia, gozação e depreciação. Os atributos predicativos, como adjetivos
qualificadores, apresentam-se em seqüência, cabendo assinalar a permea-
bilidade funcional entre substantivos e adjetivos.
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No último parágrafo, a autora declara que toda mulher já foi mulherzi-
nha um dia (Será?), porém, uma dor profunda, uma viagem, uma leitura
impactante, um aperto financeiro, ou seja, uma situação que envolva, de
certa forma, um redirecionamento de rumo a faz acordar e se tornar uma
mulher ereta, firme, que responde por si própria – atributos, codificados
lingüisticamente por adjetivos e locução adjetiva, de mesmo campo semân-
tico, dispostos em seqüência, o que garante um efeito de acumulação das
qualificações propostas.

É esse, então, o estereótipo ideal da mulher moderna.

Atente-se para a seleção lexical dos adjetivos que modificam os subs-
tantivos nessas situações limite (“vocabulário das emoções”):

•  “dor profunda”: “dor”: “palavra carregada” e, portanto, de to-
nalidade emotiva / “profunda”: qualificador de propriedades in-
tensionais, de indicação para o negativo (disfórico), relacionado a
substantivo abstrato, indicando, portanto, intensidade (NEVES:
2000, p. 190);

•  “livro impactante”: o adjetivo derivado do substantivo “impac-
to” carrega toda a carga emocional deste, carga esta considerada
tanto sob o aspecto semântico, quanto fonético – consoante plosi-
va que sugere o sentido da palavra.

Há ainda as mulheres que precisam de cuidado e atenção do Estado,
mas não por serem mulheres, e sim por serem estigmatizadas e excluídas, o
que também pode acontecer com os homens. A cronista reconhece ser
natural que as mulheres ainda tenham alguns medos (interessante observar
o emprego de substantivo abstrato no plural, o que não é comum), mas não
o de retroceder ao século XIX, quando eram românticas e finaliza, comen-
tando que ser romântica (nada além disso) ainda deveria estar em uso.

Destacam-se, nesta crônica, estratégias linguageiras que estrutu-
ram a competência semiolingüística. Entre elas, a permeabilidade subs-
tantivo adjetivo, que permite o jogo de alternância nomear/qualificar, com
os substantivos/adjetivos “mulher” / “mulherzinha” / “mulherão”; os efeitos
de sentido decorrentes do emprego dos sufixos de diminutivo e aumentativo
e, sobretudo, a cadeia referencial que constrói as imagens da mulher ao
longo do texto. Sendo esponsável pela progressão tópica, essa cadeia apre-
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senta redefinições e recategorizações para “mulherzinha”, “mulherão” e
“mulher”:

1) Mulherzinha: candura, fragilidade, patetice;

2) Mulherzinha no século XX: ofensa mortal;

3) Mulherão: aspecto físico;

4) Mulherão: protótipo da mulher que trabalha duro e enfrenta
as adversidades, sem perder, no entanto, a sua característica fe-
minina;

5) Mulherzinha: dependente do homem, insegura, não afeita a
mudanças ou evoluções, fútil e que gosta de fazer papel de burra,
adorno da sociedade, muito queridinhas, muito sonsinhas, muito
boazinhas;

6) Mulher. Ereta, firme, que responde por si própria;

7) Mulher: estigmatizada, excluída.

8) Mulher: romântica.

Do exposto, pode-se inferir qual o ethos que a cronista gostaria de
propor para a mulher moderna, incluindo-se ela mesma nessa caracteriza-
ção. O texto fornece pistas para essa avaliação e parece-nos, portanto, que
seriam as representações (4), para as mulheres mais simples e a (6), para
as profissionais liberais e as emancipadas. Não aceita, portanto, o retroces-
so ao século XIX, quando a mulher ainda não havia conquistado a sua
emancipação individual e profissional. Dessa época, brinca, só mesmo o
romantismo vale conservar.

5. À GUISA DE CONCLUSÃO

Este trabalho faz parte de uma pesquisa maior, cujos resultados ainda
estão sendo levantados. De qualquer forma, alguns pontos já podem ser
apresentados.

Em primeiro lugar, cabe destacar a relevância das cadeias referenciais
no desenrolar da narrativa e no estabelecimento das isotopias que se vão
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superpondo nas transformações identitárias referentes à mulher. Essas ca-
deias referenciais são formadas como se fizessem parte de “uma grande
corrente”, ou seja, o elo novo se constitui a partir de sua relação com o
antigo, oscilando entre aquilo que já é conhecido e aquilo que será dado
conhecer. E, nessa constituição, cabe mencionar, como fator igualmente
importante, a seleção lexical, original e oportuna, a qual vai pontuar os dife-
rentes perfis atribuídos à mulher na sociedade contemporânea.

Os vocábulos que dão suporte a essas escolhas são os nomes – subs-
tantivos e adjetivos – em sua maioria, axiológicos (avaliativos). Nessas
recategorizações, quando se apresentam juízos de avaliação, por meio de
escolha lexical determinada e precisa, há ressignificação dos itens retoma-
dos, visto que as cadeias referenciais implicam progressão temática, dife-
rentemente da pura repetição de itens lexicais, que, via de regra, são co-
referenciais.

O mapeamento do perfil da mulher implica, na verdade, a paulatina
construção do seu ethos, em consonância com os imaginários sociais de
cada época e com as ideologias que regem os comportamentos humanos -
doxa. Nesse percurso, pode-se observar como o ethos discursivo se ma-
nifesta: ethos mostrado, ethos coletivo, ethos prévio, sendo que todas
essas manifestações têm seu ponto de ancoragem numa visão de mundo
sócio-historicamente constituída, de que decorre a validade do estudo das
ideologias, dos topoï recorrentes e das isotopias que caracterizam cada
sociedade.
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LUGARES DISCURSIVOS E
SUJEITO DA ENUNCIAÇÃO

Lúcia Helena Martins Gouvêa
(UFRJ)

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como proposta a apresentação dos principais resulta-
dos de uma pesquisa individual que está em fase de conclusão e que foi
desenvolvida dentro do Projeto Integrado de Pesquisa do Centro Interdisci-
plinar de Análise do Discurso (CIAD) e do Projeto em Análise do Discurso
e Ensino (PROADE), na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Trata-se de um estudo sobre o modo pelo qual o sujeito da enunciação
se representa em construções concessivas ocorrentes em textos dos gêne-
ros editorial, artigo opinativo e crônica do jornal O Globo (2005).

É um trabalho que se insere em duas linhas teóricas: a Semiolingüística
do Discurso, de Patrick Charaudeau (1992), e a Semântica da Enunciação,
de Oswald Ducrot (1987). A partir das duas teorias, estudam-se as cons-
truções concessivas, materializadas em enunciados com operadores do tipo
mas e embora,  tendo como fundamento (a) a noção de contrato de co-
municação e os modos de organização do discurso, de Charaudeau, e
(b) a teoria polifônica, de Ducrot.
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2. TEXTOS JORNALÍSTICOS E SUJEITO DA ENUNCIAÇÃO

Levando-se em conta um corpus constituído de trinta editoriais, trinta
artigos opinativos e trinta crônicas e considerando-se o modo como o
sujeito da enunciação se representa nos três gêneros, isto é, a tipologia
concessiva a que os redatores recorrem, observou-se a ocorrência de dois
tipos concessão: o tipo 1, registrado por Ducrot (1987), cuja característica é
o Locutor argumentar da perspectiva de E2; o tipo 2, registrado por Gouvêa
(2002), cuja característica é o Locutor argumentar da perspectiva de E1.

As hipóteses levantadas eram que, no gênero editorial, ocorreriam
somente construções do tipo 1; no artigo opinativo, seria possível que o
tipo 2 fizesse parte das estratégias argumentativas; na crônica, seria pro-
vável que o tipo 2 constituísse uma das estratégias usadas pelos cronistas.
Essas hipóteses se apoiaram nos conceitos de contrato de comunicação
(CHARAUDEAU, 1983) e de modos de organização do discurso (CHA-
RAUDEAU, 1992), mas, antes de se mostrar a relação desses dois concei-
tos com o modo de representação do sujeito da enunciação, é importante
abordar o fenômeno da mudança de posição do locutor.

Ducrot (1987, p.161) contesta um postulado do comparativismo, do
estruturalismo e da gramática gerativa que é o da unicidade do sujeito fa-
lante. Para ele, um enunciado assinala, em sua enunciação, a superposição
de diversas vozes. Essas vozes pertencem aos enunciadores, seres que se
expressam não por meio de palavras precisas, mas por intermédio de seu
ponto de vista.

Em enunciados do tipo P mas Q (P embora Q / embora P, Q), o
fenômeno da polifonia consiste na apresentação do ponto de vista do
locutor e na do ponto de vista do alocutário,  do de um terceiro ou  do
da voz pública.

Veja-se a descrição polifônica desses enunciados:

E1: O tempo está bom (p). [logo você deve sair (r)]

E2: Estou cansado (q). [logo não devo sair (~r)]

L:  O tempo está bom (E1), mas estou cansado (E2). [logo não devo
sair (~r)]

Embora o tempo esteja bom (E1), estou cansado (E2). [logo não devo
sair (~r)]

Nesta representação, E1 é o enunciador de p (p é argumento para r),
e E2 é o enunciador de q (q é argumento para ~r); L identifica-se com E2
e não com E1 (que pode ser o destinatário, um interlocutor virtual, um terceiro
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ou a voz pública); L reconhece, em certo grau, a legitimidade dos atos de
E1;  p mas q é argumento para ~r; p é o enunciado concessivo e constitui
o argumento mais fraco; q é o enunciado restritivo e constitui o argumento
mais forte.

Gouvêa (2002), apoiando-se na teoria de Ducrot, encontra e registra
um outro tipo de construção concessiva, presente num corpus de senten-
ças judiciais.

Levando em conta o critério da orientação argumentativa – p é argu-
mento para r, e q é argumento para ~r –, a autora assinala que, com deter-
minados tipos de construções concessivas, o texto constrói-se na direção
apontada pela perspectiva de E2 (que, nas estruturas estudadas por Du-
crot, é o lugar de onde L argumenta), mas busca-se a adesão do destina-
tário para a direção oposta, a indicada pela perspectiva de E1 (que, nas
construções estudadas por Ducrot, é a do alocutário, de um terceiro ou da
voz pública, portanto, a mais fraca).

Segundo ela, as construções em que o argumento da perspectiva de
E1, o mais fraco, está a serviço da defesa da tese do texto, são aquelas em
que o locutor argumenta de um lugar não habitual. Considerando-se, pois,
o critério da representação do sujeito da enunciação, observa-se que,
nessas estruturas, o locutor muda de posição, argumentando da perspecti-
va mais fraca (E1), o que caracteriza um novo tipo de concessão, cuja
marca é a mudança de posição do locutor.

O funcionamento do processo da concessão nas estruturas em que o
locutor argumenta da perspectiva de E1 não segue exatamente o padrão
daquelas em que ele argumenta da perspectiva de E2. Nas construções
habituais, a concessão constitui uma estratégia argumentativa por meio
da qual L concede razão à opinião do outro como uma forma de enfraque-
cer sua resistência ao argumento ou à tese oposta. Nas construções espe-
ciais, o locutor concede razão ao ponto de vista daqueles a quem ele se alia
e de cujo grupo passa a fazer parte, por comungar da mesma opinião. A
concessão, nestes casos, funciona como uma estratégia argumentativa
por intermédio da qual o locutor tira proveito do enunciado concessivo
(enunciado, agora, de sua perspectiva) para introduzir sua opinião de modo
discreto e, com isso, alcançar determinadas finalidades.

Veja-se o recorte retirado de uma sentença judicial que trata do caso
de um funcionário público. Ele subtraiu do local em que trabalhava como
vigia um pneu de um Volksvagem e um pneu estepe de um Gol. Foi denun-
ciado pelo Ministério Público, mas absolvido pelo Juiz.
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 (1) Em alegações finais, o Ministério Público destacou a culpabilidade
do acusado (E2), embora ela tenha sido atenuada pela confissão e pelo
ressarcimento do prejuízo (E1).

Neste recorte, a autora constatou um fenômeno atípico: o enunciado
introduzido pelo operador embora, portanto o enunciado da perspectiva mais
fraca, constituía um argumento para a tese do texto, segundo a qual a de-
núncia do MP era improcedente. Desta forma, em vez de o enunciado da
perspectiva de E2 (Em alegações finais, o Ministério Público destacou
a culpabilidade do acusado) funcionar como argumento para a tese do
locutor (o juiz), o enunciado da perspectiva de E1 (a culpabilidade foi
atenuada pela confissão e pelo ressarcimento do prejuízo) é que de-
sempenhou essa função: se a culpabilidade foi atenuada pela confis-
são e pelo ressarcimento do prejuízo, então a denúncia é improceden-
te.

Como se pode observar no enunciado em apreço, o locutor argumen-
tou de um outro lugar – da perspectiva de E1 -, caracterizando uma nova
forma de representar-se na enunciação.

O fenômeno da mudança de posição do locutor foi investigado nos
gêneros editorial, artigo opinativo e crônica, e, como se disse anterior-
mente, as hipóteses levantadas se fundamentaram nos conceitos de con-
trato de comunicação e de modos de organização do discurso, de Cha-
raudeau.

A teoria de Charaudeau está apoiada na concepção de que a signifi-
cação discursiva é uma resultante de um componente lingüístico e um
componente situacional. O componente situacional, por seu turno, está
ligado ao que ele denomina contrato de comunicação (1983).

Para o lingüista, todo ato de linguagem é subordinado a um conjunto
de características que o fazem pertencer a um certo gênero discursivo e
depender de um contrato de comunicação determinado. Resulta disso
que os participantes desse ato de linguagem se encontram em uma situa-
ção em que eles devem assumir certos estatutos sociolinguageiros, que lhes
são conferidos pelo contrato de comunicação.

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos participantes de um
mesmo corpo de práticas sociais sejam suscetíveis de se colocarem de
acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas sociais. Defi-
ne-se, então, o contrato como um ritual sociolinguageiro constituído pelo
conjunto de características que codificam as práticas sociolinguageiras e
que resultam de condições de produção e de interpretação (circunstâncias
do discurso) do ato de linguagem.
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Desde o instante em que uma pessoa entra num táxi – por exemplo –
ela se institui em “uma cliente informante do motorista, quanto ao rumo que
vai tomar”. Ao mesmo tempo, ela institui seu interlocutor em “um motoris-
ta, tendo vontade de aceitação e poder de conduzi-la ao rumo que ela dese-
ja”. A fala de alguém que entra num táxi e diz “Place Maubert” é, portanto,
perfeitamente normal, mas é um fenômeno que poderia ser julgado mágico
por um homem da Pérsia que não conhecesse o contrato linguageiro que
liga esses dois sujeitos. Se alguém, por outro lado, dissesse a mesma coisa
num ônibus, produziria efeitos diferentes, pois o contrato não é o mesmo.

Em outros termos, o contrato comunicativo diz respeito às condições
de realização dos projetos de fala ou, ainda, das condições de realização
dos textos. Está relacionado à existência de um EU e de um TU determina-
dos, a um dado propósito comunicativo, à criação de um certo tipo de ex-
pectativa e a uma determinada situação de comunicação. Configuram ti-
pos de contrato de comunicação, por exemplo, o discurso publicitário
e o eleitoral, o debate da mídia e o científico, bem como o discurso
jornalístico, contrato que caracteriza o corpus da pesquisa.

Quanto aos modos de organização do discurso, Chauraudeau (1983
e 1992) faz distinção entre tipos de textos e modos de organização do
discurso. Os primeiros, vistos como um resultado, são o publicitário, o
jornalístico, o didático, o científico, o jurídico, etc.; os segundos, enca-
rados como um processo, são o descritivo, o narrativo, o argumentativo
e o enunciativo.

O modo de organização descritivo caracteriza-se por apresentar três
tipos de componentes: nomear, localizar-situar e qualificar. Nomear é
dar existência a um ser; localizar-situar é determinar o lugar que um ser
ocupa no espaço e no tempo; qualificar é, como nomear, reduzir o infinito
do mundo, construindo classes e subclasses de seres.

O modo de organização narrativo pode ser observado por intermédio
de seus três componentes: os agentes, os processos e as seqüências. Os
agentes representam um certo número de papéis com relação à ação de
que eles dependem. Os processos ligam os agentes entre si, dando uma
orientação funcional à sua ação. As seqüências integram processos e
agentes dentro de uma finalidade narrativa, segundo certos princípios de
organização.

O modo argumentativo, de outra parte, configura-se quando existe
um processo argumentativo, em cujo funcionamento se constata: (a) uma
proposta sobre o mundo que provoque um questionamento quanto à sua
legitimidade; (b) um sujeito que se engaje nesse questionamento e desen-
volva um raciocínio para tentar estabelecer uma verdade (que seja própria

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21415



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade416

Lúcia Helena Martins Gouvêa

ou universal, que se trate de uma simples aceitabilidade ou de uma legitimi-
dade) sobre essa proposta; (c) um outro sujeito que, relacionado à mesma
proposta, questionamento e verdade, constitua-se no alvo da argumentação
(pessoa a que se dirige o sujeito argumentante).

Por fim, quanto ao modo enunciativo de organização do discurso,
destaca-se a sua função de organizar os lugares e o estatuto dos protago-
nistas do ato de linguagem, isto é, do EU e do TU. O modo enunciativo é
o lugar em que se constrói uma mecânica conceitual da conjunção de um
aparelho formal (lingüístico) que marca os protagonistas, com as constan-
tes comportamentais que caracterizam as situações de fala. É o modo que
está presente em todos os tipos de texto, por ser aquele que gerencia os
demais, por caracterizar a marca dos enunciadores.

Segundo Charaudeau (1992), os modos de organização contribuem,
juntos, para construir textos: narrar o fato, testemunhando uma experiên-
cia; descrever, identificando e qualificando os seres; e argumentar, demons-
trando relações – tudo ocorrendo sob a égide do enunciador.

Levando-se em consideração estes dois conceitos e os dois tipos de
concessão (Ducrot; Gouvêa), partiu-se da hipótese de que o contrato co-
municativo em que se constituem os editoriais, artigos opinativos e crô-
nicas, bem como o modo de organização do discurso predominante em
cada gênero textual seriam determinantes para a utilização da tipologia
concessiva (tipo 1 – L argumenta da perspectiva de E2; tipo 2 – L argu-
menta da perspectiva de E1). No editorial, não ocorreriam construções do
tipo 2; no artigo opinativo, possivelmente houvesse essas construções; na
crônica, provavelmente apareceriam casos de concessão do tipo 2.

 Na verdade, o que determinaria a presença ou ausência do tipo con-
cessivo 2 (L argumenta da perspectiva mais fraca – E1) nos três gêneros
seriam as características dos contratos de comunicação em que esses gê-
neros se constituem. Seria, especialmente, a maior ou menor ocorrência de
narrativa de fatos. Nas sentenças judiciais, Gouvêa (2002) constatou que
os casos de mudança de posição do locutor ocorriam em partes especificas
da sentença: no relatório ou em partes narrativas da fundamentação. A
mudança ocorria em momentos destinados à narrativa: o locutor relatava
um fato e valia-se da oportunidade para inserir uma opinião. Como o que se
esperava era exclusivamente uma narrativa [Em alegações finais, o Mi-
nistério Público destacou a culpabilidade do acusado (E2)], ele apre-
sentava seu ponto de vista da perspectiva mais fraca [embora ela tenha
sido atenuada pela confissão e pelo ressarcimento do prejuízo (E1)],
ou seja, de modo discreto.
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As hipóteses aventadas para a representação do sujeito da enun-
ciação nos editorias, artigos opinativos e crônicas estão relacionadas
aos traços de cada gênero, isto é, às características de cada contrato de
comunicação.

O editorial é um texto jornalístico cujo conteúdo expressa a opinião da
empresa, da direção ou da equipe de redação, sem a obrigação de se ater a
nenhuma imparcialidade. Geralmente, grandes jornais reservam um espaço
predeterminado para os editoriais em duas ou mais colunas logo nas primei-
ras páginas internas. Os boxes (quadros) dos editoriais são normalmente
demarcados com uma borda diferente para sinalizar que aquele texto é
opinativo, e não informativo.

Assim, por ser um texto de caráter opinativo, e não informativo, ou
noticioso, predomina o modo argumentativo de organização do discur-
so, o que significa que a presença de uma tese, de argumentos, de marcas
de subjetividade são a tônica. Por outro lado, não sendo um texto informa-
tivo, estruturas de relato, se houver, serão mínimas, e esse fato suscitou a
hipótese de que nos editoriais não ocorreriam estruturas concessivas do
tipo 2, ou seja, com mudança de posição do locutor.

O exame do corpus, porém, revelou a presença de construções em
que o locutor argumenta da perspectiva de E1. Mais especificamente, es-
sas construções tiveram uma freqüência de 3,33%. Como exemplo, veja-se
o recorte abaixo retirado de um editorial cuja tese é “O plantio de transgê-
nicos é uma conduta positiva”.

(2) (...) os alimentos geneticamente modificados continuam a enfren-
tar oposição de ambientalistas, apesar de terem efeitos positivos sobre
o meio ambiente (...). (Razões do sucesso. O Globo, 17/04/2005)

Neste exemplo, o primeiro enunciado [(...) os alimentos genetica-
mente modificados continuam a enfrentar oposição de ambientalistas]
é dito da perspectiva de E2; tem, portanto, valor de restrição. O segundo
[apesar de terem efeitos positivos sobre o meio ambiente] é dito da pers-
pectiva de E1, tendo, por isso, valor de concessão. Percebe-se que o locu-
tor argumenta do lugar de E1 justamente porque, dentre os dois enunciados,
o concessivo é que defende a tese do texto [O plantio de transgênicos é
uma conduta positiva]. Se os alimentos geneticamente modificados têm
efeitos positivos sobre o meio ambiente, então o plantio de transgênicos é
uma conduta positiva.

Observe-se a representação do sujeito da enunciação:
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E1: Os alimentos geneticamente modificados têm efeitos positivos sobre
o meio ambiente. [logo o plantio de transgênicos é uma conduta positiva]

E2: Os alimentos geneticamente modificados continuam a enfrentar
oposição de ambientalistas. [logo o plantio de transgênicos não é uma con-
duta positiva]

L: Os alimentos geneticamente modificados continuam a enfrentar
oposição de ambientalistas (E2), apesar de terem efeitos positivos so-
bre o meio ambiente (E1) [logo o plantio de transgênicos não é uma
conduta positiva]

No primeiro enunciado [Os alimentos geneticamente modificados
continuam a enfrentar oposição de ambientalistas], constata-se o cará-
ter informativo de seu conteúdo cognitivo, o que justifica a presença de
uma estrutura descritiva, ou narrativa, da situação dos transgênicos no país.
No segundo [apesar de terem efeitos positivos sobre o meio ambiente],
observa-se um juízo de valor, que tem origem no locutor. Entende-se, então,
que ele apresenta, da perspectiva mais forte, a informação, por ser ela a
origem da crítica, o ponto a que ele vai opor-se e, da perspectiva mais
fraca, sua opinião. Em outras palavras, o locutor muda de posição para dar
destaque a um fato contra o qual vai insurgir-se, e uma forma de fazer isso
é apresentá-lo da perspectiva mais forte.

No parágrafo seguinte ao recorte, o editorialista explica por que os
ambientalistas são contra o plantio de transgênicos: “O fato de os
transgênicos terem sua origem em laboratórios de multinacionais pode
explicar a rejeição (...)”. Essa explicação confirma que a orientação do
recorte [Os alimentos geneticamente modificados continuam a enfrentar
oposição de ambientalistas, apesar de terem efeitos positivos sobre o
meio ambiente] é a conclusão dita da perspectiva de E2. Essa conclusão,
porém, é derrubada com outros argumentos a favor do que é dito da
perspectiva de E1 [o plantio de transgênicos é uma conduta positiva]:
os transgênicos exigem menos uso de pesticidas e herbicidas; oferecem
maior produtividade e menor gasto.

Como se constata, os editoriais também apresentam construções con-
cessivas do tipo 2, ainda que num percentual menor, como se verá a seguir
com os resultados dos gêneros artigo de opinião e crônica.

Artigo de opinião é um texto redigido por personalidades, especialis-
tas ou convidados que tenham um comentário ou uma opinião relevante a
expressar. Grande parte dos jornais impressos reserva uma página, ou um
espaço, muitas vezes editada ao lado da página editorial, para publicação de
artigos opinativos.
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Por não ter os limites espaciais do editorial e por ter variada a origem
– os artigos são redigidos por variadas pessoas e não por um editorialista do
jornal – o artigo opinativo tem possibilidade de apresentar um número
maior de fragmentos narrativos do que o editorial. A chance de os argu-
mentos se constituírem da narrativa de fatos é superior, o que levou a le-
vantar-se a hipótese de que a ocorrência de construções concessivas do
tipo 2 seria possível.

O exame do corpus revelou a presença de construções concessivas
do tipo 2, vale dizer, de construções concessivas com mudança de posição
do locutor. A freqüência foi de 4,44%; portanto superior a do editorial em
1,11%. Com esse percentual, confirma-se a hipótese aventada de que seria
possível a ocorrência de construções com mudança de posição do locutor
em artigos opinativos. Veja-se o recorte de um texto em que uma das
teses é “A Igreja é mãe e não irmã das demais denominações cristãs”:

(3) Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igreja é mãe e não
irmã das demais denominações cristãs, ele estava (...) fazendo uma
constatação histórica, no entanto a frase causou enorme polêmica tanto
na época quanto agora, quando circulou novamente depois que foi eleito
Papa. (Ali Kamel. Bento XVI e o fundamentalismo. O Globo, 03/05/2005.)

Analisando-se a construção concessiva do ponto de vista da repre-
sentação do sujeito da enunciação e da orientação argumentativa, o
que se constata é isto:

E1: Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igreja é mãe e não
irmã das demais denominações cristãs, ele estava fazendo uma cons-
tatação histórica [logo a igreja é mãe e não irmã das demais denomi-
nações cristãs].

L: Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igreja é mãe e não
irmã das demais denominações cristãs, ele estava fazendo uma cons-
tatação histórica (E1), no entanto a frase causou enorme polêmica
tanto na época quanto agora (E2) [logo a igreja não deve ser mãe
(mas sim irmã) das demais denominações cristãs].

O que se pode observar, no recorte sob a responsabilidade de L, é que
há dois enunciados. O primeiro, da perspectiva de E1, é o concessivo, que
funciona como argumento mais fraco; o segundo, da perspectiva de E2, é o
restritivo, que funciona como argumento mais forte.
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Comparando-se com as estruturas polifônicas estudadas por Ducrot,
tem-se, porém, outra categoria de construção concessiva quanto à repre-
sentação do sujeito da enunciação. Essa estrutura se caracteriza pelo
fato de E1 não ser apenas a perspectiva do alocutário (de um terceiro ou da
voz pública), mas ser também a do locutor (L). Vale dizer, L, além de con-
ceder razão àqueles que entendem que “o Cardeal estava fazendo uma
constatação histórica”, toma-lhes o argumento para si, argumentado desse
lugar, a perspectiva mais fraca.  Essa mudança de perspectiva, por parte de
L, torna-se clara ao se observar a conclusão para a qual o enunciado apon-
ta - logo a igreja é mãe e não irmã das demais denominações cristãs -,
conclusão que constitui a primeira tese defendida pelo articulista.

.
De outra parte, E2, a perspectiva mais forte, é o lugar de onde o locu-

tor na condição de narrador (LN) argumenta. Em outras palavras, desta
perspectiva, tem-se uma entidade lingüístico-discursiva que argumenta por
meio de um relato: “a frase causou enorme polêmica tanto na época como
agora, quando circulou novamente depois que foi eleito Papa”.

Assim, discursivamente, o que se tem é isto:

E1(L + alocutário): Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igre-
ja é mãe e não irmã das demais denominações cristãs, ele estava fa-
zendo uma constatação histórica [logo a igreja é mãe e não irmã das
demais denominações cristãs].

E2 (LN): A frase causou enorme polêmica tanto na época quanto
agora [logo a igreja não deve ser mãe (e sim irmã) das demais deno-
minações cristãs].

L: Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igreja é mãe e não
irmã das demais denominações cristãs, ele estava fazendo uma cons-
tatação histórica (E1=L), no entanto a frase causou enorme polêmica
tanto na época quanto agora (E2=LN) [logo a igreja não deve ser
mãe (e sim irmã) das demais denominações cristãs].

O que se verifica, no que concerne à representação do sujeito da enun-
ciação, é uma mudança de posição do locutor, mudança essa que, se-
guindo Gouvêa, constitui um novo tipo de concessão.  Esse fenômeno pode
ser explicado pela conduta do articulista de se utilizar, com muita freqüên-
cia, do relato de fatos para argumentar, ou seja, ele recorre ao modo narra-
tivo de organização do discurso para defender suas teses. Pode-se dizer,
até, que ele privilegia esse modo de organização para fundamentar suas
opiniões. Por outro lado, se ele opta por privilegiar a narrativa de fatos para
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argumentar, isso ocorre em detrimento do modo argumentativo, o que faz
com que a entidade discursiva L se apresente de um lugar mais discreto - a
perspectiva mais fraca, a de E1 -, enquanto a entidade discursiva LN ocupa
uma posição de destaque – a perspectiva mais forte, a de E2.

Por fim, é importante registrar que realmente o argumento mais forte
determina a progressão textual, como mostrou Ducrot ao propor sua teoria
da orientação argumentativa. Depois de declarar que a frase causou a maior
polêmica, tanto na época em que foi dita quanto depois de o Cardeal ter
sido eleito Papa, o articulista usa o operador no entanto, que anula a conclu-
são sugerida anteriormente. Se a conclusão não tivesse sido “logo a Igreja
não deve ser mãe (..)”, ele não poderia ter empregado o operador restriti-
vo. Veja-se:

Quando o cardeal Ratzinger disse que a Igreja é mãe e não irmã das
demais denominações cristãs, ele estava (...) fazendo uma constatação his-
tórica, no entanto a frase causou enorme polêmica tanto na época quanto
agora, (...) [logo a igreja não deve ser mãe (e sim irmã) das demais denomi-
nações cristãs]. Tudo o que se passou desde a morte de João Paulo II, no
entanto, não é outra coisa senão a prova de que o então Cardeal estava
certo.

Como se pode perceber nesta categoria de construção concessiva,
tem-se a seqüência do texto determinada pelo argumento da perspectiva de
E2, mas a tese do articulista é defendida pelo argumento da perspectiva de
E1, a perspectiva de L. Isso significa que o jogo de representações do
sujeito da enunciação tem um valor argumentativo próprio, contrário à ori-
entação argumentativa.

Assim, registra-se que os artigos opinativos constituem um gênero
textual cujas construções concessivas podem ser de dois tipos: um em que
sujeito da enunciação argumenta da perspectiva mais forte (Ducrot); outro,
da mais fraca (Gouvêa). Cada um dos modos de representação do sujeito
funciona como uma estratégia específica.

No que diz respeito ao contrato de comunicação crônica, podem-se
levantar algumas características importantes. A crônica é um texto escrito
para ser publicado no jornal, o que já lhe determina vida curta, pois, a cada
uma, diariamente, seguem-se muitas outras nas próximas edições. Há se-
melhanças entre esse gênero e o texto exclusivamente informativo. Assim
como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários, que cons-
tituem a base da crônica. Há, entretanto, elementos que distinguem um
texto do outro. Após cercar-se desses acontecimentos diários, o cronista
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dá-lhes um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção,
fantasia e criticismo, elementos que o texto essencialmente informativo não
contém. Com base nisso, pode-se dizer que a crônica se situa entre o Jor-
nalismo e a Literatura, e o cronista pode ser considerado o poeta dos acon-
tecimentos do dia-a-dia.

Quanto às características formais, a crônica, na maioria dos casos, é
um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor
“dialoga” com o leitor. Isso faz com que ela apresente uma visão totalmen-
te pessoal de um determinado assunto: a visão do cronista. Ao desenvolver
seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista
está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Está, na verdade, expondo
a sua forma pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam.
Geralmente, esse gênero textual apresenta linguagem simples, espontânea,
situada entre a linguagem oral e a literária. Isso contribui também para que
o leitor se identifique com o cronista, que acaba tornando-se o porta-voz
daquele que lê. Vale acrescentar que a crônica constitui uma “coluna” do
jornal, à semelhança dos comentários políticos, esportivos, econômicos e
outros. O nome “coluna” surgiu em virtude da diagramação original dos
textos não-noticiosos publicados regularmente em espaço predeterminado
no jornal.

Como se pode observar a partir dessas características, a crônica é um
texto em que um acontecimento é narrado segundo os pressupostos do
cronista, segundo a sua maneira de ver o mundo. Ao mesmo tempo em que
informa os acontecimentos diários, o faz de modo pitoresco, muito mais
com o intuito de expor seu ponto de vista do que dar a conhecer um fato da
atualidade. Assim, apoiado nesses traços, aventou-se a hipótese de que as
crônicas provavelmente apresentassem estruturas concessivas com mu-
dança de posição do locutor. Afinal, essa estratégia argumentativa é típica
de textos em que o modo narrativo de organização do discurso se destaca.

A hipótese confirmou-se. As construções concessivas do tipo 2 tive-
ram uma freqüência de 7,77%  - mais do que o dobro do percentual das
ocorrências do editorial e quase o dobro em relação ao dos artigos opi-
nativos. Veja-se um recorte de uma crônica que narra a ida de Cora Rónai
e de uma amiga a um show do cantor Manu Chão, no Circo Voador, e a
experiência vivida lá, durante duas horas de atraso da apresentação, horas
essas preenchidas por um DJ. O recorte contém uma das teses do texto,
aquela segundo a qual o DJ já tinha esgotado sua acolhida.
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(4) – (...) Vocês deviam ter alugado uma van, todos juntos, para passar
o fim de semana em Mauá. Levavam uns CDs da Mercedes Sosa, da
Violeta Parra... Aposto que iam se divertir muito mais.

O pior é que eu começava a desconfiar que ela tinha razão. Quando
um DJ finalmente subiu ao palco, tive certeza. Nem o pessoal que estava
dançando manifestou qualquer entusiasmo.

 - Este aí é o La Phaze?
    Minha amiga descolada não sabia (...), ninguém sabia. O que pare-

cia ser consenso é que o moço já tinha esgotado a sua acolhida. Estava na
hora de dar lugar a quem quer que estivesse escalado; mas o DJ não
dava mostras de querer ir embora.

Subimos nas arquibancadas, descemos, comemos acarajé, subimos de
novo ... e o DJ lá. Meia-noite, e o ambiente estava começando a esquentar.
O número dos que falavam português já era igual ou superior ao dos que
falavam outras línguas, todos vaiavam o DJ (...).

O fragmento relacionado à mudança de posição do locutor pode ser
assim analisado:

E1 (L): Estava na hora de dar lugar a quem quer que estivesse
escalado [logo Cora achava que o DJ já tinha esgotado sua acolhi-
da].

L: Estava na hora de dar lugar a quem quer que estivesse escala-
do (E1=L) [logo Cora achava o DJ já tinha esgotado sua acolhida],
mas o DJ não dava mostras de querer ir embora (E2) [logo o DJ não
achava que tinha esgotado sua acolhida].

Constata-se, por meio da análise, que o locutor (Cora) argumenta da
perspectiva de E1 e não da de E2, como é mais comum. Se Cora conside-
rava que estava na hora de o DJ dar lugar a quem estivesse escalado,
conclui-se que, na opinião dela, ele já tinha esgotado a sua acolhida. Da
perspectiva de E2, argumenta o locutor-narrador (LN), na medida em que
se tem a narrativa ou descrição de um fato: o DJ não dava mostras de
querer ir embora.

O argumento da perspectiva de E2 orienta a seqüência do texto, como
costuma fazê-lo. A sua conclusão – logo o DJ não achava que tinha esgo-
tado sua colhida – confirma-se na continuação: “Subimos nas arquibanca-
das, descemos, comemos acarajé, subimos de novo ... e o DJ lá.”.

Assim, observa-se o jogo de representações do sujeito da enunciação
tendo seu valor argumentativo próprio, contrário ao da orientação argu-
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mentativa. O locutor, em vez de argumentar da perspectiva mais forte,
argumentou da mais fraca, e fez isso porque o parágrafo se caracterizava
pelo predomínio do modo narrativo de organização do discurso. Era o mo-
mento de narrar, mas ele se valeu da oportunidade e argumentou. Trata-se
de uma estratégia argumentativa que consiste em o sujeito da enunciação
argumentar de um lugar não habitual. A subjetividade se manifesta de outra
maneira: a sua identidade se revela de um lugar mais discreto, mas não
deixa de se revelar.

No que concerne ao tipo de operador argumentativo usado nas
construções com mudança de posição do locutor, aventou-se a hipóte-
se de o fenômeno ocorrer com mais freqüência com os operadores conces-
sivos (embora, apesar de, mesmo etc.) e em posição de final de frase.

O que explica essa hipótese são as características desses operadores.
Eles introduzem o argumento concessivo, que é o mais fraco, e esse argu-
mento pode aparecer no final da frase, posição de menos prestígio segundo
Guimarães (1987). Em X(p) embora Y(q), a perspectiva de que se diz
embora Y nega a si mesma como predominante, significando que aquilo
que se diz, neste momento, não afeta o que é apresentado no começo da
estrutura.

Ora, a mudança de posição do locutor ocorre justamente porque o
argumento de seu ponto de vista, de sua perspectiva deve aparecer com
menos destaque. O momento discursivo predominante é de relato ou de
descrição e não de argumentação propriamente. Assim, o locutor opta por
apresentar seu argumento do lugar de E1, que é a perspectiva mais fraca.
Por outro lado, para o argumento ocupar essa posição de E1 em final de
frase, ele precisa usar uma construção com operador concessivo, constru-
ção que permite o enunciado concessivo situar-se no final da sentença.

Os resultados obtidos no corpus confirmaram a hipótese no que se
refere aos editoriais e às crônicas, mas não aos artigos opinativos.

Em editorial, as estruturas com mudança de posição do locutor se
construíram basicamente com operadores concessivos (100%), estando o
enunciado concessivo em final de frase em 66,67% dos casos, e intercala-
do na sentença em 33,33% dos casos. Observe-se o exemplo em que o
enunciado concessivo (ponto de vista de L) está intercalado na sentença e
defende a tese “A política de redução de danos à saúde, que pretende tratar
o dependente de drogas como vítima e não como criminoso, se aplicada
com cautela e inteligência, pode produzir bons efeitos”.

(9) Liberar o consumo de drogas ainda que em condições especiais
(sob acompanhamento e tratamento médico, em locais específicos)
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(...) parece compor um quadro de tolerância que incomoda a muitos. (Edi-
torial. Cautela necessária. O Globo, 14/02/2005).

Em crônica, as estruturas com mudança de posição do locutor se cons-
truíram com operadores concessivos (57,15%) e com operadores restriti-
vos (42.85%). Neste aspecto, a hipótese se confirma, embora com uma
diferença pequena em favor dos operadores concessivos. No que diz res-
peito à posição do enunciado concessivo, foram encontradas três situações:
estrutura com o enunciado concessivo no final da frase (42,86%); com o
enunciado concessivo no início da frase (14,29); com o enunciado conces-
sivo no início da frase, sendo, o operador, restritivo (42,85%).

Verifique-se o exemplo (10), em que o enunciado concessivo defende
a tese “O presidente tem razão ao dizer que os juros estão altos porque,
dentre outros fatores, o brasileiro não levanta o traseiro para buscar um
banco mais barato”; os exemplos (11) e (12), em que os enunciados con-
cessivos funcionam como argumento para a tese de que “o Concurso de
misse Brasil não tem glamour nenhum”:

(10) A proposta de levantar traseiros para derrubar juros provocou
revolta generalizada, embora haja uma interpretação construtiva: a de
que se referia às novas modalidades de crédito. (Crônica. Paulo Gue-
des. Sala de espelhos. O Globo, 02/05/2005.)

(11) Apesar de ser perna de pau, Nayla comprou os direitos do
concurso. (Crônica. Artur Xexéo. O papa e a miss Brasil. O Globo, 20/04/
2005.)

(12) É inqualificável, mas a própria emissora gosta de dizer que está
recuperando o glamour dos velhos tempos. (Crônica. Artur Xexéo. O papa
e a miss Brasil. O Globo, 20/04/2005.)

Em artigo opinativo, ao contrário do que ocorreu nos outros dois
gêneros, as estruturas com mudança de posição do locutor se construíram
predominantemente com operadores restritivos (75%), correspondendo 25%
a estruturas com o enunciado concessivo no final da sentença. Veja-se um
exemplo em que o enunciado concessivo defende a tese de que “Bento
XVI não é fundamentalista”.

(13) Era, portanto, uma declaração inequívoca de que ter uma
fé clara não é ser fundamentalista. Mas, mundo afora, vimos publicadas
análises dizendo o oposto: Ratzinger defendera o fundamentalismo. (Artigo
opinativo. Ali Kamel. Bento XVI e o fundamentalismo. O Globo, 03/05/
2005.)
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É importante destacar que a explicação que se dará para a hipótese (o
fenômeno da mudança de posição do locutor ocorreria com mais freqüên-
cia com os operadores concessivos, estando o enunciado concessivo no
final de frase – portanto ocorreria predominantemente em construções de
subordinação) não se ter confirmado em artigo de opinião e ter-se confir-
mado com diferença pequena em crônica (57,15% / 42,85%) não é defini-
tiva.

Neste momento, entende-se que os resultados, em artigo opinativo
(75% em construções de coordenação), devem-se ao fato de esse gênero
ser escrito por um redator que não tem vínculo com o jornal, o que o leva a
apresentar seu argumento de modo mais livre e descompromissado. Por
seu turno, esse modo livre e descompromissado se traduz numa posição de
destaque para o argumento (em início de frase), ainda que ele seja o mais
fraco (o momento discursivo é de narrativa ou descrição, e não de argu-
mentação).

Para a confirmação da hipótese em crônica, embora com pequena
diferença entre o percentual das estruturas com operador concessivo
(57,15%) e aquelas com operador restritivo (42,85%), a explicação tam-
bém está no redator. Quem escreve a crônica é um colunista do jornal,
portanto é alguém que não deve, em princípio, ir de encontro à ideologia da
empresa – o que o leva freqüentemente a não dar grande destaque a seu
argumento, apresentando-o no final da frase, numa estrutura de subordina-
ção. Por outro lado, é um gênero cuja característica é a descontração, a
irreverência, o que o leva também com certa freqüência a dar destaque à
sua opinião, e esse destaque se traduz numa construção com o argumento
concessivo no início da sentença, numa construção de coordenação. Vale
lembrar que o argumento de L (o cronista) é o mais fraco porque o momen-
to discursivo é de relato ou de descrição.

Seguindo o raciocínio de que o fato de o redator pertencer ao jornal é
determinante, pode-se explicar a ocorrência de construções com operado-
res concessivos em todos os casos e nenhum caso com o operador conces-
sivo introduzindo a sentença, nos editoriais. O editorialista representa a
opinião do jornal. Se ocorrer a divulgação de um ponto de vista que não
traduza a opinião da empresa, esse ponto de vista, pelo menos, estará numa
posição de pouco relevo, a de final de sentença.

Observe-se, a seguir, a retomada dos principais resultados da pesqui-
sa.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21426



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 427

LUGARES DISCURSIVOS E SUJEITO DA ENUNCIAÇÃO

3. CONCLUSÃO

Considerando-se os lugares discursivos de onde o locutor argumenta
em construções concessivas investigadas em editoriais, artigos opinati-
vos e crônicas do jornal O Globo, registra-se a ocorrência de estruturas
concessivas do tipo 2, ou seja, de estruturas cuja principal característica é o
locutor argumentar da perspectiva mais fraca. Esse tipo de estrutura apre-
sentou um percentual maior nas crônicas, um segundo percentual nos ar-
tigos opinativos e um terceiro nos editoriais.

Nas crônicas e nos editoriais, o predomínio é de construções de su-
bordinação, estando o argumento concessivo, ponto de vista de L, no final
da sentença. Nos artigos opinativos, prevalecem os casos de coordena-
ção, o que significa que o argumento concessivo se situa no início da sen-
tença. O modo de representação do sujeito da enunciação que caracteriza
o tipo 2 de concessão funciona como uma estratégia por meio da qual o
locutor argumenta de um lugar de menos prestígio (E1), vale dizer, a sua
identidade se revela de um lugar mais discreto, estando a principal posição
preenchida por um relato ou descrição.
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INTRODUÇÃO

Desde os tempos mais remotos, o aluno está habituado à figura do
professor como aquele que transmite conhecimento através da exposição
oral de conteúdos e da presença física em sala de aula.  Porém, a difusão
das tecnologias de informação e comunicação implicou em uma transfor-
mação no processo de ensino-aprendizado, já que se assume que o ensino
meramente tradicional está em dissonância com as exigências da socieda-
de da informação que se encontra em acelerado crescimento e na qual
estamos inseridos.

Neste contexto, ganha evidência uma nova modalidade de ensino: a
educação a distância (EAD), que permite a aprendizagem, individual e em
grupo, com a mediação de recursos didáticos organizados, veiculados em
diferentes tecnologias de informação e de comunicação, com o apoio de
um sistema de acompanhamento. Os cursos à distância propiciam a comu-
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nicação bidirecional nas relações professor-aluno, favorecendo o aprender
a aprender, independente de tempo e espaço. Além disso, permitem o apren-
dizado flexível, no qual os próprios participantes gerenciam o seu tempo de
estudo e escolhem como fazê-lo.

Levando em consideração os aspectos destacados, a atualidade do
tema e todas as questões educacionais e lingüísticas envolvidas, este artigo
se propõe a apresentar algumas especificidades lingüístico-textuais do tex-
to do material impresso utilizado na EAD.

1. O TEXTO UTILIZADO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Há uma certa diferença entre escrever em geral e escrever para pro-
gramas de educação a distância. A redação para a educação a distância é
essencialmente didática, com uma forte obrigação no sentido de comuni-
car-se com os leitores, tendo, portanto, características próprias.

Superficialidade e objetividade representam duas dessas característi-
cas. Percebe-se, também, uma certa mistura de oralidade e escrita; de
exposição argumentativa e de conversa, isso porque em um curso de EAD
não há o acesso imediato ao professor e, portanto, a linguagem utilizada
deve ser compreensível e adequada à habilidade de leitura de cada um dos
alunos.

Segundo Laaser (2000, p. 70), alguns aspectos devem ser observados
na elaboração de textos voltados para o ensino a distância. Vejamos alguns
deles:

· Os parágrafos devem conter apenas uma idéia principal, ou, talvez
duas idéias relacionadas;

· As frases devem ser curtas, contendo não mais do que vinte pala-
vras cada uma;

· Usar, basicamente, orações principais, uma vez que elas são mais
fáceis de serem seguidas do que orações subordinadas;

· Evitar o uso de voz passiva, usando verbos ativos e diretos;
· Usar palavras familiares ao leitor, sempre que possível;
· Usar palavras concretas;
· Transformar as palavras abstratas em verbos;
· Usar expressões idiomáticas com parcimônia.
· Evitar usar em demasia palavras impessoais como “este” ou “isso”,

por exemplo.
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A partir dessas considerações, podemos analisar as características de
um bom material impresso para EAD, partindo da idéia geral de que ele
deve suprir a ausência do professor, possibilitando uma adequada interação
do aluno com o conhecimento. Os textos didáticos ou acadêmicos tradicio-
nais, mesmo quando são de boa qualidade, adotam geralmente um estilo
expositivo, impessoal, mantendo oculta sua estrutura lógica e organizando o
conteúdo em grandes blocos ou capítulos. As atividades de estudo, quando
existem, ficam no final do capítulo.

Nesse contexto, não se estimula diretamente a aprendizagem ativa e
auto-dirigida e não se oferece ao aluno as informações sobre seu desempe-
nho, necessárias para a auto-avaliação e o redirecionamento de esforços.
O suposto é que tudo isso seja suprido pelo professor na interação face a
face com os alunos.

Sendo assim, no material impresso especificamente destinado à edu-
cação a distância, é fundamental que se consiga estabelecer uma comuni-
cação de mão dupla. Para isso, o estilo do texto deve ser dialógico e amigá-
vel: o autor tem de “conversar” com o aluno, criar espaços para que ele
expresse de sua própria maneira o que leu, reflita sobre as informações
patentes no texto e nas entrelinhas, exercite a operacionalização e o uso
dos conceitos e das relações aprendidas e avalie a cada momento como
está seu desempenho. Isso significa dar ênfase mais à aprendizagem do
que ao ensino, buscando desenvolver um aprendiz ativo e seguro em rela-
ção ao caminho percorrido.

Entretanto, é preciso alertar para o fato de que um material impresso,
por ser dialógico, não deixa de utilizar a modalidade escrita da língua. Mui-
tas vezes a preocupação com a dialogicidade leva a uma super-exploração
de processos indutivos, resultando em textos confusos e repetitivos, com
excesso de vocativos e de construções próprias da modalidade oral da lín-
gua, o que certamente prejudica a compreensão do leitor.

O texto do ensino a distância pode adotar um estilo mais coloquial, mas
deve ser claro e enxuto, tomando-se grande cuidado para apresentar as
informações de modo controlado, articulando-as com atividades e exercíci-
os que devem permear o texto e não ficar soltos no final. É necessário
incluir casos e exemplos do cotidiano, de maneira a mobilizar os conheci-
mentos prévios dos alunos e facilitar a incorporação das novas informações
aos esquemas mentais preexistentes. As atividades de estudo, bem como
os casos e exemplos, devem integrar organicamente o texto, funcionando
como recursos de tessitura e não como apêndices dispensáveis. Isso signi-
fica que o aluno é levado a raciocinar e refletir, com base nos exemplos,
casos e atividades de estudo, de tal maneira que esses elementos se tornam
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essenciais para a compreensão do texto. Desta forma, o aluno enxerga no
texto um instrumento de comunicação eficaz, já que as informações são
estabelecidas por meio de estratégias de sinalização textual, que devem ser
processadas para que a compreensão plena se estabeleça.

2. ESTRATÉGIAS LINGÜÍSTICO-TEXTUAIS

2.1 - As informações iniciais

As informações iniciais fornecidas ao aluno em um curso de EAD
visam apresentar o conteúdo que será abordado no curso e o professor,
assim como, habitualmente, acontece em aulas tradicionais, ou seja, pre-
senciais e expostas através da linguagem oral.

O fato de o curso ser iniciado nos mesmos moldes de uma aula presen-
cial já nos aponta uma estratégia textual utilizada na educação a distância
que não se pode desprezar: a estrutura da aula visa aproximar-se de uma
aula presencial. Isso porque, desde a Grécia Antiga, no imaginário social e
na matriz antropológica do indivíduo, o professor tem uma característica
marcante: a presença física em sala de aula. O seu papel, portanto, é visto
e percebido pelo aluno como pessoal e presencial desde o ensino pré-esco-
lar até a Universidade. Sendo assim, quanto mais o curso de EAD aproxi-
mar-se do modelo de aula presencial que os alunos já conhecem, mais fácil
fica romper as barreiras da ausência física do professor de forma que o
aluno compreenda o conteúdo apresentado.

2.2 - Os objetivos do curso

Em cursos de EAD, não pode faltar uma página que conste de dois a
três objetivos específicos, selecionados a partir das competências que com-
põem o perfil de saída do curso e formulados na perspectiva do aluno, ou
seja, focalizando conhecimentos e desempenhos resultantes da aprendiza-
gem, que podem referir-se a processos ou a produtos. Ao iniciar a aula
expondo os objetivos, o professor situa o aluno em relação ao que espera
que ele compreenda, sinalizando o que – de forma alguma – pode deixar de
ser entendido sob o risco de não conseguir acompanhar a leitura das de-
mais unidades.
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Analisando-se essa questão à luz da Lingüística Textual, percebemos
que, a partir dos objetivos do curso, o aluno já é capaz de ativar três dos
quatro grandes sistemas de conhecimento postulados por Beaugrande e
Dressler (1981).

O conhecimento lingüístico é acionado quando o educando começa a
associar os vocábulos encontrados nos objetivos às palavras que já são de
seu domínio. Já o conhecimento de mundo é acionado quando o aluno co-
meça a associar os objetivos do curso a tudo o que já conhece sobre o que
se espera que ele entenda. Ou seja, quando o aluno ativa todo o conheci-
mento socioculturalmente determinado e vivencialmente adquirido sobre o
conteúdo que ainda não foi apresentado. Ao iniciar a leitura de um texto
voltado para o ensino a distância, o aluno passa a ativar, também, o seu
conhecimento sobre estruturas e gêneros textuais, buscando identificar como
o texto se estrutura e a de que gênero textual ele se aproxima.

2.3 - A introdução

Em um curso de EAD, é necessário uma introdução que apresente o
tema a ser tratado, explicitando-o e delimitando-o com clareza; procurando
sensibilizar o aluno para a relevância do assunto tratado, situando-o no con-
junto do curso (relação com outras unidades e com outros componentes
curriculares) e anunciando a organização do texto.

A introdução de um curso de educação a distância tem, também, a
preocupação de começar a fornecer o suporte lingüístico e conceitual ne-
cessário para que o aluno tenha condições de checar as hipóteses que for-
mulou a partir do seu conhecimento lingüístico, de mundo, e sobre estrutu-
ras ou modelos textuais.

   2.4 - Os apoios textuais
O curso apresenta palavras e expressões destacadas das demais, que

permitem ao aluno perceber que uma dada informação é mais importante
do que as demais para a compreensão do conteúdo. Trata-se, portanto, de
uma estratégia metacomunicativa: o realce no discurso chama a atenção
do leitor e aponta um determinado foco para reflexão.
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2.5 - As atividades

As atividades representam importante recurso utilizado na EAD. É a
partir delas que: 1) o professor pode avaliar se o texto foi compreendido de
forma satisfatória pelo aluno; 2) a interatividade professor-tutor-aluno acon-
tece.

Ao responder às perguntas da atividade, o aluno tem a oportunidade de
ativar o seu conhecimento sociointeracional, conseguindo identificar não só
como a comunicação se estabelece nesse método de ensino, mas também
algumas das regras que regem essa comunicação. Além disso, o professor
pode verificar se o aluno está sendo capaz de resumir o que foi apresentado
até o presente momento. É, portanto, o momento de testagem da compre-
ensão textual através da resposta da questão sugerida, que deve ser direci-
onada ao tutor do curso.

2.6 - O hipertexto

Ao buscar a comunicação através do material impresso, uma caracte-
rística importante é a hipertextualidade, que na linguagem escrita possibilita
a cada linha, parágrafo, página, capítulo ou imagem estabelecer links com
outros espaços, outras comunicações, outros pensamentos, outras articula-
ções. Assim, ao escrever o texto para o material impresso, é preciso favo-
recer a hipertextualidade do pensamento, pois a materialidade do registro,
em folhas de papel, não possibilita a criação de links como aqueles criados
em páginas da Internet.

No texto impresso voltado para a EAD, a hipertextualidade acontece
por meio da inclusão de boxes contendo explicações paralelas, no próprio
material. Esses boxes oferecem uma explicação adicional sobre o assunto
ou remetem o aluno a sites, livros e afins, nos quais ele tem a oportunidade
de aprofundar o estudo.

Este tipo de comunicação hipertextual evidencia que os espaços estão
interligados, dá aos alunos a sensação de que o material foi desenvolvido
especialmente para eles, favorece o estabelecimento de links entre os di-
ferentes momentos da disciplina, caracteriza movimento, hipertextualidade.
Nesse movimento hipertextual de leitura e pensamento, o convite para pensar-
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mos em diferentes espaços e atividades mobiliza para o clique, o acesso a
outros links.

Cabe ao professor, então, facilitar o processo, elaborando metodologi-
as e, conseqüentemente, materiais que permitam ao seu aluno a apreensão
daquilo que ele (o professor) tem por objetivo, aproveitando ao máximo os
recursos hipertextuais oferecidos. O hipertexto pressupõe, na verda-
de, uma cadeia de textos (não necessariamente todos verbais), que se rela-
cionam, se completam, mas não linearmente.  O professor deve se preocu-
par, então, com a maneira como leva os seus alunos a estabelecer tais
relações e como são processadas as informações, integrando-as aos seus
conhecimentos já adquiridos.

Se nos remetermos novamente a Beaugrande e Dressler (1981), vere-
mos que, atualmente, no que se refere às aulas de produção e interpretação
de textos, as escolas priorizam o ensino dos elementos centrados no texto:
coesão e coerência. Porém, o advento da hipertextualidade e da autoria
coletiva/colaborativa coloca a ênfase do estudo do texto sobre critérios
centrados nos usuários: a informatividade, a situacionalidade, a intertextua-
lidade, a intencionalidade e a aceitabilidade. Ou seja, na educação a distân-
cia, o responsável pela autoria do texto escrito obrigatoriamente tem que
focar a produção textual no papel da recepção, do usuário, e o hipertexto é
um importante aliado nesse processo. A explosão de links que remetem a
um novo texto e aos quais o novo texto se remete fortalece a intertextuali-
dade.

2.7 - Controle da informatividade

Sendo a educação a distância uma conversa didática com os alunos,
que visa uma compreensão imediata, Laaser (1989, p.66) destaca que evi-
dências indicam que 80% do que é apresentado em uma unidade em EAD
já deve ser conhecido pelos alunos, sendo apenas 20% ensinado.  Ou seja,
percebemos que no texto da EAD, há a preocupação com o compartilha-
mento de informações pelos interlocutores, em todos os níveis da codifica-
ção lingüística. Serve de exemplo a essa afirmação a preocupação em ex-
plicar ao aluno como se prepara uma aula a partir do que ele já conhece: a
aula presencial.
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2.8 - O dialogismo

A linguagem utilizada em textos de educação a distância é centrada no
diálogo, na comunicação com os alunos e não apenas na ação de informar.
Busca-se, assim, uma coerência com os processos de aprendizagem e co-
municação em ambientes educacionais. Há proximidade do texto escrito
utilizado em EAD com o texto oral, utilizado em sala de aula, já que o
material impresso precisa despertar o interesse do aluno, desafiá-lo a ques-
tionar-se, além de apresentar vários caminhos de reflexão.

Muito se fala sobre a necessidade do diálogo em materiais impressos
de EaD, mas pouco se tem feito até o momento para que efetivamente
encontremos materiais impressos que caracterizem e que mobilizem os es-
tudantes ao diálogo com o professor que escreve e com outros contextos e
pessoas. O professor, que é autor de materiais impressos para EAD, preci-
sa aprender a comunicar-se com o estudante, que não é apenas leitor, mas
alguém que está se comunicando com ele.

Para isso o professor precisa desafiar o aluno através da linguagem a
desenvolver atividades, a questionar, a compreender o texto, de fato. E,
nessa comunicação, além da hipertextualidade, é preciso falar da necessi-
dade da inteligibilidade na comunicação, muito discutida por Paulo Freire
(1992), que é traduzida pelos alunos como uma “boa explicação”, em que
se detalha o estudo, se questiona, se comunica e se informa sobre o conteú-
do apresentado. O diálogo que é estabelecido com o aluno deve provocar
um sentimento de encontro. Ele precisa sentir o professor ao seu lado,
próximo. Portanto, a proximidade do texto escrito com a linguagem oral é
outra característica que precisa estar presente na comunicação do material
impresso.

Primar pela interatividade na elaboração de material didático é uma
forma de minimizar as dificuldades que os alunos possam enfrentar na compre-
ensão dos conteúdos. Isso significa que tais conteúdos podem ser apresen-
tados como se estivesse conversando com o aluno.

Deve-se atentar para a necessidade de prever aquilo que, dentre as
informações apresentadas, pode ensejar dúvida e antecipar a solução para
o problema. Para tanto, basta alguma sensibilidade e alguma experiência do
exercício docente, mesmo na modalidade presencial. O ideal é mesmo que
o professor esteja acostumado a ministrar o conteúdo sobre o qual está
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preparando o material, pois tal experiência certamente o auxiliará na detec-
ção dos pontos, digamos, mais problemáticos.

Na fala, as palavras organizam-se e os seus sentidos são encontrados
de acordo com o contexto em que estão inseridos. Esse processo de colo-
car em ordem o pensamento para ser expresso pela fala em um ato intera-
tivo é facilitado quando conhecemos o pensamento dos interlocutores, sua
intencionalidade. Pressupondo que os interlocutores tenham conhecimento
sobre o assunto dialogado, torna-se possível a fala abreviada, sem a neces-
sidade de rodeios, de maiores explicitações, como exige a escrita. A fala
será ainda melhor compreendida, se cada pessoa puder ver as expressões
faciais, os gestos e ouvir o tom das vozes. Na linguagem falada, nos tornar-
mos dialogantes e criativos, semelhante à linguagem que sempre e por toda
a parte nos incita à luta e à criação, ao comprometimento e à responsabili-
dade.

2.9 - A estrutura textual

Podemos esquematizar, em linhas gerais, a estrutura de um texto para
educação a distância, ressaltando, contudo, que se trata de uma possibilida-
de entre outras. Desde que se atenda aos requisitos essenciais, os elemen-
tos da estrutura podem variar infinitamente, mas é importante que os textos
impressos para educação a distância contenham:

1- Uma introdução que apresente o tema a ser tratado: a) explicitando-
o e delimitando-o com clareza; b) procurando sensibilizar o aluno quanto a
sua relevância; c) situando-o no conjunto do curso (relação com outras
unidades e com outros componentes curriculares); d) anunciando a organi-
zação do texto.

2- Dois a três objetivos específicos, selecionados a partir das compe-
tências que compõem o perfil de saída do curso, formulados na perspectiva
do aluno. As metas devem focalizar conhecimentos e desempenhos resul-
tantes da aprendizagem, que podem referir-se a processos ou a produtos.

3- Um corpo de texto organizado, de modo a deixar claramente explí-
cita a estrutura lógica subjacente, com seções vinculadas a objetivos espe-
cíficos bem seqüenciadas, mas razoavelmente autônomas, para que pos-
sam ser estudadas em momentos diferentes.

4 - Um fechamento do tema, retomando a questão inicial e destacando
conclusões importantes.
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CONCLUSÃO

A pesquisa sobre as estratégias lingüístico-textuais encontradas no
material impresso de EAD demonstrou que o texto utilizado neste material
possui características próprias e específicas que funcionam como valioso
instrumento para que as barreiras relacionadas à distância física professor-
aluno sejam rompidas e o conhecimento possa ser difundido de maneira
eficaz nesta modalidade de ensino.

Sendo assim, no que se refere ao uso da linguagem escrita em materi-
ais impressos voltados para EAD, podemos concluir que a linguagem deve
ser: 1) ágil e envolvente, promovendo uma relação pessoal entre professor
e aluno, no intuito de propiciar um estudo mais prazeroso e motivado; 2)
voltada para o nível informal, conduzindo a uma apresentação mais acessí-
vel do conteúdo; 3) marcada por estratégias interacionais e de envolvimen-
to, tais como convites, sugestões, perguntas, entre outras, que facilitem a
negociação das ações no processo de ensino/aprendizagem.

Neste sentido, nos foi permitido chegar às seguintes conclusões: a)
torna-se importante observar as contribuições que a Lingüística pode ofe-
recer para professores e elaboradores de cursos no contexto da educação
a distância; b) uma vez que a interação é fundamental no processo de
aprendizagem, é essencial o desenvolvimento de estudos que enfoquem o
modo como o professor se utiliza dos recursos lingüísticos para envolver o
aluno em ambientes virtuais e c) o processo de interação auxilia na constru-
ção do conhecimento em EAD e, portanto, as propostas metodológicas
para esse contexto devem considerar a utilização de estratégias interacio-
nais lingüísticas que propiciem o envolvimento do aluno no processo de
ensino e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A formação de diminutivos é um processo morfológico muito produtivo
no português do Brasil. O sufixo -(z)inho é o sufixo diminutivo mais impor-
tante. A produtividade desse sufixo se manifesta tanto no âmbito morfológi-
co quanto no âmbito semântico-pragmático. Por um lado, esse único sufixo
pode veicular uma variedade de diferentes significados e funções, por exem-
plo: carinho, desprezo, atenuação, intensificação. Por outro lado, -(z)inho
pode ser acrescido a uma variedade de bases, por exemplo: substantivos
(casa-casinha), adjetivos (lindo-lindinho), advérbios (perto-pertinho),
pronomes (ela-elazinha), numerais (duas-duazinhas). No entanto, nas
Gramáticas, o diminutivo é geralmente definido em termos de grau nominal,
de modo que as bases que não são substantivos e adjetivos não são consi-
deradas. Quanto ao significado, a redução da dimensão do objeto referido é
tratada como o significado básico do diminutivo e os outros valores são
tomados, implícita ou explicitamente, como secundários. Esse tipo de abor-
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dagem tem origem na tradição gramatical greco-latina e a sua influência
continua forte ainda nos nossos dias. No entanto, observando o uso que os
falantes de português fazem desse processo de formação de palavras, po-
demos ver que esse tipo de descrição não faz justiça à complexidade da
categoria ‘diminutivo’. É fácil perceber que qualquer falante nativo da lín-
gua portuguesa possui um conhecimento muito maior desse processo e usa
o diminutivo nas mais variadas situações, com diferentes finalidades. Pode-
mos até afirmar que o diminutivo ocorre mais freqüentemente com outras
nuanças e não com o valor, supostamente básico, de redução de dimensão
do referente.

A tendência de tratar do significado do diminutivo com ênfase na redu-
ção das dimensões da entidade referida é encontrada até nas pesquisas
mais recentes. As abordagens que levam em consideração os outros signi-
ficados, geralmente o fazem em termos da polissemia: o sufixo -(z)inho é
tratado como um sufixo polissêmico e os seus diferentes significados são
analisados em termos puramente semânticos. Contudo, dado o alcance muito
maior desse sufixo, acreditamos que o processo de formação de diminuti-
vos não pode ser descrito sem a introdução de uma dimensão pragmática
na análise. O diminutivo manifesta uma variedade de funções pragmáticas
e discursivas, e uma análise restrita ao campo da semântica não é capaz de
descrever essa dimensão do processo. É claro que uma distinção entre os
planos da semântica e da pragmática é uma questão extremamente com-
plexa e a possibilidade de tal distinção pode até ser contestada, dado o
inevitável entrelaçamento entre esses dois planos. No entanto, acreditamos
que, para os fins descritivos do diminutivo na língua portuguesa, a introdu-
ção de variáveis pragmáticas seja indispensável uma vez que se trata de
um mecanismo que pode ser usado a serviço de estratégias comunicativas
no nível interpessoal. Neste trabalho, procuramos mostrar alguns aspectos
dessa dimensão pragmática do diminutivo na língua portuguesa. Dado que
o sufixo -(z)inho é o único sufixo formador de diminutivos verdadeiramen-
te produtivo no português do Brasil atual, apenas os diminutivos formados
por este sufixo serão considerados.

1. DIMINUTIVO POR SERGIO BUARQUE DE HOLANDA

O potencial pragmático e estratégico do diminutivo foi observado já
pelo ilustre historiador Sergio Buarque da Holanda. Para Holanda (1995,
p.146-147), a forma brasileira de convívio social pode ser caracterizada
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como cordialidade. Segundo Holanda, os brasileiros manifestam aversão
à polidez ritualista e formal e buscam sempre um convívio mais familiar.
Holanda observa que esse modo brasileiro de cordialidade se reflete no
domínio da lingüística, especificamente no emprego das formas diminuti-
vas: “A terminação `inho’, aposta às palavras, serve para nos familia-
rizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao mesmo tempo, para lhes
dar relevo. É a maneira de fazê-los mais acessíveis aos sentidos e
também de aproximá-los do coração.” (Holanda 1995, p.148)

É claro que a noção de cordialidade não deve ser entendida como uma
proposta de definição geral da identidade brasileira: qualquer proposta des-
se tipo seria destinada a fracassar, dado que a identidade de nenhuma na-
ção se oferece a uma descrição por termos estatísticos de nenhum tipo: tal
tentativa não é a nossa intenção nem deve ter sido a de Holanda. O que
estamos querendo ilustrar com essa citação é o fato de nela transparecer o
reconhecimento por parte de Holanda da dimensão pragmática do diminu-
tivo e do seu uso como uma estratégia discursiva. Podemos ver que o autor
reconhece a capacidade de o sufixo -(z)inho operar não apenas no âmbito
do objeto referido: pelo contrário, para Holanda, “uma terminação -inho”,
aposta às palavras, serve para trazer objetos ou pessoas mais perto, para
“aproximá-las de coração” (1995, p.148). O que é especialmente interes-
sante na passagem que Holanda dedica ao diminutivo é o reconhecimento
por parte do autor da capacidade de o diminutivo operar em diferentes
relações dentro de uma situação de comunicação: por um lado, na relação
entre o falante e sobre o que este está falando, por outro lado, na relação
entre o falante e os seus interlocutores. Aqui entramos claramente na esfe-
ra discursiva e pragmática, e distanciamo-nos de uma maneira drástica das
definições encontradas nas Gramáticas. É exatamente esta capacidade que
faz com que a inclusão de uma dimensão pragmática na descrição e na
análise desse processo morfológico se faça necessária.

2. A ABRANGÊNCIA DA OPERAÇÃO DO DIMINUTIVO DEN-
TRO DE UMA SITUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

A operação do diminutivo nas diversas relações dentro de uma situa-
ção de fala foi observada por Delhay (1996) e Fradin (2003) nas suas pes-
quisas sobre o diminutivo em francês. Delhay critica a abordagem tradicio-
nal de considerar os valores qualitativos ou conotativos como uma exten-
são, ou até uma degradação dos valores puramente quantitativos, e procura
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unificar os diversos fenômenos ligados à categoria ‘diminutivo’ organizan-
do-os em um modelo multipolar. No seu modelo, Delhay (1996, p. 140)
distingue entre três pólos: pólo Diminutivo, pólo Relacional e pólo Enun-
ciativo. Na divisão de Delhay, o pólo Diminutivo representa os casos que
podem ser parafraseados com “pequeno X” ou “um pouco de X”. Ao pólo
Relacional seriam atribuídas aquelas ocorrências que apresentam uma re-
lação de qualidade com a base (p.ex. similaridade, cor etc.). Por último, o
pólo Enunciativo englobaria os diminutivos hipocorísticos e todos aqueles
cuja interpretação é conotativa. Rejeitando a idéia de uma significação úni-
ca da categoria diminutiva, a proposta de Delhay corresponde à adoção de
uma abordagem baseada na teoria dos protótipos, na linha de Rosch (1978)
e Lakoff (1987). Na língua francesa, o protótipo em torno do qual a catego-
ria dos diminutivos se organiza seria representado por um diminutivo de um
nome comum, definido por uma forma (sufixo -et(te)) e por um sentido
(uma paráfrase do tipo “pequeno X” ou “pequeno Y em relação a X”).

No entanto, mais interessante ainda do ponto de vista da operação do
diminutivo na situação de comunicação é a proposta multipolar de Fradin
(2003). Segundo a hipótese de Fradin (2003, p. 60), a categoria ‘diminutivo’
pode ser organizada em torno dos seguintes três pólos: pólo Referente,
pólo Locutor e pólo Interlocutor. Na proposta de Fradin, o pólo Referen-
te engloba as ocorrências que marcam uma diminuição de grau de uma
propriedade associada ao referente. Ao pólo Locutor seriam atribuídas to-
das as situações onde o diminutivo não diz respeito a uma propriedade do
referente, mas à relação entre o enunciador e o referente. Nesses casos, o
que fica “diminuído” é a distância entre o locutor e o referente. Por último,
teríamos no pólo Interlocutor as situações onde a operação do diminutivo se
dá na relação do locutor e o seu interlocutor: nesses casos, a forma diminu-
tiva trata da relação entre os participantes do ato de linguagem, em vez de
um objeto ou uma entidade do mundo, como nos dois primeiros pólos.

A descrição através dos três pólos de Fradin reflete bem, a nosso ver,
o que podemos observar com o diminutivo em português. Em alguns traba-
lhos mais recentes sobre o diminutivo na língua portuguesa essa capacida-
de de operação nas várias relações entre o falante e outras dimensões da
situação de comunicação é reconhecida. Entre tais estudos, consideramos
especialmente interessantes as abordagens de Basílio (2004), Rocha (2003),
Alves (2006) e Silva (2006), este último para o português de Portugal.

.
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Basílio (2004, p. 70-71), no seu tratamento do diminutivo como um
processo de formação de palavras, ilustra, através de uma série de exem-
plos atuais do diminutivo em uso, os vários tipos de valores e funções que o
sufixo -(z)inho pode ter no português do dia-a-dia. Além do seu significado
de diminuição concreta, Basílio observa que, em português, o diminutivo
pode expressar afetividade do falante sobre o objeto referido, por exemplo:
“Cadê a minha cervejinha?” Por outro lado, o diminutivo pode também
operar sobre a relação entre o falante e o interlocutor, por exemplo: “Será
que você pode me dar uma mãozinha aqui?” Esses dois exemplos ilus-
tram bem a função pragmática, de caráter discursivo, que o diminutivo pode
assumir em português. No primeiro caso, o diminutivo é usado para expres-
sar afetividade do falante sobre o objeto referido, correspondendo ao pólo
Locutor na análise de Fradin. No segundo exemplo, a forma diminutiva é
utilizada como um elemento de atenuação, no sentido de atenuar o que está
sendo pedido, correspondendo à uma estratégia discursiva que pode ser
alinhada com o pólo Interlocutor no modelo de Fradin.

Além da dimensão pragmática e discursiva do diminutivo, Basílio (2004,
p. 70) reconhece também a sua função denominadora, ou seja, a capacida-
de de o sufixo -(z)inho formar palavras novas com o seu próprio referente,
por exemplo: cafezinho, tesourinha, salgadinho, colherinha. Nesses
casos, temos um referente denotado como caracteristicamente pequeno:
as formações derivadas apresentam um significado diferente da palavra
base, mas ao mesmo tempo compatível com o valor do diminutivo. A inclu-
são desses casos aproxima a análise de Basílio também da análise de De-
lhay, dado que esta admite no seu modelo também os casos chamados
“lexicalizados”, agrupados no pólo Relacional.

De uma forma parecida com Basílio, Rocha (2003, p. 223-224) distin-
gue três dimensões de operação para o diminutivo: por um lado, o sufixo -
(z)inho pode ter um valor dimensional, por exemplo: Ele mora naquela
casinha da esquina. Por outro lado, o diminutivo pode manifestar um jul-
gamento de valor em relação a um referente, por exemplo: Este é o timi-
nho do meu coração! Por último, o diminutivo pode expressar a subjetivi-
dade do falante em relação a outros participantes da situação de comuni-
ção, por exemplo: Dá um adeusinho para o seu pai!; Podem me dar uma
licencinha? Podemos ver que a distinção entre as dimensões subjetiva,
valorativa e dimensional de Rocha podem ser alinhadas, grosso modo, com
os pólos Interlocutor, Locutor e Referente de Fradin, respectivamente.
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Rocha (2003, p.224) salienta que a denominação de ‘sufixo avaliativo’
deve ser adotada para os sufixos diminutivos (e aumentativos), dado que
estes expressam necessariamente afetividade, e, apenas em alguns casos,
aumento ou diminuição de tamanho. O mesmo foi observado por Alves
(2006), no seu artigo O diminutivo no português do Brasil: funcionali-
dade e tipologia. A autora (2006, p. 698-699) observa regularidades no
comportamento das formações diminutivas em decorrência do tipo da base
à qual o sufixo é acrescentado. A interpretação de diminuição de tamanho
é possível apenas com palavras que veiculam noções semânticas “objeti-
vas”, inerentes a objetos e qualidades, como ‘tamanho / quantidade / inten-
sidade reduzidas’. Nesses casos, o sufixo -(z)inho opera no nível da pala-
vra e aceita como bases apenas substantivos e adjetivos, por exemplo: casa
– casinha, peixe – peixinho, nova – novinha. No entanto, quando as
noções veiculadas são mais “subjetivas” e se referem a como objetos e
qualidades são vistos e avaliados pelo falante, o sufixo -(z)inho opera em
nível superior ao da palavra e não apresenta restrições de categoria de
base, esta podendo ser um enunciado (2006, p. 699). Esses últimos casos
pressupõem a introdução de variáveis pragmáticas na análise, enquanto os
primeiros podem ser analisados no plano da semântica. (Observa-se que as
ocorrências da primeira categoria se oferecem, além do seu conteúdo se-
mântico, para os usos pragmáticos e discursivos também.) Segundo Alves,
o sufixo -(z)inho pode expressar a subjetividade do falante de várias ma-
neiras. Por um lado, Alves observa a avaliação do falante frente à entidade
referida, se manifestando na visão subjetiva de tamanho/intensidade/valor
do referente ou na afetividade ou desprezo  para um indivíduo ou um obje-
to. Por outro lado, a autora observa a avaliação do falante frente à situação
comunicativa e seus participantes. Essa avaliação é estreitamente ligada
ao contexto e se realiza, por exemplo, como mitigação, ironia, polidez, críti-
ca etc. Nesses casos, a função do diminutivo é justamente a de servir a
estratégias comunicativas, no nível interpessoal. Alves cita exemplos como
Joãozinho, meu benzinho; obrigadinha; um minutinho que, apesar de
serem descontextualizados, demonstram a impossibilidade de análise que
se limite ao âmbito da palavra.

Dressler & Barbaresi (1994, p.87), no seu trabalho sobre o diminutivo
em italiano, alemão e inglês, salientam justamente esse aspecto de impossi-
bilidade da análise limitada ao âmbito da palavra: para Dressler & Barbare-
si, o significado do diminutivo extrapola para toda a situação de fala: trata-
se de uma modificação global da expressão em vez de uma modificação
local da base. Segundo os autores (1994, p. 1), os afixos avaliativos não
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exibem valor semântico estável: o significado deles parece ser primaria-
mente situado na pragmática. Na verdade, o termo “diminutivo avaliativo”,
adotado por Rocha (2003) e muitas outras abordagens em português, refle-
te justamente essa característica do diminutivo: a operação do sufixo -(z)inho
é avaliativa no sentido de transportar um juízo de valor da parte do locutor.
Tal avaliação pode, eventualmente, se limitar apenas à palavra base, mas,
na maioria das ocasiões, extrapola para todo o ato de fala.

3. ANÁLISE DE DADOS: EVIDÊNCIA PARA A RELEVÂNCIA
DA DIMENSÃO PRAGMÁTICA A PARTIR DE UMA ANÁLISE
DE CORPUS

Observaremos, brevemente, como as contribuições teóricas dos auto-
res citados se manifestam em uma análise de corpus. O corpus dessa pe-
quena análise é literário e consiste do livro Dona Flor e seus dois mari-
dos, de Jorge Amado (1966). A obra usada é a edição número 50, pela
editora Record, do ano 2001. As 448 páginas do livro foram percorridas e
246 exemplos de diminutivos formados pelo sufixo -(z)inho foram levanta-
dos e analisados, dentro das suas frases de ocorrência (ou seqüências mai-
ores de atos de fala, quando indispensável para a análise).

No primeiro momento, foi feita uma análise dos valores e funções apre-
sentados por essas formações, com o objetivo de observar se a nossa hipó-
tese sobre a limitada possibilidade de análise das ocorrências no plano se-
mântico ficaria confirmada. Como sabemos, uma divisão rígida entre as
dimensões semântica e pragmática é uma abstração analítica. Estamos cons-
cientes dos problemas em relação à tentativa de tal divisão, e sabemos que
a eventual fronteira é muito instável. Entretanto, para os fins do nosso estu-
do, consideramos justificado o delineamento de tal fronteira para que pos-
samos melhor ilustrar o potencial de significação do diminutivo e a necessi-
dade da sua análise com a inclusão das suas dimensões discursivas e prag-
máticas.

Inspiradas nas abordagens apresentadas por Basílio (2004), Alves (2006)
e Rocha (2003) para o diminutivo em português, distribuímos os nossos
exemplos segundo a possibilidade de análise no plano semântico versus
plano pragmático. A partir das contribuições desses três autores, podemos
delinear a divisão entre esses dois planos da seguinte forma: apenas dois
tipos de formações se oferecem a uma análise no plano da semântica, a
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saber, os casos nos quais o diminutivo tem a função de sobretudo denotar a
redução das dimensões do referente e os casos nos quais o diminutivo tem
a função denominadora de formar palavras novas com referente diferente
do da palavra base. Nesses dois grupos teríamos primariamente casos nos
quais a palavra base é um substantivo ou adjetivo denotando noções se-
mânticas relativamente concretas. Todas as demais ocorrências do diminu-
tivo requerem a introdução de variáveis pragmáticas tais como os papeis
dos participantes, o lugar, a hora e as configurações gerais da comunica-
ção, as ações e interações verbais e não-verbais dos participantes (Dress-
ler & Barbaresi, 1994, p. 5).

Entre os 246 exemplos analisados, encontramos 38 ocorrências que
poderiam ser analisadas no plano semântico. O número reduzido de
ocorrências apresentando o valor de redução das dimensões do referente
ou a função de denominação parece confirmar a nossa hipótese sobre a
relevância maior do domínio da pragmática no caso do diminutivo em
português.

Das ocorrências analisáveis no plano semântico, 15 apresentaram o
valor de diminuição de tamanho do objeto ou entidade referido. Nos seguin-
tes exemplos, o diminutivo pode ser analisado como denotando uma redu-
ção de dimensões do referente:

Quase ficam vazios: os olhinhos de Madame Claudette se acen-
diam de cobiça atrás da máscara de pó de arroz e creme, aquele
múmia fremia à vista das notas de cem e de duzentos. (p.113)

Dona Flor conhecera dona Agnela naqueles inesquecíveis dias
finais do namoro, às vésperas do casamento, quando passava as
tardes com Vadinho na casinha clandestina de Itapoã. (p.146)

Além dos 15 exemplos desse tipo, foram detectados 23 casos com a
função denominadora de formar palavras novas cujo referente é diferente
do da palavra base. Por exemplo:

Lá vinha ela descendo a escada, numa das mãos o clássico em-
brulho de farinha de Nazareth, bem torrada e olorosa, além de
uma cesta onde se movia indócil uma corda de caranguejos ad-
quirida a bordo: na outra a sombrinha e a maleta. (p.42)
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Dona Flor tomou assento numa cadeira e pôs-se a cerzir punhos
e colarinhos das camisas do doutor, todos os dias ele mudava a
roupa branca. (p.317)

Esses tipos de ocorrências, analisáveis no plano da semântica, repre-
sentam apenas uma pequena parte do total do nosso corpus: a grande mai-
oria das formações diminutivas encontradas requer a introdução das variá-
veis pragmáticas para a sua análise.

Como vimos, a possibilidade das formações diminutivas operarem em
vários tipos de relação entre o locutor, referente e o(s) interlocutor(es) foi
previsto por Delhay (1996) e Fradin (2003) em francês e por Basílio (2004),
Alves (2006) e Rocha (2003) em português. Os exemplos acima citados
seriam analisados no âmbito do pólo Referente de Fradin, dado que se trata
de ocorrências de diminutivo operando no âmbito do objeto ou entidade
referido. No entanto, a maioria dos exemplos encontrados no nosso corpus
seria atribuída aos dois outros pólos propostos por Fradin. Observam-se o
seguinte exemplo do diminutivo operando na relação entre o falante e o
objeto referente (Pólo Locutor):

Pois se é Vadinho, coitadinho dele!, constatou um careta, com
sua máscara de meia, perdida a animação. (p.6)
(Contexto: Um folião em frente de Vadinho, este caído morto no
meio de um bloco de Carnaval)

Igualmente, as ocorrências do diminutivo operando na relação entre o
falante e o(s) interlocutor(es) (Pólo Interlocutor) abundaram no nosso cor-
pus. Por exemplo:

Depressa, passe uma ficha, meu irmãozinho, rápido que já
vai fechar, pediu Arigof num sussurro patético. (p.162)
(Contexto: Arigof para Vadinho, pedindo uma ficha para jogar na
roleta)
– Sempre doentinho, Seu Sampaio? (p.187)

(Contexto: Dona Dinorá chegando à casa de Zé Sampaio, este
cedo na cama)

A partir da análise das ocorrências encontradas, podemos confirmar
que as propostas de Delhay (1996), Fradin (2003), Basílio (2004), Alves
(2006) e Rocha (2003) encontraram eco no nosso corpus. Os dados da
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nossa análise, apesar de preliminares e baseados em um corpus literário e
de pequeno porte, fortaleceram a nossa hipótese sobre a maior relevância
dos aspectos pragmáticos na análise e interpretação dos valores e funções
apresentados por diminutivo na língua portuguesa. Entre as 246 ocorrênci-
as de diminutivos formados pelo sufixo -(z)inho, apenas 38 podiam ser
analisadas no plano nitidamente semântico.  Desses casos, 23 apresenta-
ram a função de denominação e 15 a função de redução de dimensões do
referente. Desta maneira, os valores semânticos representariam apenas 15
% da totalidade das ocorrências do nosso corpus, em contraste aos restan-
tes 85 %, em que uma função de caráter discursiva ou pragmática pôde ser
identificada.

4. CONSIDERAÇOES FINAIS

Como vimos, os dados do corpus corroboraram a hipótese sobre a
maior relevância da dimensão pragmática, assim como a hipótese de o di-
minutivo em português poder operar nos três tipos de relações previstas por
Fradin (2003). Nesse contexto, é interessante observar que o sufixo -(z)inho
abrange todas as três funções na famosa tripartição de Bühler (1934): a
função expressiva pode ser alinhada com o pólo Locutor de Fradin; a
função apelativa é servida nas estratégias persuasivas orientadas ao inter-
locutor (pólo Interlocutor), e a função representativa é servida nos signi-
ficados denotativos do diminutivo (pólo Referente). Para Dressler & Bar-
baresi (1994, p.34), a possibilidade de operação do diminutivo em todas as
três funções de Bühler serve como evidência sobre a insuficiência do ter-
mo “morfologia expressiva”, muitas vezes adotada quando se fala sobre os
diminutivos. Por outro lado, a mesma evidência corrobora a tese defendida
por nós, dado que deslegitima o tratamento do diminutivo em termos pura-
mente semânticos.

A dificuldade da descrição do diminutivo se limitando apenas ao plano
semântico se manifesta também no fato de o português preferir constru-
ções analíticas para expressar noções de pequenez propriamente ditas. Essa
tendência foi observada, por exemplo, por Cunha & Cintra (2001), que
afirmam que as noções de aumento ou diminuição de um ser são normal-
mente expressas pelas formas analíticas, especialmente pelos adjetivos
grande e pequeno em vez de aumentativos e diminutivos sintéticos (2001,
p. 198). Esperamos que o nosso trabalho tenha trazido suficientemente evi-
dência para demonstrar que esses últimos, sobretudo o diminutivo sintético,
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servem antes de tudo para veicular noções e funções com uma abrangên-
cia muito maior. Apesar da dificuldade de delimitação dos planos de semân-
tica e pragmática do diminutivo, esperamos ter conseguido mostrar que a
dimensão semântica é bastante reduzida se comparada com a complexida-
de da dimensão pragmática e discursiva que o diminutivo apresenta.
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Maria José de Matos Luna – UFPE
Mary Francisca do Careno – UNAERP - UNESP

Gilda Maria Lins de Araújo  – UFPE

INTRODUÇÃO

A análise da produção de texto, resultantes de depoimentos de profis-
sionais de Letras, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-Brasil)
e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP-Portugal) de-
monstra, à luz do funcionalismo, os domínios conceituais e metodológicos
da leitura, escrita, gramática, livro didático e avaliação, aprendidos durante
a formação do professor da língua materna, nos níveis fundamental e médio
no Brasil; básico e secundário, em Portugal. O estudo desses depoimentos
provocou o interesse em confrontar seus resultados com o discurso de fa-
lantes do português não-padrão, segmento marginalizado da sociedade bra-
sileira proveniente de comunidades negras (Pesquisa 01) e de representan-
tes de comunidades indígenas do Brasil.(pesquisa 02)  Feita uma análise
lingüística do ponto de vista intercultural, os três discursos revelaram mar-
cas sociais, identitárias e  culturais desses  grupos sociais envolvidos A
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análise, pois,  versa de um lado sobre os textos de profissionais de Letras,
nos dois países ( pesquisa 03) e por outro, sobre os discursos desses falan-
tes.

A dimensão variável da linguagem falada por habitantes de localidades
tradicionais (expressões que formam o corpus 2), em situação específica –
todos oriundos de comunidades indígenas e de comunidades remanescen-
tes de quilombos-  serviu como contributo para o debate sobre duas ques-
tões fundamentais a respeito de linguagem e educação: em que situação de
desvantagem se encontram esses habitantes, falantes de dialetos estigma-
tizados, no processo de ensino/aprendizagem? E quais as regras que gover-
nam sua competência lingüística?

Com relação aos professores esperava-se  que as respostas revelas-
sem que a orientação da Lei de Diretrizes e Bases (doravante LDB) e das
leis educacionais de Portugal – fundamentassem a atividade docente, na
área de língua portuguesa, visando à transdisciplinaridade , isto é, uma abor-
dagem que passa entre, além e através das disciplinas, numa busca de
compreensão da complexidade; e ao caráter social do uso lingüístico.

Os conhecimentos por parte dos docentes de língua portuguesa de ques-
tões relativas à informatividade, à relevância e à iconicidade, esta definida
em lingüística como a correlação natural entre forma e função, entre o
código lingüístico (a expressão) e seu designatum (o conteúdo), entre ou-
tras, poderiam contribuir para sua formação e para compreenderem o mun-
do e as necessidades comunicativas do outro, além da eficácia da prática
de reescrita textual, instrumentalizando-os para a análise da macrossintaxe
e das relações discursivas, nível de investigação situado além do foco e dos
propósitos da gramática tradicional. Nessa tarefa, os compêndios  escola-
res pouco ou nada podem contribuir, uma vez que se esgotam na análise do
chamado período considerado padrão.

Os textos do corpus 1 ( pesquisa 03) , destacados para o presente
trabalho, correspondem i) a respostas de profissionais quando  retornaram
à Universidade, para participarem de cursos de capacitação de língua (caso
do Brasil), ocasião em que foi aplicado um questionário (diagnóstico/ pré-
teste), que englobava eixos temáticos básicos do ensino de português e
seus fundamentos: leitura, produção de textos e análise lingüística e ii) no
caso de Portugal, quando os profissionais retornavam à FLUP para tam-
bém participarem de cursos de especialização  e  responderam a questões
contidas em inquéritos.

Ambos os formulários tiveram como objetivo recolher dados com vista
a aferir/ e a comparar métodos e estratégias levadas a cabo pelo profissio-
nal português e brasileiro.
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Para a análise das respostas das três pesquisas, partimos de duas con-
cepções. A primeira é a de que todo membro de uma comunidade lingüísti-
ca possui tanto um conhecimento intuitivo das regras combinatórias do sis-
tema da língua, quanto de uma prática de uso das seqüências de morfemas
que a compõe. A segunda é que índios e quilombolas como têm muito claras
suas idéias quando expõem suas reivindicações e proclamam seus direitos,
os professores desses dois grupos étnicos, em suas respectivas regiões,
deveriam, à luz do conhecimento aprendido durante sua formação, ensinar
aos alunos como se exprimirem e se comunicarem com as pessoas de bair-
ro onde vivem e com outros indivíduos externos ao seu mundo.

Como falantes nativos, eles conhecem a ordem como se combinam os
elementos lingüísticos sem recorrerem a operações abstratas de sua cons-
tituição. Essa ordem surge sob a forma de prescrições imperativas implíci-
tas, que constituem uma norma mínima passível de capacitá-los a distinguir
expressões próprias de uma determinada língua das que não o são.

Para exemplificar essas concepções, apresentamos alguns exemplos,
retirados de duas pesquisas. Uma – a pesquisa 02-, a respeito da manifes-
tação do discurso do índio (ARAUJO,1997) e outra – pesquisa 01) resul-
tante de trabalho com depoimentos de negros quilombolas, falantes de co-
munidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira/SP cuja fala foi
pesquisada por Careno, 1997. Ambos os estudos objetivavam demonstrar
que os integrantes das pesquisas 01 e 02 viessem a ser compreendidos e
conseqüentemente respeitados, por meio da palavra, pela sociedade nacio-
nal como um todo.

Veiculado em língua portuguesa, tais discursos revelam marcas soci-
ais, ideológicas, culturais e lingüísticas, desvelando a identidade cultural de
cada grupo.Categorias pragmáticas ou discursivas comuns e recorrentes
nos discursos manifestam-se espontaneamente. Assim, os cinco recursos
mais utilizados – comparações, repetições, relações de causa/conseqüên-
cia, unidades subjetivas, anafóricos – fluem naturalmente nos textos de
cada um deles, manifestando sempre a oposição de duas manifestações (a
do mundo do índio e negro e a do mundo do branco). Esses cinco recursos
contribuem, junto a outros, para que o texto se configure como um texto
coerentemente coeso, apesar de alguns desvios lingüístico-gramaticais ob-
servados.

(1) “Quero mandar uma mensagem ao Presidente da República”,
“Quero mandar uma mensagem ao Presidente” (JI, p.1);
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(2) “Queria falar que muitas vezes o meu povo está morrendo nas
mãos do seu povo, o que eu não gostei.(...). Meu povo está mor-
rendo nas mãos do seu povo, eu fiquei chateado com tudo isso.”
(RI, p.1);

(3) “Não brinquem com essa questão! Não brinquem com essa ques-
tão da mineração!” (KI, p. 6).

Os textos, objeto de descrição e análise das referidas marcas, são dis-
cursos produzidos por três índios de grau de aculturação diferente na rela-
ção que mantém entre si: Ailton Krenak, o mais aculturado, aliás falante
nativo do português; Cacique Raoni, o menos aculturado; e Mário Juruna, o
mais ou menos aculturado. Juruna, Raoni e Krenak têm histórias diferentes
a partir do momento em que pertencem a nações diferentes e línguas dife-
rentes (apesar de as três línguas – Xavante, Txukarramãe, Krenak – per-
tencerem ao Tronco Macro-Jê, segundo Rodrigues, 1986:56) cujo contato
com a “ civilização branca” tem condições específicas do ponto de vista
histórico e cultural. Os três, na conjuntura da pesquisa, atuam diferente-
mente no mundo do branco: Juruna, como deputado no Congresso Nacio-
nal; Raoni e Krenak, como articuladores políticos das causas indígenas no
processo da Assembléia Nacional Constituinte (ANC) (cf. Araújo, 1997).

Nas gravações de depoimentos de quilombolas, esses questionamen-
tos também surgem a mostrar que mesmo suas vozes silenciosas e silenci-
adas revelam uma concepção crítica da realidade circundante.

(4) “olha  (  ) cumé qui u pes/ é im épuca di eleição. ah a istrada tá
ruim. (...)   só tem épuca di eleição qui u pessual né?... vem arru-
má... agora  ( u pessuá)  ‘ rumaru aí?  eu achu qui divia arrumá a
istrada direitu... né? (...). Sempri tem um votu dus pessual daqui...”
( N - 53A2 - CG)

(5) “us crenti começa a adjudá  co’as coisa pr’acreditá  i u povu
vai   naquela bobera”  (Z - 14A13 - NH)

Estas considerações sugerem-nos como hipóteses que a) há equiva-
lência funcional da capacidade comunicativa entre os três grupos; b) que o
índio e o habitante de comunidades quilombolas têm consciência cultural da
percepção errônea que os demais membros da comunidade externa têm
dele.

Entendemos por tal competência, ou saber de uso, não só o aprender
palavras, seus significados e regras de conexão, mas, sobretudo, o saber
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usar, na interação com os outros, orações situacionalmente adequadas e,
especificamente, com um objetivo a ser alcançado (cf. Ulrich Haug e Ge-
org Rammer, apoiados em Dell Hymes – 1979:87).

Esta última idéia nos remete ainda a Haquira Osakabe (1979:49-50;
58-59) para quem  “no caso do discurso, o que conta é não apenas
aquilo que o locutor faz ao dizer, mas também o fim a que se destina
seu ato de dizer” (p.57).

De tudo isso, pode-se concluir que, sob o efeito da imagem cultural-
mente apreendida, os quilombolas e os três índios organizam o seu discurso
e nele se apresentam como sujeito da enunciação, como sujeito histórico e
como sujeito ideológico. Estrategicamente, pois, eles, cada qual em sua
forma peculiar, perseguem seus objetivos e o fim a que se propõe o seu ato
de dizer, o que nos autoriza a concluir que se apresentam também como
sujeitos competentes comunicativamente.

A escola, enquanto instituição, todavia, por meio de seus professores,
nem sempre cumpre o seu papel socializante, quase nunca valoriza isso.

1. FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA

Esta parte, cabe lembrar, vem para referendar, qualitativamente, o que
pensa e sabe o profissional de Letras a respeito da linguagem usada por
seus pares e por sujeitos provenientes de camadas sociais economicamen-
te desprestigiadas, tomando-se por base as principais questões conceituais
e analíticas que compõem a formação desse professor: leitura- escrita-
gramática- oralidade e avaliação.

A partir da concepção de Coste (1978) de que cada sujeito possui sua
própria competência comunicativa e que as trocas sociais serão mais efica-
zes tanto maiores forem as zonas comuns com as de outros protagonistas
da comunidade em que se inserem, o presente trabalho pretende apresen-
tar textos orais transcritos que demonstram  a competência lingüística des-
ses  sujeitos e verificar se há maior ou menor grau de competência comu-
nicativa na fala deles e na de professores que passaram pelo processo da
escola formal.

Processualmente, relativo ao profissional de Letras em ambos os paí-
ses, vamos transcrever e analisar, em alguns fragmentos de fala e escrita,
as habilidades e competências surgidas no corpus. Procuraremos demons-
trar algumas características ocorridas, com maior freqüência nas grava-
ções e nos questionários, sem perder de vista a preparação oferecida pelo
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currículo de graduação e as funções de ensino que a escola assume com
esse profissional.

Sob as regras de ordenação linear repousa um consenso lingüístico,
pressupondo-se que elas estão disponíveis para todos os membros da co-
munidade lingüística portuguesa. A sua não obediência tem como conseqü-
ência, ‘uma marginalização em relação aos circuitos das trocas comunica-
tivas e uma marcação sociológica determinante.” (cf. Charolles. In: Gal-
ves, 1997: 39).

A explicitação dessa ordem normativa intuitiva implícita é feita pela
gramática (de frases) que procura reproduzi-la, teoricamente, ao construir
suas regras combinatórias.

No eixo das concepções (gramaticais e as de avaliações pejorativas)
está o locutor-ouvinte nativo que traz durante os circuitos da troca comuni-
cativa sua concepção do mundo sócio- psico-cultural com relação à leitura
e à escrita.

A gramática constrói as marcas apreciativas teóricas “controláveis e
eventualmente apuráveis no interior do modelo das quais resultam.”
(p.40); a concepção de julgamento do professor traz em seu bojo as avali-
ações pejorativas, ideológicas, relativas a idéias de grupos sociais, etnias,
pequenos recortes da sociedade.

Nesse quadro, cabe dizer que a opção por analisar tanto respostas a
questões de provas e teste, quanto depoimentos de falares brasileiros, se
deve à compreensão de que eles se constituem como pequenos textos que
têm bem definidas suas condições de produção e os objetivos a que devem
atender. Pode-se considerá-la como textos legítimos, na medida em que
essa prática de fala e escrita se inscreve na “lógica” de funcionamento da
língua enquanto sistema de elementos que se interdependem em valor e
funcionalidade contextuais.

2.  OS RESULTADOS

Em vários depoimentos dos profissionais de Letras são apontados al-
guns entraves para a aprendizagem e desenvolvimento da linguagem, des-
critos a seguir, cabendo a explicação de que para os textos do Porto utiliza-
mos a inicial –I para inquérito, o número correspondente localizado na ínte-
gra, e a letra “P” identificação de produção da cidade do Porto. Assim, em
(I-2-P) leia-se: Inquérito dois do Porto. Para os textos do Brasil, teremos –
D para diagnóstico, o número correspondente, na íntegra, e a letra “B”
como identificação de uma produção realizada por profissionais brasileiros,
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visualizados como no exemplo a seguir (D-2-B), onde se lê: Diagnóstico
dois do Brasil. Os inquéritos/diagnósticos investigados são em número de
quarenta, para cada um dos dois países.

2.1 Dificuldades na realização da leitura (I-4-P)

Este é um item surpreendentemente apontado em um único inquérito,
quando sabemos das dificuldades de leitura, de ensino e da assimilação de
normas lingüísticas dos alunos nas escolas brasileiras. Naturalmente, esse
fenômeno não é exclusivo, nem do Brasil e nem de Portugal.

2.2 Quanto à produção de textos

Há, na maioria das vezes, uma compreensão restrita e até certo ponto
reducionista do que vem a ser escrever (produzir texto). A escrita (produ-
ção) é destituída, na maioria dos casos, de qualquer função social, fato que
se comprova ao lhe atribuírem importância estritamente da ordem da cor-
reção, norma culta, dentre outras. Na maioria das vezes, os professores
não relacionam a atividade de escrita a atividades de produção, o que nos
leva a inferir que isso se dê não apenas pela história individual de cada um
deles, mas também pela forma como vem senso discutida em sala de aula,
ou seja, pelo fato de que não tem sido vista enquanto trabalho dos sujeitos.

(6)  “A escrita é de grande importância , sim, para o desenvolvi-
mento do leitor como também para o escritor como seria decodifi-
car a mensagem sem o seu conhecimento.  (D- 13 – B)

(7) “A escrita é exercida individualmente, na aula, em grupo ou
como trabalho de grupo. O que tem sido feito em sala de aula em
relação à produção escrita, bem como tem sido feito e que impli-
cações isso acarreta para a produção escrita em sala de aula e
fora dela é a nossa perspectiva de investigação através das res-
postas do professor; quer na aplicação do diagnóstico (Brasil),
quer na aplicação do inquérito (Porto).  ( I-5-P)

Não há só o confronto entre o dizer e o agir em sala de aula, porque a
pesquisa 3 (Brasil/Portugal) deu-se, por opção, no plano da escrita (respos-
tas) para os professores de Letras, em ambos os países.
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Não gostar de escrever é atribuído aos alunos como se isso se devesse
a sua própria natureza humana, ou seja, à naturalização, na visão de Duarte
(2000:138):

“ a naturalização, em vez de significar uma tentativa de re-
torno a um primitivo estado natural, significa a tentativa de
justaposição, por meio da eternização e da universalização
de uma determinada realidade apresentando-a como corres-
pondentes à natureza humana”.

Esse fato nos leva ao entendimento de que o discurso que circula entre
os professores é um discurso já, há muito tempo, disseminado pela socieda-
de capitalista; o indivíduo é responsável pelo seu “próprio sucesso ou fra-
casso”, tirando-se, dessa forma, qualquer responsabilidade do Estado e da
Instituição de ensino como um todo.

Assim, o objeto de investigação escolar será a língua em uso sob a
consideração do que é em interação que se usa a linguagem, que se produ-
zem textos. O foco deve ser a construção do sentido do texto, isto é, o
estabelecimento das funções da linguagem, especialmente entendido que
elas se organizam regidas pela função textual. É preciso lembrar, ainda, que
é o conhecimento da língua que faz com que compreendamos aquilo que os
compêndios gramaticais dizem a seu respeito e é, eventualmente, a falta de
domínio de determinada estrutura que faz com que os alunos apresentem
dificuldades na análise, o professor separe as atividades de ensino de gra-
mática e de produção/compreensão de textos em aulas de gramática, aulas
de redação e aulas de leitura.

Essas inúmeras questões relativas ao ensino da língua no contexto da
Escola, encaminham-nos a concluir que mesmo considerando, no conjunto
das respostas dos informantes, a diversidade e a riqueza das variações da
língua portuguesa falada, há um consenso entre os professores de que deve-
se ensinar a norma padrão por várias razões, entre elas, pela sua estreita
associação com a escrita. Se não duvidamos que a língua padrão deva ser
objeto de ensino escolar, a questão que cabe parece ser a que incide na
forma de ensiná-la: se pela gramática tradicional, ou como preconizam os
PCNs- Parâmetros Curriculares Nacionais, por meio de práticas de ensino
de língua amparadas nos procedimentos à luz da lingüística textual, da teo-
ria da enunciação e da análise do discurso.
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2.3 Os desígnios da fala

A interferência da fala na escrita, principalmente na interação face a
face, retrata uma maleabilidade que pode ser observada, pois as condições
de produção do discurso são relativamente instáveis. Isso acontece porque
há muito mais possibilidade de que o falante faça modificações, mesmo em
um discurso pré-planejado, à medida que monitora e gerencia o processo
de interlocução, influenciado pela presença, intervenção e colaboração cons-
tantes do interlocutor, que podem desfazer as possíveis formações imaginá-
rias inadequadas. Na língua escrita, por outro lado, o escritor precisa tomar
decisões baseando-se apenas em suas impressões sobre elementos citados
anteriormente. De certa forma, nos arriscamos muito quando escrevemos,
por mais que tenhamos bem definidas as condições de produção dos nossos
textos.

Infelizmente, nas redações de alunos nas quais transparecem essas
condições e o esforço de deixar claras as idéias, o professor nem sempre
atenta para esse processo. Trata-se de situações nas quais o trabalho de
produzir o texto pode se orientar pela necessidade de atingir um objetivo
previamente estabelecido, pela imagem de um leitor conhecido e previa-
mente definido; e pelo conhecimento do tema, normalmente também defini-
do a priori. Assim, ao considerarmos esses textos como evento (cf. Mar-
cuschi:1999 e Beaugrande:1977), entendemos que as sentenças dispostas
intencionalmente sobre o papel por um escritor são resultado de um traba-
lho lingüístico empreendido por esse sujeito. Essa noção insere-se na pers-
pectiva sócio interacionista da linguagem que vê o processo de elaboração
de textos, falados ou escritos, como atividade “intra-inter-individual”
(cf.Geraldi:1996).

Quanto aos discursos indígena e quilombola, os componentes situacio-
nais se fazem presentes. A língua, talvez não seja exagero nosso afirmar, é
a marca mais forte da identidade cultural de um povo. Nos casos específi-
cos, constata-se essa marca na visão que ambos os grupos étnicos têm e
deixam passar de suas linguagens como um testemunho de resistência cul-
tural; e na percepção de que eles têm consciência de que precisam, para-
doxalmente, conhecer e dominar a língua oficial do país por questão de
sobrevivência.

Na fala dos dois grupos, encontramos dados reveladores quanto à iden-
tidade e autodeterminação. Nessa atividade lingüística, entra em funciona-
mento um complicado processo de detecção e resolução de problemas,
para que a tarefa seja realizada com sucesso. Tomando como verdade que
todo falante nativo de uma língua domina a gramática dessa língua, a tarefa
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de produzir textos escritos apresenta ser relativamente fácil. Aqui, a pala-
vra gramática está sendo utilizada conforme definição de Possenti (2002):

“conjunto de regras que o falante domina (...) hipóteses so-
bre os conhecimentos que habilitam o falante a produzir fra-
ses ou seqüências de palavras de maneira tal que essas fra-
ses ou seqüências são compreensíveis e reconhecidas como
pertencentes a uma língua”.

No entanto, paradoxalmente, escrever também significa acionar habi-
lidades extremamente complexas; múltiplas operações se realizam, todas
elas motivadas pelas condições de produção do discurso. Marcuschi
(1999:17) aponta alguns fatores que ele considera relevantes na produção
de textos, tais como: participantes, objetivos, público, tema, conhecimento
(lingüístico e enciclopédico, do autor e do leitor), estilo, situação comunica-
tiva e gênero do texto.

A relevância desses elementos consiste no fato de que são eles que
determinam as escolhas que fazemos quando falamos ou escrevemos. No
caso das comunidades indígenas, o primeiro dado a ser considerado é o
grau de consciência do papel político que cada um possa ter. Tanto Juruna
quanto Krenak, ao se identificarem como índios e como membros da soci-
edade envolvente, têm consciência desse papel. O primeiro, fala como branco,
com o branco e pelo branco e pelo índio. Krenak, sistematicamente identi-
fica-se como índio e, como um conciliador, se posiciona como índio, com o
índio e especialmente pelo índio, apesar de lutar por uma convivência har-
moniosa entre índios e não-índios. Quanto a Raoni, mantém-se sempre como
índio que, no seu papel de cacique, luta pelo seu povo. Fala, então, como
índio, com o índio e pelo índio. Neste sentido os dois pólos se aproximam: o
mais aculturado, Krenak; o menos aculturado, Raoni.

É bom frisar que esses fatores não são simplesmente externos, mas,
sobretudo internos, e apresentam-se como representações mentais dos su-
jeitos. Por isso não são estáticos; pelo contrário, são dinâmicos na medida
em que vão mudando no decorrer do processo de interlocução. Corrobo-
rando, Geraldi (1991:1997) aponta que:

“... as interações não se dão fora de um contexto social e
histórico mais amplo; na verdade, elas se tornam possíveis
enquanto acontecimentos singulares, no interior e nos limites
de uma determinada formação social, sofrendo as interfe-
rências, os controles e as seleções impostas por esta. Tam-
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bém não são, em relação a estas condições, inocentes. São
produtivas e históricas e como tais, acontecendo no interior
e nos limites do social, constroem por sua vez limites novos”.

3. A GRAMÁTICA – A NORMATIVIDADE

Outra dificuldade no aprendizado e no desenvolvimento da linguagem,
apontada pelos professores do Brasil e Portugal, foi o ensino da gramática.

Parece não haver, todavia, um consenso, por parte dos professores
brasileiros, de que /não se deve ensinar a gramática normativa tradicional
(Cf. D-B/12-13-30):

“A gramática ou melhor, seu estudo, deixa passar que a língua
padrão é a correta, todavia procuro mostrar que a variação lin-
güística existe e que não podemos deixá-la de lado”.

“São várias regras para serem decoradas, será que algum pro-
fessor seria capaz de utilizá-las? Daí tornar-se difícil o ensino da
gramática, grandes detalhes minunciosos”.

“É importante, pois é o meio que nos possibilita enfrentar com
igualdade a sociedade”.

Somente nove das quarenta respostas, não consideram importantes as
regras gramaticais para que haja comunicação, no que concordam os pro-
fessores lusitanos.

Uma pergunta se impõe. Se a gramática tradicional é inadequada, o
que colocar em seu lugar? Os professores sentem que a doutrina gramati-
cal é ultrapassada, incoerente e, muitas vezes, simplista até a ingenuidade;
os alunos, por sua vez, desestimulados por não verem relação com fatos
observáveis. Usam, contudo, em seus escritos, os elementos mais adequa-
dos à oralidade o que acarreta o desalento e crítica dos professores ao
ensino de normas padrão.

Bechara (1993:5), ao tratar da chamada crise do idioma, descarta as
possibilidades de escassez de recurso, desinteresse das autoridades com-
petentes e despreparo do corpo docente e discente como possibilidades
exclusivas dessa crise. Dessa forma, ele aponta, três ordens ou fatores
estreitamente relacionados como coadjuvantes desse processo: o instituci-
onal, o lingüístico e o do âmbito da escola.
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Segundo o autor, as teorias lingüísticas ainda não chegaram a consoli-
dar um corpo de doutrina capaz de permitir uma descrição funcional-inte-
gral do saber elocucional, do saber idiomático e do saber “expressivo”. E o
professor se ressente dessa lacuna e, na prática, atribui a dificuldade à
gramática.

Esse fato nos leva ao entendimento de que o discurso que circula entre
os professores é um discurso já, há muito tempo, disseminado pela socieda-
de capitalista: o indivíduo é responsável pelo seu “próprio sucesso ou fra-
casso”, tirando-se, dessa forma, qualquer responsabilidade do Estado e da
Instituição de ensino como um todo, o que é uma lástima.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Partimos da palavra de índios e quilombolas, da consciência do saber
de uso deles que contradiz o discurso da sociedade envolvente de que eles
não sabem falar e nem escrever. Confrontando essa concepção com as
teorias relativas às categorias lingüístico-gramaticais e pragmático-discur-
sivas, pode-se provar:

1. que não se distancia muito a competência lingüística do índio e de
habitantes de comunidades quilombolas da de muitos outros brasileiros e
falantes nativos de português. É uma prova contundente da variedade de
recursos gramaticais da língua portuguesa, dos quais eles fazem uso e com
a necessária propriedade. Compartilhamos, assim, da opinião de Orlandi (
1986:62) quando, em relação à dimensão lingüística , ela nos mostra que os
índios (e acrescente-se os habitantes de comunidades quilombolas) come-
tem, e em grau bastante reduzido, os mesmos erros de gramática que co-
metem os brancos (concordância, regência, etc), além de alguma inade-
quação do domínio vocabular;

2. sob o efeito da imagem culturalmente apreendida, os índios e os
quilombolas organizam o seu discurso e nele se apresentam como sujeito da
enunciação, como sujeito histórico e como sujeito ideológico.

“... para dialogar com o povo indígena, para conversar com pes-
soas que não falam a Língua Portuguesa, mas que expressam um
pensamento que chama para a união, para a convivência, com
respeito mútuo”. (KII, p. 10.33-38).
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3- os professores de língua portuguesa dos dois países ainda não se
deram conta de que o interesse maior e a preocupação maior com o uso da
língua é a plena adequação da linguagem em relação ao seu interlocutor e
aos aspectos pragmáticos e históricos que envolvem o momento da locu-
ção.

Assim, o discurso do índio falante de português e o dos habitantes de
terras de quilombo equivalem, funcionalmente, ao discurso do branco, mar-
cadas, sem dúvida, as diferenças provenientes de outros fatores extra-lin-
güístico-gramaticais;.e,  embora varie o grau de desempenho, de um para
outro quanto ao nível lexical, quanto à aplicação de regras morfossintáticas.
Pela argumentação semântica e discursiva, entretanto, com que desenvol-
vem as idéias na elaboração do texto – os locutores demonstraram, com
êxito, sua intencionalidade comunicativa, mesmo sem demonstrarem ne-
cessariamente precisão na forma lingüística da língua utilizada. Os discur-
sos revelam que a variação em uso nas comunidades é inerente à língua
por refletir as variações sociais, o que evidencia as palavras de Bakhtin
quando expressa que

“a palavra é a arena onde se confrontam os valores sociais con-
traditórios e, por isso, os conflitos da língua refletem os conflitos
de classe no interior mesmo do sistema. Portanto, língua e socie-
dade, língua e ideologia não podem ser concebidas separada-
mente, devem estar sempre imbricadas”. (Bakhtin, 2002).

Historicamente, a política educacional brasileira traz a exclusão já em
seu bojo, pois não só o preconceito étnico e de classe, mas também o pre-
conceito de raça e as propostas curriculares voltadas para as classes popu-
lares constituem-se em falácias e fortalecem o mito da democracia racial.
Na medida em que não inclui a História real do massacre de indígenas e
negros e da cultura indígena e afro-brasileira nos currículos escolares do
país, nossa política educacional não leva em conta a identidade dos índios e
dos negros, não respeita o modo de ser e pensar seus mundos, resiste a
considerar a imensa influência que as culturas indígena e africana sempre
exerceram sobre o modo de ser do brasileiro, com seus mais de 50% da
população indígena, negra e mestiça. Esses segmentos, com escolaridade
insuficiente e padrão de vida bem abaixo da média, precisam conhecer a
história brasileira sob o ponto de vista não dos vencedores, mas do daqueles
que realmente foram protagonistas.

Os professores, do Brasil e de Portugal, nesse sentido, são elementos
básicos do ato pedagógico e podem ser aliados extremamente importantes
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para romper os elos dessa cadeia da alienação referente ao tema. Têm,
contudo, uma formação elitista e preconceituosa. Esse fato advém por des-
conhecimento da diversidade lingüística existente e por falta de oportunida-
de em discutir essa temática, já que desde os cursos de formação de pro-
fessores é quase nula a inclusão de alguma disciplina que trate de outras
culturas que não a greco-européía.

No Brasil, a Constituição de 1988 e a Lei 10.639/03 trazem uma contri-
buição de fundamental importância nessa relação/ formação e atuação do-
cente. O debate sobre elas tem trazido um grande benefício à sociedade:
colocar os temas na agenda nacional e fazer todos reconhecerem que é
preciso realizar algo para diminuir a desigualdade na educação de ricos e
pobres ou de índios, de negros e de brancos.

Com essas leis, estabelecem-se o embate e as posições sobre o tema.
Por meio de discussão e de reflexão sobre os diversos eventos do cotidiano
escolar, a organização e a participação efetiva em cursos e seminários de
Brasil e Portugal, forçaremos o debate, ampliaremos o horizonte conceitual
e difundiremos práticas educativas. Estaremos indo na direção de tomada
da consciência da existência ampla das culturas brasileira e portuguesa e
do seu tratamento possível e necessário na educação. Para tanto, cada um
de nós, que queremos formar uma sociedade mais humanitária, precisare-
mos nos despojar dos velhos ranços culturais, nos apoderar desse novo
saber e anunciar a boa nova, tecendo e tecendo essas informações, no
entremeio dos silêncios dos nossos alunos, como arautos desse novo con-
teúdo curricular. Os professores-sujeitos desse processo e a UFPE/FLUP,
pela crença nas informações que pudemos sistematizar e que problemas e
valores semelhantes estão presentes no cotidiano das questões de ensino-
aprendizagem no mundo português/brasileiro, no mundo brasileiro/portugu-
ês, e as instituições parceiras levarão adiante o seu compromisso social
com a consolidação da cidadania plena a todos os membros da sociedade
circundante.

Em todas as manhãs, em todos os tempos e em todos os espaços soci-
ais, vamos ser, juntos, os protagonistas onipresentes do poema a seguir, pois

Um galo sozinho não tece uma manhã:
Ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
 E o lance a outro; de um outro galo
Que apanhe um grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos, se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos. (...)
                  (João Cabral de Melo Neto, Tecendo a Manhã
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Pragmática, segundo Fiorin (2005), “é a ciência do uso lingüístico, es-
tuda as condições que governam a utilização da linguagem, a prática lin-
güística” (p.166). Para Oliveira (2004) o aporte da pragmática se faz ne-
cessário para “investigar o universo dos usuários da linguagem e implica
observar o que se faz e se diz em nome da ‘comunicação’ e da ‘cultura’”
(p.1).

Nessa perspectiva, pretendemos investigar como se processam o uso
da linguagem nas interações entre tutore/as e aluno/as dentro de um curso
de graduação semipresencial, portanto, híbrido, oferecido por uma universi-
dade pública do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o MEC, o ensino
a distância se caracteriza por ser uma “modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunica-
ção, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas
em lugares ou tempos diversos” (BRASIL/MEC, 2005).  As tecnologias
utilizadas para fins educacionais estão em sintonia com as tecnologias ofe-
recidas pelo mercado das telecomunicações: email; chat em aberto; chat
reservado; chat ICQ (agendado), chat em salas privadas; email educacio-
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nal (aula por email); aula chat (aulas virtuais); vídeo-conferência interativa;
lista de discussão; endereço eletrônico; blog com diversos fins. Esses re-
cursos estão sendo utilizados por diversos cursos, tanto de graduação pre-
sencial e a distância quanto de cursos de extensão nas duas modalidades.
Estudos mostram que professores, de forma independente, têm utilizado-os
para dinamizarem suas aulas e atraírem a atenção dos alunos.

Ressalva-se, entretanto, que dada a heterogeneidade socioeconômica
dos estados brasileiros esses recursos não estão disponíveis em todos os
cursos e nem estão acessíveis a todos os alunos do território nacional. Ain-
da são utilizados, de forma bastante acentuada, os antigos meios de comu-
nicação: o telefone e o velho e conhecido correio tradicional. Estas duas
formas de comunicação são as mais utilizadas no curso de pedagogia para
as séries iniciais, oferecido pela UNIRIO, através do consórcio CEDERJ,
do qual fazem parte as universidades UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e
UNIRIO. Os cursos oferecidos são: Tecnologia da Computação, Licencia-
tura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Matemática, Pedagogia para
as séries iniciais e Licenciatura em Física. Para dar suporte às universida-
des existem atualmente 25 pólos, os quais dispõem de infra-estrutura técni-
ca e de pessoal. Nesses pólos os alunos encontram os tutores presenciais,
além de ser nesse espaço físico que retiram materiais didáticos, fazem as
avaliações intermediárias e as provas presenciais.

Embora as universidades do consórcio ofereçam as ferramentas de
comunicação citadas acima, no curso que estamos analisando ainda é pelo
correio e pelo telefone, diariamente, que são feitas as interações entre alu-
no e tutor a distância. Uma das causas para essa escolha se deve ao fato
de muitos alunos ainda não disporem de computadores em suas residênci-
as. Muitos deles moram na zona rural e de acordo com relatos dos próprios
alunos é muito difícil para eles o acesso ao computador e mais complicado
ainda é navegar pela internet uma vez que muitos não têm competência
tecnológica e os que têm, nem sempre têm computador em casa. Quando
eles não têm alternativa, vão a uma Lanhouse para enviar algum trabalho
ou se inteirar dos recados disponíveis na plataforma do curso.

Dessa forma, o correio tradicional é o meio mais comumente utilizado
para envio de trabalhos, provas, monografias de fim de curso, correspon-
dência entre os pólos e a secretaria da universidade, ou qualquer outra
situação não prevista entre estas. Quanto ao telefone, primeiro devemos
alertar para o fato de que muitos não têm nem mesmo o próprio telefone
convencional e os que têm celular evitam utilizar esse meio pelo alto custo
na conta; o que facilita então a comunicação telefônica é o fato de existir
um número 0800, custo da ligação zero, e eles poderem ligar de qualquer
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lugar, privado ou público, no horário entre 8 e 21 horas. Nas conversas
telefônicas são discutidas dúvidas de conteúdo bem como dúvidas operaci-
onais. Um curso de graduação a distância, tal qual o presencial, tem uma
grade curricular com muitas disciplinas por semestre, exigindo também um
número representativo de tutores a distância para atender aos telefonemas
dos alunos matriculados.

Nas aulas magnas, em geral ministradas pelos coordenadores das dis-
ciplinas, os alunos são incentivados a empenharem-se no estudo, ressaltan-
do-se a responsabilidade deles pelo seu aprendizado e salientando-se a au-
todisciplina necessária para chegar ao final do curso.

Como primeiro aporte para este estudo, utilizaremos como corpus uma
aula inaugural de um dos cursos oferecidos no consórcio, acontecida em
um dos pólos do CEDERJ. Este objeto foi escolhido porque além de ser o
primeiro contato entre quase todos os atores envolvidos no curso oferece
uma possibilidade de interação face a face, para que se possa posterior-
mente fazer uma triangulação entre distância e presença na EAD.

Essa aula começou com discursos de autoridades do município onde
está localizado o pólo, da diretora e coordenadores de tutoria do pólo e da
coordenadora de disciplina da universidade, representando institucionalmente
o CEDERJ. Após as palestras, os alunos foram conduzidos para salas dan-
do continuidade às atividades, sendo este o primeiro contato efetivo entre o
grupo, o coordenador e o tutor.

No grupo de Pedagogia, a coordenadora de disciplina da universidade
e a coordenadora de tutoria do pólo começaram então as interações, bus-
cando a participação das alunas ali presentes.

Logo que se sentiram mais à vontade, após mais um tempo de explica-
ções, as alunas (só havia mulheres) puderam falar de suas expectativas e
tirar dúvidas sobre a aula que receberam. Iniciaram comentando sobre as
dificuldades que podiam antever: não tinham acesso à internet, não sabiam
exatamente o que fazer em um curso nessa modalidade, como buscar in-
formações, perguntas que deixavam transparecer uma certa ansiedade do
grupo (isto se notava pelos sinais apontados por Orechioni). Naquele con-
texto estava sendo mantido o Princípio de Cooperação que Grice defende
como princípio básico da comunicação (1975) uma vez que os atores ali
presentes tinham objetivos estritos, determinados. Segundo Oliveira (2005)
a noção de cooperação tem um papel central para a pragmática, pois quan-
do duas ou mais pessoas se propõem a interagir, elas irão cooperar para
que a interlocução transcorra de maneira adequada.

O Princípio de Quantidade está relacionado com a quantidade de infor-
mações distribuída e nessa categoria estão inseridos alguns parâmetros: a)
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diminua a importância (informativo); b) exagere, aumente a importância
(mais informativo) e, c) use tautologias. Isso significa que a contribuição do
falante deve ser tão informativa quanto o requerido. No caso da aula mag-
na, um dos recursos utilizados para passar a informação institucional era o
uso da tautologia. Repetiu-se várias vezes a importância daquele aconteci-
mento para a comunidade e o empenho das autoridades ali presentes em
tornar aquilo possível. No entanto, aquelas informações não eram relevan-
tes para as alunas pois não era aquilo que foram buscar naquele encontro.
Dava-se então pouca atenção à relevância às informações que de fato
interessavam a elas. Ao analisarmos aqueles discursos sob a perspectiva
das Máximas griceanas, poderemos perceber que estas foram violadas em
diversas ocasiões. A seguir, transcrevemos as principais perguntas que ori-
entaram nossa reflexão:

Aluna A: [olha, quero saber, eu não entendi nada da palestra. Estou
nervosa. Como vou conversar com meu tutor?]

Após essa intervenção, outras perguntas vieram, sobrepostas umas às
outras, representando as dúvidas de quase todas as presentes naquela sala.
As principais questões levantadas, e muitas vezes repetidas, estão transcri-
tas a seguir:

Aluna B: [Como é que é esse negócio de plataforma?]

Aluna C: [Como eu vou ‘achar’ meu tutor?]

Aluna D: [ Como vai ser a ‘aula’?]

Aluna E: [Que dias vai ter ‘aula’?]

Analisando as perguntas sob o enfoque das máximas de Grice, pode-
se inferir que para aquele momento havia informação demais para o pouco
tempo destinado a tirar as dúvidas.

Grice apresentou seu Princípio de Cooperação sob as seguintes máxi-
mas conversacionais:

Quantidade: “Faça com que sua contribuição seja tão informativa quan-
to necessário.

Qualidade: “Não diga o que você acredita ser falso; não diga senão
aquilo para o que você possa fornecer evidência adequada.”
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Relevância ou Relação: “Seja relevante.”
Modo ou Maneira: “Seja claro: evite obscuridade de expressão, evite

ambigüidades, seja breve, seja ordenado.”

Na máxima de Modo, existem as submáximas, que preconizam:

� Evite obscuridade de expressão, tendo em vista que a mesma resulta
do uso de termos que não expõem o sentido da mensagem para o leitor.

� Evite ambigüidade; use palavras e expressões com sentido definido,
preciso e bem delimitado para que possa obter uma interpretação unívoca.

� Evite prolixidade desnecessária ao produzir uma mensagem com o
máximo de informação e o mínimo de palavras, ou seja, usufruir da econo-
mia da linguagem.

� Evite desordem ao organizar as informações num encadeamento tem-
poral, espacial e lógico.

Observou-se que essa máxima teve de ser retomada algumas vezes
quando o encontro se desenrolava dentro da sala de aula, já que o assunto
não era de domínio dos interactantes e a falta de informação deixava al-
guns tópicos obscuros para as alunas. Pelas perguntas apresentadas acima,
percebe-se que essas Máximas foram violadas durante as palestras dos
representantes institucionais. As informações eram hipergeneralizadas de-
mais para a importância que aquelas alunas davam a estas informações.

Percebe-se nas perguntas que fora quebrada a Máxima Relacional por
parte dos coordenadores, uma vez que as alunas não estavam compreen-
dendo o que significava plataforma, educação a distância, ‘aula’ presencial,
trabalho de tutoria. O conceito de EAD apresentado no discurso institucio-
nal da aula magna não havia sido compreendido por aqueles agentes, con-
tribuindo também o fato de que muitos ali não possuíam computador.

Acontecia naquele espaço o primeiro momento de trocas comunicaci-
onais pois emissores e receptores estavam em sincronização interacional
(Kerbrat-Orecchioni, 2006). A validação interlocutória era percebida pelos
sinais de concordância, emitidos com a cabeça pelas alunas, de interjeições
afirmativas, de sinais “fáticos”, de sorrisos. Da parte do receptor, as anota-
ções das perguntas, a troca de turno de fala com as alunas, os sorrisos,
eram indícios de interação. A troca de turnos de fala, de pouca ocorrência,
só acontecia quando a intervenção era de cunho esclarecedor para todos
os presentes.
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De acordo com Kerbrat-Orecchioni para se realizar uma análise das
interações verbais é preciso fazer um inventário e sua tipologia, utilizando
os seguintes critérios: a natureza do lugar; o objetivo da interação; seu grau
de formalidade e seu estilo. Nesse aspecto, situamos: o lugar, uma sala de
aula; o objetivo global, uma aula magna, cuja finalidade mais pontual
era esclarecer sobre os métodos utilizados na modalidade a distância do
curso que haviam escolhido. O número de participantes era de trinta alu-
nas em idades variadas, mais dois tutores e quatro tutoras presenciais, uma
coordenadora de tutoria e uma coordenadora de disciplina, que naquele
momento exercia o cargo interinamente. As relações estavam sendo esta-
belecidas naquele momento, sendo, portanto, uma relação que entendemos
ser constituída por um laço profissional, com certo grau de hierarquia, no
qual se buscava a simpatia entre falantes e receptores. Pela tipologia de
participantes desenhada por Goffman (1980), termos grifados, havia os
participantes reconhecidos, aqueles que efetivamente “fazem parte do
grupo conversacional”; simples espectadores, atuando somente como ou-
vintes: as alunas que não se pronunciaram mas para quem as mensagens
estavam sendo direcionadas, que nesse caso se classificam como destina-
tários diretos ou alocutários. Quando eventualmente havia a troca de
turno, o sucessor era citado nominalmente pois havia entre os destinatári-
os diretos, algumas alunas que já eram conhecidas dos tutores/as presen-
tes ou por já terem feito contato prévio com a coordenação do pólo ou por
já trabalharem juntos em alguma escola daquele município.

Pode-se depreender desse quadro que as relações interpessoais, se-
gundo kerbrat-Orecchioni, transitavam entre a horizontalidade e a vertica-
lidade. Na dimensão horizontal, os parceiros da interação se mostram mais
ou menos próximos ou distantes um do outro.

Em determinados momentos, buscava-se a familiaridade entre as alu-
nas falando sobre a vitória de cada uma ao passar no vestibular em meio a
tantos concorrentes, sobre vencer os preconceitos em relação a fazer um
curso a distância, sobre a questão da idade (visto que a idade média passa
dos trinta anos e muitas estavam sem estudar há muito tempo, etc). Em
outros momentos, por força da natureza daquele evento, as relações eram
marcadas por distâncias hierárquicas, notada principalmente nos momen-
tos de explicar às alunas a responsabilidade de cada uma pelo seu próprio
aprendizado, na obrigatoriedade de estar em dia com as tarefas exigidas
pelas disciplinas, em participar das atividades, e estar presente nas tutorias
presenciais.

Na dimensão horizontal as relações não são iguais: um dentre os par-
ceiros pode se encontrar numa ‘alta’ posição de ‘dominante’, e o outro
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estar localizado numa ‘baixa’ posição de ‘dominado’. Enquanto na dimen-
são vertical a relação (distância) é simétrica, a distância vertical é ‘essen-
cialmente assimétrica’ (Kerbrat-Orecchioni, 2006). Essa situação era mais
facilmente percebida em relação aos papéis desempenhados pelos coorde-
nadores e tutores/as. Ora estavam em situação de horizontalidade ora esta-
vam em dimensão vertical, trazendo avisos, observações sobre o curso,
cronograma a ser seguido, etc.

Pôde-se perceber naquele encontro que houve por parte das alunas
momentos em que elas reagiram com aplomb. Segundo Goffman (1980)
aplomb é a “capacidade de suprimir ou ocultar qualquer tendência a ficar
envergonhado durante encontros com outros” (p. 80). Portanto, fingir não
entender a situação era para elas naquele momento a melhor atitude a
tomar; com isso, deixavam o discurso fluir para evitar a perda de face dos
emissores já que elas ainda não estavam entendendo completamente o as-
sunto que lhes estava sendo passado. Esse aplomb era percebido pela
troca de olhares entre elas, ou pelo baixar de cabeça para evitar o confron-
to. Para praticar a Cooperação (Grice, 1982), em determinado momento, a
coordenadora de tutoria procura tranqüilizar as alunas, dizendo-lhes que
não ficassem ansiosas pois elas teriam como acompanhar todas as infor-
mações passadas ali mais calmamente no transcorrer do curso.

Dessa forma, a harmonia daquele discurso era mantida pelas regras de
polidez estabelecidas naquela interação verbal. Os atores buscavam res-
peitar as regras de salvamento de face (noção apresentada por Goff-
man,1980), utilizando as estratégias de polidez (conceitos trazidos por Bro-
wn e Levinson, 2001). Todos os interactantes daquele contexto estavam
empenhados em preservar a própria face (face do self) e manter a face do
Outro. Segundo Goffman (1980) “uma pessoa tem, está em, ou mantém
uma face quando a linha que efetivamente segue apresenta uma imagem
de si mesma internamente consistente” (p.77).

Os conceitos de face e polidez estão intrinsecamente relacionados e
não se trata de uma questão apenas de construção da imagem mas de
identidade. Na atualidade o processo de construção identitária não prescin-
de dos comportamentos polidos, mas relaciona-os com o Ethos do século.
Os costumes agora exigem simpatia entre os outros (Oliveira, 2005).

Brown e Levinson ampliaram o conceito de polidez de Goffman tra-
zendo a noção de face positiva e face negativa. Face positiva corres-
ponde ao desejo que todo interlocutor tem de ser apreciado e admirado;
face negativa corresponde ao desejo de todo indivíduo em não ter suas
ações impedidas pelo outro, de manter sua liberdade. Em outras palavras: a
face positiva é a imagem que se deseja que seja apreciada e aprovada e
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face negativa é a liberdade individual que não quer sofrer imposição. A
polidez positiva possibilita a aproximação e solidariedade, e a negativa en-
fatiza a distância e diminui o peso da solidariedade.

“toda pessoa vive em um mundo de encontros sociais, que a põe em contato,
seja este face a face ou mediado, com outros participantes. Em cada um desses
contatos, ela tende a pôr em ação o que é, às vezes, chamado um linha – isto é,
um padrão de atos verbais e não-verbais através dos quais expressa sua visão
da situação e através disso, sua avaliação dos participantes, especialmente de

si mesma”. (Goffman: 1980, p. 76)

A preservação da face está relacionada com a cooperação e com a
solidariedade partilhadas entre falantes e ouvintes cujas relações são cons-
truídas em conversações face a face e resulta em um trabalho discursivo,
mediado por estratégias de polidez positiva e negativa.  As estratégias de
polidez positiva e negativa são, desse modo, mecanismos lingüístico-discur-
sivos cuja função é assegurar que falantes e ouvintes sejam atendidos quanto
ao desejo de admiração, aprovação e reconhecimento e quanto ao desejo
de serem livres em suas ações, incluindo-se aí as suas ações sócio-discur-
sivas. 

Nos casos de elogios ao desempenho das alunas no vestibular, pode-se
perceber a polidez positiva por parte dos emissores. Nas situações de ame-
aças à face, quando as alunas eram advertidas sobre suas responsabilida-
des no curso, as estratégias de polidez eram mantidas pela entonação leve
e suave da voz dos emissores, quando então a fala tinha um tom de conver-
sa e a voz mais baixa.

Os interactantes daquela aula estavam em atos de preservação da
face, uma vez que tinham como objetivo preservar as faces positivas e
negativas dos agentes respeitando “as regras de polidez para que a intera-
ção funcionasse adequadamente. Naquele momento, nem alunas, nem tu-
tores/as, nem coordenadoras desejavam fazer ou sofrer ameaça à face dos
interactantes.

As perguntas “como conversar com meu tutor?”, “Como vou ‘achá-
lo’?”  eram desestimuladas a serem respondidas naquele espaço por de-
mandarem um tempo que não se dispunha naquele momento. A alegação
para salvamento da face nesse caso se deslocava para o adiantado da
hora.

As perguntas relativas ao funcionamento burocrático do curso eram
estimuladas a serem dirimidas quando da próxima visita da aluna ao pólo e
a estratégia utilizada para salvamento de face nesse caso foi o argumento
de que essa seria uma boa maneira de a aluna conhecer as dependências
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do pólo que para ela seria importante. Com respostas deste tipo para alguns
questionamentos, as alunas percebiam que os coordenadores e tutores es-
tavam sendo evasivos. Para não ameaçarem a face nesta situação, as alu-
nas demonstravam haver uma espécie de aplomb por parte do grupo já que
assim a aula continuava até chegar ao término daquele encontro, evitando
ameaçar a face dos coordenadores/as quando estes conduziam as pergun-
tas para serem respondidas posteriormente. Entretanto, o Princípio de Co-
operação de Grice estava sendo ativado quando as orientações eram  diri-
gidas a todas as alunas, de maneira que ao buscar a concordância do grupo
quanto àquelas respostas dadas pelo emissor, o grupo respeitava as regras
conversacionais. Num jogo ritualístico, as coordenadoras correspondiam a
esse ato ativando manobras protetoras com atitudes respeitosas e polidas
direcionadas para as alunas com frases de elogio ao interesse delas em
querer tirar dúvidas nos estudos, por estarem ali naquele sábado, e outras
respostas evasivas. Nesse movimento de dar e salvar a face, a interação se
desenrolou, respeitando o ritual requerido para aquela situação e todos se
despediram amistosamente daquele encontro.

Desse ato conversacional, pode-se tecer algumas observações prévias
tendo em vista a perspectiva do lugar onde se desenrolava a ação. Pode-se
inferir que as regras de polidez estavam preservadas de antemão naquele
espaço social pois os interactantes não tinham interesse em causar um
defacement (desfacelamento), uma vez que estavam em acordo tácito com
as normas prescritas para aquela situação. Quanto às Máximas griceanas,
observou-se que embora tendo sido mantido o princípio de cooperação, as
regras foram mantidas pelo trabalho de face posto em prática pelas coor-
denadoras e alunas. Pelo que se observou das perguntas e da gestualidade
deixada transparecer em alguns casos pelas alunas, o discurso proferido
pelos representantes institucionais não correspondeu ao objetivo previa-
mente estabelecido, donde se conlui que as regras de polidez estavam sen-
do negociadas constantemente naquele encontro.
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DE INDEXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

DO CONHECIMENTO

Vânia Lisbôa da Silveira Guedes
Universidade Federal do Rio de Janeiro

 INTRODUÇÃO

A indexação é um processo de representação temática, que consiste
na identificação dos conceitos abordados em um determinado documento,
ou solicitação dos usuários, e sua expressão, em linguagem natural (termos
integrantes do documento) ou em linguagem controlada (termos integran-
tes de sistemas preestabelecidos), em um determinado sistema de recupe-
ração da informação.

Segundo Mendez Rodriguez & Moreiro González (1999), a indexação
é uma técnica de classificação e determinação do conteúdo, tanto do docu-
mento quanto das consultas formuladas pelos usuários, retendo as idéias
mais representativas e vinculando-as a termos de indexação, extraídos da
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linguagem natural, empregada pelos autores, ou de um vocabulário contro-
lado, selecionado a priori.

Borko (1977) menciona que a indexação cria uma linguagem interme-
diária entre o documento e o usuário; constituindo-se em um dos processos
básicos para a recuperação da informação, na medida em que os índices
são elos vitais entre os dados bibliográficos armazenados e sua recupera-
ção, no ambiente de um determinado sistema de recuperação da informa-
ção.

Em suas considerações sobre o tema, Maron (1977) ressalta que a
capacidade íntima de reconhecer sobre o que trata o documento é a ques-
tão central do procedimento de indexação.

Este trabalho desenvolve a análise da recorrência de processos morfo-
lógicos, provavelmente mais produtivos, empregados em textos científicos
e tecnológicos em língua portuguesa, bem como de suas funções de índices,
visando contribuir para o refinamento da indexação e recuperação da infor-
mação e do conhecimento sobre a produção de vinhos.

Nesse cenário, o artigo sobre o léxico nas línguas especializadas, de
Alves; Silva; Araújo (2003), que discute a produtividade de processos mor-
fológicos característicos desse gênero de texto, enriquecido pela inclusão
de dados obtidos, a partir da análise dos artigos de Rizzon et al. (2000) e de
 Garcia-Parpet (2004),  sobre a indústria de vinhos,  se vincula ao tema da
proposta de pesquisa , acima mencionado, devido a sua articulação com os
pressupostos teóricos da Teoria Lexical.

Segundo a Teoria Lexical, o desenvolvimento do léxico de uma língua
está diretamente relacionado com a evolução das necessidades de comuni-
cação do grupo que a utiliza (MARTINET, 1975, apud SOUZA, 2004).
Ainda nesse sentido, Martinet (1975 apud SOUZA, 2004) menciona que
uma língua acha-se diretamente associada à evolução intelectual, social e
econômica do grupo que a emprega, em seu processo comunicativo. Molli-
ca; Martins; Soares (no prelo) acrescentam que “[...] a produção discursi-
va oral ou escrita opera em diferentes situações de uso. As condições que
se impõem no processamento podem se modificar a depender da modalida-
de, do estilo, do gênero discursivo e do veículo utilizado como transmissor
dos enunciados lingüísticos”.
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ESPADA (2004) ressalta que, considerando que todo tipo de texto é
produzido por um sujeito, ou autor, que faz uso das idéias de seu tempo e da
sociedade em que se insere, ao desenvolver um enunciado, o autor deixa
marcas de sua presença no texto. Segundo ela, “[...] tais marcas encon-
tram-se explicitadas na escolha da pessoa, do tempo verbal e também do
léxico”. Assim, é, por conseqüência, a analise das marcas propagadas na
superfície do texto que nos possibilita compreender a formação discursiva
do sujeito produtor (ESPADA, 2004) Logo, é possível afirmar que a produ-
tividade lexical deriva das necessidades do falante, demonstrando a subje-
tividade do sujeito produtor, ou autor (ESPADA, 2004).

Assim, ESPADA (2004) destaca que “nos pressupostos teóricos de-
senvolvidos pela Teoria Lexical, as palavras são elementos de que dispo-
mos para formar enunciado”. Além disso, ao analisar o assunto, Basílio
(1995, apud ESPADA, 2004) menciona que  grande quantidade das unida-
des lexicais é produzida pelos  falantes de uma determinada comunidade
lingüística, sem que percebam que estas unidades não estavam disponíveis
e foram produzidas no momento em que a necessidade surgiu.

OBJETIVO

O objetivo principal desse trabalho é investigar os fenômenos lingüísti-
cos - recorrências de processos morfológicos, que ocorrem na produção de
artigos científicos e tecnológicos sobre a produção de vinhos, em língua
portuguesa, visando contribuir para o refinamento da indexação temática.

HIPÓTESE

Estabeleceu-se a hipótese de que os fenômenos lingüísticos, presentes
na produção de textos científicos e tecnológicos, podem ser mais bem en-
tendidos por meio da observação do desempenho da função de índices mais
relevantes, devido às suas freqüências de ocorrências, relacionadas espe-
cialmente com a Lingüística Textual, a Teoria Lexical, a análise de estran-
geirismos, de siglas, de truncamento, de sufixação, prefixação e epinômios.

JUSTIFICATIVA

A questão de pesquisa, que norteia este trabalho, refere-se à busca de
maior precisão na indexação e recuperação da informação sobre a indús-
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tria de vinhos. Atualmente, a indústria de vinhos é uma importante área de
pesquisa e os atuais métodos de indexação e recuperação da informação
não satisfazem à demanda relativa e à rápida localização da informação
para tomada de decisão, nessa área do conhecimento. Esta questão remete
à necessidade de apropriação de conhecimentos, principalmente, em duas
áreas de assunto: na Lingüística (análise do discurso, lingüística textual e
lexical, morfologia, entre outras) e na Ciência da Informação (representa-
ção temática e indexação), que devem atuar, sistematicamente, na elabora-
ção de propostas de novos modelos de representação temática da informa-
ção, em sistemas de recuperação da informação.

Nesse ambiente, as recorrências de processos morfológicos (tais como:
estrangeirismos, derivações, truncamentos, siglas), identificadas em textos
científicos e tecnológicos sobre a indústria de vinhos, evidenciam a ligação
dessas duas áreas do conhecimento.

METODOLOGIA: Material e Método

A partir do estudo do artigo de Alves; Silva; Araújo (2003) foi desen-
volvida uma resenha enriquecida por dados identificados na análise dos
textos mencionados a seguir.

Para fins de análise, selecionaram-se os dois seguintes artigos científi-
cos e tecnológicos sobre a produção de vinhos:

.GARCIA-PARPET, Marie-France. Mundialização dos mercados e
padrões de qualidade: “vinho, o modelo francês em questão”. Tempo So-
cial, Revista de Sociologia da USP, v. 16, n. 2, p. 129-150, nov. 2004. (Trad.
de Paulo Neves). Acesso em: 20/06/2007 Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/ts/v16n2/v16n2a06.pdf

.RIZZON, Luiz Antenor; MIELE, Alberto; MENEGUZZO, Júlio. Ava-
liação da uva cv. Isabel para a elaboração de vinho tinto. Ciência e Tec-
nologia de Alimentos, V. 20, n. 1,  Campinas, Abril 2000.  Acesso: 20/
06/2007. Disponível em: http://www.scielo.br

Esses artigos foram processados por um software de contagem das
freqüências de ocorrência das palavras dos textos. A partir daí, em cada
texto, foram analisados os processos morfológicos recorrentes, presentes
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nesse tipo de discurso. Os dados observados revelaram a recorrência de
estrangeirismos, siglas e /ou reduções de formas, derivação, composição,
epinômios, estrangeirismos, entre outros, apresentados nesse trabalho.

Esses dados se articulam com os pressupostos teóricos formulados a
partir da leitura de textos sobre variação lingüística, léxico na língua especi-
alizada, teoria textual, truncamento, construções truncadas no português
brasileiro, função social da terminologia, gênero de textos, morfologia,  in-
dexação temática, entre outros temas.

Na indexação temática da informação, os pressupostos teóricos, fun-
damentados na freqüência de ocorrência das palavras, permitem associar a
freqüência de uma palavra com seu potencial de representação temática,
em determinado corpus.

Segue a resenha do artigo de autoria de Alves; Silva; Araújo (2003),
enriquecida por dados identificados na análise dos textos mencionados aci-
ma.

RESENHA

UNIDADES LEXICAIS DOS TEXTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS

As unidades lexicais dos textos técnico-científicos representam um
subconjunto do conjunto lexical de uma determinada língua. Embora apre-
sentem  as mesmas características, elas exibem certos traços que, apesar
de  encontrados no léxico geral, nesse tipo de textos desempenham funções
de índices mais relevantes, do ponto de vista da freqüência do uso (KO-
COUREK, 1991, apud  ALVES; SILVA; ARAÚJO, 2003).

Nesse trabalho, são analisados alguns desses traços:
(1) redução de formas;
(2) formações com elementos não-lingüísticos;
(3) formações com nomes próprios;
(4) concorrência entre elementos vernaculares;
(5) empréstimos de outros idiomas.

Os exemplos foram extraídos da terminologia das áreas de Inteligência
Artificial, de Economia e de Gestão pela Qualidade Total, no âmbito do
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Projeto Observatório de Neologismos Científicos e Técnicos do Português
Contemporâneo (Projeto Integrado de Pesquisa CNPq 522419/95-0). Esse
projeto se insere na área de pesquisa sobre Lexicologia e Terminologia do
Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, do Depar-
tamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo.
Foram acrescentados a estes, exemplos  extraídos da terminologia da área
da produção de vinhos.

Como característica das línguas especializadas, a redução de formas
resume-se na tendência a apresentar formas reduzidas, especificamente
siglas, em que são mantidas as letras iniciais do conjunto sintagmático. Exem-
plos:

• Na Economia,
FIFs (Fundos de Investimentos Financeiros);
Na Gestão pela Qualidade Total,
PDCA (Planejar, Desenvolver, Controlar, Agir);

• Na Indústria de Vinhos,
pH – (Símbolo que representa a grandeza físico-química, potencial hi-

drogeniônica de determinada substância. Indica o grau de acidez, neutrali-
dade ou alcalinidade de um meio qualquer);

SC - Saccharomyces cerevisiae (tipo de videira ou cepa utilizada no
preparo do vinho).

Por sua vez, essas siglas apresentam formas de expansão. Exemplos:

• Na Economia,
FIF de 30 dias;

• Na Gestão pela Qualidade Total,
PDCA amplo-empresarial.

A redução de formas também possibilita o processo de truncamento,
em que o novo termo, formado a partir de dois ou mais radicais, perde parte
dos elementos primitivos. Exemplos:

• Na Inteligência Artificial,
robótica (robô + informática);
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• Na Economia,
estagflação ( estagnação + inflação), que significa a estagnação da

produção de bens e alta inflação de preços;

• Na indústria de Vinhos,
microvinificações  (micro +   vinificações).
A redução de elementos pode, ainda, ocorrer por prefixação, quando

um prefixo associado a um radical passa a ser empregado, assumindo sua
carga semântica. Exemplos:

• Na Economia,
híper (hiperinflação) e máxi (maxidesvalorização);

• Na Indústria de Vinho,
chaptalização (adição de açúcar ao mosto da uva  para aumento da

concentração alcoólica).

Quanto aos elementos não-lingüísticos, que integram a formação de
termos, os textos especializados, compostos principalmente por unidades
lexicais lingüísticas, apresentam unidades braquigráficas,ou seja, unidades
de forma gráfica mais concisa. Esses elementos, como números e estrelas,
atuam como determinantes em sintagmas nominais (KOCOUREK, 1991
ALVES; SILVA; ARAÚJO, 2003). Eles não impedem, entretanto, que o
sintagma se integre na estrutura frásica e possa flexionar em número. Exem-
plos:

• Na Gestão pela Qualidade Total,
técnica 3QIPOC (técnica para equacionar problemas),
esboço 2 ½ dimensional (representação que traz as propriedades das

superfícies visíveis da cena, sob um sistema de coordenadas centrado no
observador);

• Na Inteligência Artificial,
Algoritmo A* (instruções passo a passo);

• Na Economia,
P*(indicador monetário);

• Na Indústria de Vinhos,
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25°C e 30°C (Relativo à temperatura no processo de fermentação da
uva).

A formação com nomes próprios, epinômios, é uma outra característi-
ca das línguas especializadas. Ela é encontrada em todas as terminologias,
usualmente, sob a forma sintagmática, onde o nome próprio precedido de
preposição exerce a função sintática de determinante: Exemplos:

• Na Inteligência Artificial,
rede de Kohonen (método de pesquisa sobre rede publicado, inicial-

mente, por Kohenen);

• Na Gestão Pela Qualidade Total,
método de Taguchi (método introduzido por Taguchi);

• Na Economia,
paradoxo de Giffen (exceção à Lei da Demanda,  enunciada por Gi-

ffen);
.

• Na Indústria de Vinhos,
Uva Isabel (originária do Sul dos  Estados Unidos, é uma das principais

cultivares de Vitis     labrusca);
Bordeaux (Região de Bordeaux, onde se produz vinhos  de alta quali-

dade).
Esses nomes próprios, que integram um sintagma e exercem função

de determinantes adjetivais, por vezes concorrem com a sua própria forma
adjetival. Exemplo:

• Na Economia,
de Ricard/Ricardiano.

Esses nomes se tornam, ainda, radicais e passam a derivar
substantivo(s) comum(s). Exemplos:

• Na Economia,
Ford/ fordismo (sistema e ideologia de Henry Ford);
Ford/ fordista (adepto desse sistema e ideologia).

• Na Inteligência Artificial,
Skolem/ Skolemização (expansão do emprego das funções Skolem).
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Empregando agora o sufixo “ano”, na formação de adjetivo, temos
como exemplo:

• Na Inteligência Artificial,
rede neural booleana  (rede neural, de autoria de George Boole, cujas

unidades possuem algumas entradas e uma única saída).

Observa-se, assim, que os nomes próprios, externos ao léxico de uma
língua, nele se introduzem e passam a integrá-lo, ao se inserirem em forma-
ções sintagmáticas. Como exemplificado, acima, bem de Giffen, método de
Taguchi, rede de Kohonen.

Além disso, os nomes próprios passam a formar termos compostos
(função-Skolem) e termos derivados (rede neural booleana, fordismo, ri-
cardiana, skolemização), conforme acima mencionado.

Quanto ao estrangeirismo, emprego de unidades lexicais provenientes
de outros idiomas, ele é observado em todas as terminologias. Esses termos
são usualmente seguidos ou precedidos de uma forma traduzida: Exemplos:

• Na Inteligência artificial,
roteiro (script>);
frames (estantes).

• Na Economia,
asset management (gestão de recursos de terceiros por instituição

financeira);
arbolito (vendedores independentes, que faziam ponto nas árvores,

em espanhol: árboles);
corralito (nome dado pelos argentinos às restrições de saque), etc.

• Na indústria de Alimentos,
Brix (teor em açúcares do mosto da uva).

O estrangeirismo, nem sempre, reflete a influência da língua inglesa.
Exemplos são os termos espanhóis arbolito e curralito, na Economia, e
os termos japoneses kaizen e kanban, na terminologia da Gestão pela
Qualidade Total.
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A análise das características da terminologia das áreas de Inteligência
Artificial, Economia e Gestão pela Qualidade Total, revelou que as unida-
des lexicais empregadas em seus textos especializados apresentam os se-
guintes aspectos em comum:

(1) formações mediante sintagmas;
(2) redução de sintagmas;
(3) formações com elementos não-lingüísticos;
(4) formações com nomes próprios;
(5) derivados de nomes próprios;
(6) emprego de estrangeirismos.

Além desses traços que as caracterizam, é importante acrescentar
que as unidades lexicais dos textos especializados sofrem o processo de
transferência semântica e, assim, podem tornar-se polissêmicas.

Finalmente, as unidades lexicais são também formadas pelos proces-
sos de derivação e composição, produzindo novas palavras. Apresentam,
ainda, variação denominativa, que, conforme a classificação proposta por
Faulstich (1999, apud ALVES; SILVA; ARAÚJO, 2003), pode referir-se a
aspectos ortográficos, fonológicos, lexicais e morfossintáticos.
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OBJETO DE ESTUDO E PERSPECTIVA ADOTADA

Esse trabalho apresenta parte de uma das pesquisas sobre a relação
entre Alfabetização e Letramento, ora em desenvolvimento no âmbito do
Programa de Alfabetização da UFRJ para Jovens e Adultos em Espaços
Populares. O referido Programa vincula-se à Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem como meta diminuir o per-
centual do analfabetismo funcional da população do entorno da Universida-
de.

O tema acerca da alfabetização, além de encontrar-se na ordem do
dia, suscita importantes questões em várias áreas da Ciência. Eis uma das
razões pelas quais temos tido como resultante muitas propostas e iniciativas
de Políticas Públicas, no esforço de erradicar o analfabetismo no Brasil.
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O estudo apresentado neste artigo consiste numa discussão inicial de
alguns poucos resultados que abordam o português e a matemática de for-
ma indissociável, de acordo com a perspectiva adotada em Leal&Mollica
(2006). A compreensão de que a apropriação de linguagens em geral, da
lecto-escritura e da escrita matemática, em particular, tem origem na idéia
de que as pessoas operam a interpretação de letras e números simultanea-
mente. Parece um contra-senso aceitar a visão de que o indivíduo deixa de
processar o conteúdo de um cartaz de divulgação de uma promoção de um
eletro-doméstico, por exemplo, sem a compreensão das informações sobre
o produto e o preço ofertados.

LETRAMENTOS: NATUREZA E TRANSFERÊNCIA

Sabemos que os jovens e adultos possuem saberes prévios inatos e
intuitivos, nos contextos em que estão inseridos, em cultura marcadamente
letrada, antes mesmo de ingressar no sistema escolar formal. Assim, é pos-
sível admitir que todas as pessoas são letradas, mesmo que não alfabetiza-
das, do mesmo modo que passamos a assimilar o conceito de letramentos,
na medida em que consideramos relevantes os conhecimentos diversifica-
dos dos alunos, presentes em inúmeros contextos e em situações sócio-
históricas diferentes, tanto fora quanto dentro da escola.

Assim, o desafio do pesquisador passa a ser, não somente o de exami-
nar a natureza da bagagem prévia dos alunos, segundo os ditames freiria-
nos (Freire, 2002), como o de estimar o grau do componente genético e de
experiência de mundo que as pessoas possuem, denominado de letramento
social (cf. Soares, 2003, 2004). Mais precisamente, a meta primordial do
estudo em tela é a de compreender as estratégias adquiridas involuntaria-
mente e as aprendidas na vida espontaneamente, ou por experiência, de
que os alunos do referido Programa lançam mão para lidar com as exigên-
cias de uma sociedade grafocêntrica, sem utilizar o conhecimento aprendi-
do na escola.

Cabe, inevitavelmente, por outro lado, discutir o peso do letramento
escolar, a forma como é assimilado e transferido para o cotidiano. Cumpre,
pois, descrever a maneira como os alunos chegam às salas de aula do
Programa, o que sabem e como aprendem, o que realmente aproveitam no
percurso do Projeto. Ao desvendar os dois lados da moeda, o alvo da pes-
quisa é o de analisar os letramentos, sua natureza, sua função, bem como a
dinâmica que se estabelece entre os saberes prévios e os aprendidos na
escola, numa dialética contínua.
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No artigo, são oferecidas algumas informações relevantes que, no en-
tanto, levantam outras inúmeras questões. Urge entendermos a complexi-
dade dos objetivos que ainda devem ser traçados como pesquisa na área e
a trajetória a ser percorrida, quando estabelecida uma agenda de trabalho
no longo prazo.

CÁLCULO MENTAL E LÍNGUA FALADA

A pesquisa apresentada neste texto busca encontrar padrões que ex-
pliquem os modos pelos quais se realiza o cálculo mental, ou a chamada
matemática oral, verbalizada pelos depoimentos dos alunos do referido Pro-
grama. Considere-se que os alfabetizandos realizam cálculos em diferentes
situações de mundo, com muita facilidade, sem utilizar a matemática for-
mal, e são competentes plenamente no português como língua materna para
expressar operações mentais.

Os primeiros resultados demonstram que a decomposição é a principal
estratégia utilizada, processada e interpretada pela língua materna do jo-
vem e do adulto em fase de alfabetização. Esse mecanismo, no âmbito do
letramento social, é diferenciado nos registros escritos da matemática for-
mal, portanto não depende necessariamente do processo formal do nume-
ramento. É interessante assinalar que, em quase todos os casos, ele conduz
a resultados desejados e bem sucedidos por parte dos sujeitos com relação
a cálculos.

Observamos situação assemelhada entre português e matemática. As
habilidades específicas de apropriação de leitura e escrita e de escrita ma-
temática, na escola, não são utilizadas pela maioria dos alunos do Progra-
ma. Curiosamente, elas se mostram suficientes para o indivíduo pouco es-
colarizado sobreviver em nossa cultura marcadamente letrada, em situa-
ções de baixa exigência do letramento escolar. No entanto, constituem re-
cursos ineficazes em situações em que o letramento escolar é exigido
(LEAL&MOLLICA, no prelo).

Pode-se afirmar, conseqüentemente, que a díade oralidade e letramen-
to escolar é um desafio que se impõe ao pesquisador, uma vez que as lin-
guagens orais são previamente desenvolvidas até a chegada à escola e
constituem importante força de pressão sobre os processos de escrita.
Contudo, os estudos desenvolvidos acerca do tema marcam a importância
dos registros escritos em português e em matemática, convencionados e
veiculados na escola, ainda que aparentemente se debrucem sobre aspec-
tos de conhecimentos assistemáticos.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21495



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade496

Maria Cecilia Mollica, Marisa Leal

Um breve perfil dos alfabetizandos do Programa de Alfabetiza-
ção da UFRJ (2006)

Nos gráficos subseqüentes, oferecemos uma breve fotografia do uni-
verso de alunos atendidos pelo Programa de Alfabetização da UFRJ.

Gráfico 1 - Distribuição dos alfabetizandos considerando as variáveis faixa etária e
gênero

Gráfico 2 - Distribuição dos alfabetizandos considerando a variável região de
nascimento
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Gráfico 3 - Distribuição dos alfabetizandos considerando a variável tempo de
escolaridade

Gráfico 4 - Distribuição dos alfabetizandos considerando a necessidade da leitura/
escrita e da leitura/escrita da linguagem matemática

Como podemos observar nos gráficos 1 e 2, a maioria dos alfabetizan-
dos do Programa é composta de alunos do sexo feminino, com mais de 45
anos, oriundos da região nordeste. Estas mulheres, em sua maioria, possu-
em filhos adultos e netos cursando o ensino fundamental, não recebem
nenhum tipo de ajuda governamental, trabalham apenas em casa e já parti-
ciparam de outros Projetos de Alfabetização ofertados aos moradores do
bairro Maré.
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Nos gráficos 3 e 4, observamos que a maioria da população atendida
pelo Programa declarou possuir menos de 4 anos de estudos (incluindo
neste tempo participações em outros Projetos de Alfabetização de Jovens e
Adultos) e considerou que as necessidades de leitura/escrita e leitura/escri-
ta na linguagem matemática são maiores na vida cotidiana.

Nos gráficos 3 e 4, percebe-se que a maioria das mulheres do Progra-
ma “atribui às classes de alfabetização um sentido muito mais sociali-
zador do que educativo”. Tal situação é gerada pelas poucas chances
que esta parcela da população tem de acesso a bens culturais e a atividades
comunitárias/coletivas, conforme a avaliação diagnóstica de 2005 dos pro-
gramas de educação de jovens e adultos, realizada no âmbito de convênio
firmado entre a UNESCO e o MEC.

Por outro lado, quando se considera os alfabetizandos do Programa,
que, em sua maioria (vide gráfico 1), se encontra na faixa etária de 25 a 34
anos, observa-se uma grande preocupação dos indivíduos com o mercado
de trabalho, na medida em que a alfabetização é entendida como a primeira
etapa de um longo processo educacional, embora os alunos reconheçam as
dificuldades que terão para dar continuidade aos seus estudos. Essas pes-
soas que, geralmente, não são  analfabetos absolutos, em sua maioria, de-
clararam terem sofrido, na vida profissional, algum tipo de preconceito por
possuírem apenas noções rudimentares da língua escrita e da escrita da
linguagem matemática.

EXPERIMENTOS EM CAMPO E PRIMEIRAS RESPOSTAS

Na busca de padrões que dêem conta do cálculo mental ou da chama-
da matemática oral, os alunos tiveram que resolver problemas simples men-
talmente, verbalizando o raciocínio em língua materna falada. O pressupos-
to, como já mencionado, é de os alunos operam cálculos em diferentes
situações de mundo com muita facilidade, sem utilizar a matemática for-
mal.

Vale assinalar que situações-problema envolvendo o nosso sistema
monetário estão presentes na vida cotidiana de qualquer jovem ou adulto.
Assim, os 8 (oito) problemas selecionados exigem tão somente as opera-
ções aritméticas básicas.

A distinção operacional de cada problema foi, de certa forma, facilita-
da pelo aparecimento de expressões do tipo “valor total” e de verbos como
“receber”, “faltar”, “dar e receber”, “sobrar e pagar”, “dar e pagar”. Há
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que se destacar que a releitura dos enunciados foi realizada até que o aluno
demonstrasse ter compreendido realmente a situação-problema proposta.

Neste texto, selecionamos apenas dois dos problemas apresentados,
para fins de análise dos primeiros resultados acerca das operações mentais
básicas utilizadas pelos indivíduos testados.

Problema 1
João recebe por mês um salário de R$ 650,00 e sua esposa um

salário de R$ 300,00. Qual é o valor total da renda do casal?

A solução correta (R$ 950,00), obtida mentalmente, apresentada por
um homem com mais de 45 anos e entre 1 e 2 anos declarados de estudos
foi obtida através de adições sucessivas. Esse aluno acertou a resposta do
problema, afirmando que chegou ao resultado somando de 100 em 100. A
estratégia mental utilizada pode ser descrita como se segue: 650 + 100 =
750 + 100 = 850 + 100 = 950. O informante percebeu que 300 = 3 x 100
= 100 + 100 + 100 e adotou a estratégia de substituir a multiplicação por um
número natural pela adição de parcelas iguais.

Outro sujeito pesquisado registrou corretamente a adição realizada
mentalmente, porém não fez uso de um algoritmo para obtenção da solu-
ção, apenas reproduziu a solução obtida através do cálculo mental que, de
certa forma, assemelha-se ao modelo escolar: 650 + 300. Esse aluno decla-
rou não ter encontrado qualquer dificuldade na resolução do problema.

Um outro informante lançou mão de uma estratégia próxima do seu
cotidiano, uma vez que afirmou ter utilizado “as mesma conta” para saber
o montante em dinheiro que cada filho recebe por mês.

Problema 3
 Isabel queria comprar uma mesa que tinha visto em uma loja no

valor de R$ 120,00, porém ela só tinha R$ 95,00 na carteira. Quanto
falta a Isabel para que ela possa comprar a mesa?

Para esse problema, uma mulher entre 35 e 44 anos com menos de 1
ano declarados de estudos apresentou a solução correta (R$ 25,00), obtida
através do cálculo mental, e verbalizou seu raciocínio da seguinte forma:
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“Coloco mais 5 no 95 e aí fica 100 com  20  que é 120. Falta 25
reais.” Sua estratégia utilizada pode ser representada assim:

95 + 5 = 100
100 + 20 = 120
20 + 5 = 25

A riqueza da estratégia escolhida pela informante demonstra a articu-
lação de vários conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, o fato de
a operação de subtração ser a operação inversa da adição. Tal estratégia
geralmente não é apresentada no ambiente escolar,  tampouco é incentiva-
da.

O registro da resolução mental do problema envolveu as operações
realizadas da seguinte forma: “95 pra 120 é 25”. Segundo o modelo esco-
lar, teríamos: 120 – 95. Note-se que a aluna não encontrou qualquer dificul-
dade em resolver o problema. Supomos, pois, que  haja possíveis relações
entre a situação simulada no problema e sua vida cotidiana, dado que a
informante relatou que “oia muitas loja  e pensa se dá prá compra”

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Levando-se em conta que lidar com destreza o espaço de um super-
mercado, por exemplo, faz parte do letramento social, apreendido por expe-
riência, pode-se concluir que o conhecimento de mundo é suficiente aos
cidadãos nos afazeres do cotidiano, indispensáveis à sobrevivência. Assim,
os saberes dependem muito da experiência de vida, da faixa etária e dos
interesses imediatos das pessoas.

As práticas de letramento fora da escola permitem que os alunos de-
senvolvam estratégias próprias de sobrevivência, no que se refere ao domí-
nio de técnicas operatórias. Esse fato fica claro quando um dos informan-
tes afirma que sua busca por uma estratégia de resolução de problemas,
envolvendo as operações aritméticas básicas, teve como motivação a ne-
cessidade advinda da lida com “dinheiro”.

Interessante também é a percepção que os alunos possuem acerca da
abstração dos números: isso pôde ser constatado quando um deles afirmou
“Pode não ser dinheiro, mas dá certo”, referindo-se ao fato de que as
operações por ele realizadas independem da unidade ou do tipo dos objetos
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cuja quantidade é representada por um número. Teria, então, este indivíduo
uma noção dos aspectos cardinal e ordinal dos números?

 Em relação ao uso de algoritmos usualmente apresentados e trabalha-
dos na escola, é de se supor que: assim como um aluno percebeu que adici-
onar 15 unidades a um número “é mais rápido” do que adicionar primeiro
10 unidades, em seguida adicionar 5 unidades, em algum momento, ele per-
ceba, pelo menos inicialmente, que os algoritmos, quando entendidos, “são
mais rápidos e práticos”. Quanto à escrita matemática, parece provável
que haja resistência e desinteresse, por parte do aluno, enquanto os regis-
tros pessoais (não formais) atenderem plenamente às necessidades.
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VARIABILIDADE LINGÜÍSTICA E
LETRAMENTO: DISCUTINDO NOVOS

 PRESSUPOSTOS NO
 CIBERESPAÇO

Petrilson Alan Pinheiro (UFRJ)

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade tem sido marcada como um período de mudan-
ças muito significativas na vida social, mudanças essas que se constituem
em formas interativas de sociabilidade entre os mais variados conjuntos de
atores sociais (BAUMAN, 2005). A velocidade dos meios de comunicação
e produção, a volatilidade do capital e o acesso aos estoques mundiais de
informação, possibilitados pela era da tecnologia, segundo Fridman (2000),
exerceram grande influência nas novas formas de sociabilidade.

Tais mudanças passaram também a ocorrer, sobretudo, em virtude do
grande fluxo de informação, bem como do seu fácil acesso, o que passou a
disponibilizar diversas formas de ver e viver a experiência humana por meio
da linguagem (FRIDMAN, 2000).  Nesse sentido, a mídia, sobretudo a
mídia eletrônica digital, tem se tornado um espaço central não só para a
difusão da informação renovada, como também para a permanente
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(re)construção das práticas lingüístico-discursivas nas quais nos engaja-
mos.

À luz desse contexto sócio-histórico, o letramento, em especial o letra-
mento digital, assume um papel preponderante no modo passamos a cons-
truir sentido nas mais variadas práticas sociais. Por isso, o presente estudo
busca tratar da importância de pensar o letramento como prática social, na
tentativa de mostrar como as práticas orais e escritas das quais fazemos
uso no mundo virtual estão passando por um processo de transformação
em função da sua própria especificidade e do contexto em que figuram.

1. LETRAMENTO COMO PRÁTICA SOCIAL

Ao se pensar sobre a questão do letramento, a idéia que se tem, de
imediato, é única e exclusivamente a escola e os meios tradicionais nela
desenvolvidos para aprender a ler e escrever. Contudo, temos assistido, nos
últimos anos, a uma explosão de novas práticas de letramento, consubstan-
ciadas pelas novas tecnologias, que vêm fazendo parte, de forma cada vez
mais crescente, das mais diversas esferas da vida social. Por isso, quando,
hoje, se reflete acerca de tipos de letramentos, pode-se mencionar uma
multiplicidade de novos tipos de interações por meio de textos e hipertextos,
gerados na / pela mídia eletrônica ao lado do, então, letramento “tradicio-
nal” escolar que, por sua vez, passa a ser apenas mais um tipo de letramen-
to (LANKSHEAR & KNOBEL, 1997).

Pesquisas e abordagens relativamente recentes no campo do letra-
mento (GRAFF, 1994, KLEIMAN, 1995; SCRIBNER & COLE, 1981; SIG-
NORINI, 1998; SOARES, 1998; STREET, 1995) passaram a não mais
enfocar o letramento como um fenômeno universal, indeterminado social e
culturalmente, responsável pelo progresso, civilização, acesso ao conheci-
mento e mobilidade social, visto que, conforme assevera Signorini (1994, p.
21):

Essa idéia de “letra” como a chave para se decifrar (ou conquistar) o “mun-
do”, independentemente de variáveis contextuais de qualquer natureza, nos
remete a um mito consolidado nos dois últimos séculos via tradições culturais
ocidentais de prestígio e que é constitutivo não só dos discursos institucionais
sobre as vantagens de se saber ler e escrever, como também do senso comum:

o “mito do letramento”.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21504



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 505

VARIABILIDADE LINGÜÍSTICA E LETRAMENTO: DISCUTINDO NOVOS PRESSUPOSTOS NO CIBERESPAÇO

Soares (1998, p. 39) define letramento como “o estado ou a condição
que adquire um grupo social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se
apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. Nesse sentido, uma pes-
soa que sabe ler e escrever (alfabetizada) não seria, necessariamente, le-
trada. Letrado seria, então, aquele sujeito que “além de saber ler e escre-
ver, faz uso freqüente e competente da leitura e da escrita” (Ibidem, p. 36).

Kleiman (1995, p. 19), por sua vez, define letramento como “conjunto
de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e en-
quanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. A
partir desse conceito, pode-se inferir que as práticas de letramento mudam
conforme muda o contexto onde estão inseridas, e, por conseguinte, é pos-
sível dizer também que as orientações de letramento são específicas em
cada uma de suas agências, sejam elas: a escola, a família, a igreja, o local
de trabalho, o mundo virtual, dentre outras.

A autora vai mais longe em sua argumentação, mostrando que a esco-
la, principal agência do letramento, “preocupa-se não com o letramento,
prática social, mas apenas com um tipo de prática de letramento, a alfabe-
tização” (Ibidem, p. 20). Em outras palavras, isso quer dizer que a escola
privilegia a aquisição do código escrito em detrimento ao desenvolvimento
de habilidades para usar a leitura e a escrita em diversos contextos sócio-
culturais.

A partir dessa visão, Kleiman (1995), com base em Street (1984), dis-
tingue dois modos de se pensar o letramento, que vêm aparecendo nas
pesquisas das últimas duas décadas: o “modelo autônomo” e o “modelo
ideológico”. O primeiro, que se coaduna com a concepção tradicional de
letramento, segundo Kleiman (1995, p. 21), “pressupõe que há apenas uma
maneira de o letramento ser desenvolvido, sendo que essa forma está asso-
ciada quase que casualmente com o progresso, a civilização, a mobilidade
social”. Pode-se, por conseguinte, pensar que essa concepção de letra-
mento se define, principalmente, por pressupor uma maneira única e uni-
versal de desenvolvimento do letramento, quase sempre associada a resul-
tados e efeitos civilizatórios, de caráter individual (cognitivos) ou social (tec-
nológicos, de progresso e de mobilidade social). Nesse modelo que, segun-
do a autora, é o que prevalece em nossas escolas, a escrita é considerada
como um produto acabado, por isso, sua interpretação independe do con-
texto de sua produção e é onde se valoriza a dicotomização entre a oralida-
de e a escrita.
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Já no “modelo ideológico”, Kleiman (Ibidem, p. 22), baseada em Street
(1984) aponta que:

As práticas de letramento, no plural, são social e culturalmente determinadas e,
como tal, os significados específicos que a escrita assume para um grupo social
dependem de contextos e instituições em que ela foi adquirida. Não pressupõe,
esse modelo, uma relação causal entre letramento e progresso ou civilização,
ou modernidade, pois, ao invés de conceber um grande divisor entre grupos
orais e letrados, ele pressupõe a existência e investiga as características, de
grandes áreas de interface entre práticas orais e letradas.

Contrapondo-se ao modelo autônomo, o modelo ideológico permite que
se considere, por exemplo, a oralidade como instrumento importante para
dar continuidade ao processo de desenvolvimento lingüístico dos alunos,
uma vez que isso traz aspectos culturais e de poder para as práticas de
letramento. Ou, nas próprias palavras de Street (1984, p. 161), no modelo
autônomo de letramento, estuda-se o letramento a partir de “seus aspectos
técnicos, independentes do contexto social, e, no modelo ideológico, as prá-
ticas de letramento são vistas como inextricavelmente ligadas às estruturas
culturais e de poder em uma dada sociedade”.

À luz dessa concepção, o letramento passa a ser entendido como prá-
ticas sociais de leitura e escrita situadas nos eventos em que essas práticas
são postas em ação, bem como as suas próprias conseqüências sobre a
sociedade. A esse respeito Moita Lopes (2005, p. 49) assevera que:

Ainda que seja verdade que as habilidades decodificativas e cognitivas desem-
penhem um papel importante quando os participantes se envolvem em práticas
de letramento, estudos mais recentes neste campo têm chamado atenção para o
letramento como um evento social situado.

Conseqüentemente, ao contrário do modelo autônomo, os pesquisado-
res que adotam a perspectiva do modelo ideológico vão investigar práticas
(plurais) de letramento, contextualizadas em esferas sociais específicas (gru-
pos, instituições, contextos), em que funcionamentos discursivos particula-
res da esfera social estarão atrelados a uma pluralidade de relações com-
plexas, dentro de práticas letradas tanto orais quanto escritas, que, portan-
to, não podem mais ser vistas de maneira dicotômica.

Dentro dessa perspectiva de letramento, portanto, as próprias práticas
letradas escolares passam a ser consideradas apenas como um tipo de
prática social de letramento (ou uma agência de letramento dentre tantas
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outras como a família, a igreja, o local de trabalho, etc.), que, embora con-
tinue sendo, nas sociedades complexas, um tipo dominante - relativamente
majoritário e abrangente -, desenvolve apenas algumas capacidades e não
outras (KLEIMAN, 1995).

2. LETRAMENTO DIGITAL

As novas tecnologias do mundo virtual contribuíram para uma mudan-
ça profunda no mundo real em que vivemos: a economia da informação e a
nova sociedade de rede cresceram repentinamente e as aplicações da vida
real relativas ao comércio eletrônico e ao aprendizado reforçado pela Inter-
net prosperaram.

Estamos vivenciando, hoje, segundo Soares (2002, p. 1) “a introdução,
na sociedade, de novas e incipientes modalidades de práticas sociais de
leitura e de escrita, propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação
eletrônica – o computador, a rede (a web), a Internet”. Esse momento é,
portanto, bastante privilegiado para busca entender, a partir da introdução
dessas novas práticas de leitura e de escrita, a condição em que estão se
instituindo as práticas de leitura e de escrita digitais, uma vez que esse novo
tipo de letramento na cibercultura nos conduz a um estado diferente daque-
les que sempre guiaram as práticas de leitura e de escrita quirográficas e
tipográficas (SOARES, 2002).

Nesse sentido, é possível dizer que a tela como espaço de escrita e de
leitura traz não apenas novas formas de acesso à informação, mas também
novos processos cognitivos, novas formas de conhecimento, novas manei-
ras de ler e de escrever, enfim, um novo letramento, isto é, um novo estado
ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de leitura no
computador. De fato, tem havido, segundo Cope & Kalantzis (2000, p. 5),
“uma integração e multiplicidade crescentes de modos significantes de fa-
zer sentido, em que o textual está também relacionado ao visual, ao áudio,
ao espacial, ao comportamental, e assim por diante. E isso é particularmen-
te importante na hipermídia eletrônica”.

Essa multiplicidade cada vez maior de se criar sentido através de mei-
os multimodais é tamanha na atualidade que, quando se pensa acerca da
cultura do texto eletrônico, esta traz consigo uma nova mudança na própria
concepção que se tem sobre letramento (LÉVY, 1996). Em certos aspec-
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tos essenciais, essa nova cultura do texto eletrônico, ao contrário do texto
impresso, não é estável e é pouco controlado. Não é estável porque os
usuários, ao fazerem uso dos textos virtuais, podem interferir neles, acres-
centar, alterar, definir seus próprios caminhos de leitura; e é pouco contro-
lado porque a liberdade de produção de textos na tela não só muito grande
como é, muitas vezes, ausente o controle da qualidade e conveniência da-
quilo que é produzido e difundido no espaço virtual (MARCHUSCHI, 1999;
XAVIER, 2005).

Esse novo tipo de letramento, batizado de letramento digital (ou infor-
macional, ou ainda computacional), é, segundo Carmo (2003), um conjunto
de conhecimentos que permite às pessoas participarem, por meio de práti-
cas letradas mediadas por computadores e outros dispositivos eletrônicos,
do mundo contemporâneo. Essa nova maneira prática de letramento surgiu
a partir do desenvolvimento da Internet, junto com diversos outros bancos
de dados públicos e comerciais on-line, o que passou a permitir um acesso
pessoal sem precedentes às informações mundiais.

O letramento digital se refere, portanto, às habilidades interpretativas
de leitura e de escrita necessárias para que as pessoas se comuniquem
efetivamente por meio da mídia on-line. A esse respeito Xavier (2005, p. 2)
assevera que:

O Letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das
formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressu-
põe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais
e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura
e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos

digitais é a tela, também digital.

Os letramentos digitais envolvem desde o conhecimento específico
acerca do uso do computador (como por exemplo, o domínio do programa
de navegação) a habilidades de letramento crítico mais amplas (tais como
análise e avaliação das fontes de informações). E, muitas dessas habilida-
des críticas mais amplas também eram importantes na era pré-Internet,
porém, assumiram maior importância nesse momento, devido à grande quan-
tidade de informações disponíveis on-line. Carmo (2003, p. 3), sobre a questão
do “letrado eletrônico”, pondera que:

O letrado eletrônico seria aquele que dispõe não só de conhecimento sobre
propriedades do texto na tela que não se reproduzem no mundo natural como
também sobre as regras e convenções que o habilitam a agir no sentido de
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trazer o texto à tela. E é capaz ainda de interagir com uma gama ampla de
textos e está mais apto a adquirir conhecimento sobre novos tipos de texto e

gêneros discursivos no meio eletrônico.

Contudo, é preciso levar em consideração que, na cultura da tela, mui-
tas dessas informações on-line são de qualidade duvidosa, uma vez que o
próprio controle de publicação pode ser alterado: enquanto, na cultura im-
pressa, editores, conselhos editoriais decidem o que vai ser impresso, deter-
minam os critérios de qualidade, portanto, instituem autorias e definem o
que é oferecido a leitores, o computador possibilita a publicação e distribui-
ção na tela de textos que escapam à avaliação e ao controle de qualidade:
qualquer um pode colocar na rede, e para o mundo inteiro, o que quiser
(CARMO, 2003); por exemplo, um artigo científico pode ser posto na rede
sem o controle dos conselhos editoriais e ficar disponível para qualquer um
ler e decidir individualmente sobre sua qualidade ou não.

A partir dos vários pressupostos aqui feitos sobre a escrita e a leitura
na cultura da tela, ou cibercultura, o confronto entre tecnologias tipográfi-
cas e digitais de escrita e seus vários efeitos sobre o estado ou condição de
quem as utiliza, podemos, então, não mais pensar em letramento como algo
singular, mas sim sugerir que se pluralize a palavra e que se reconheça que
diferentes tecnologias de escrita criam diferentes letramentos. A esse res-
peito, Soares (2002, p. 9) propõe que:

O uso do plural letramentos enfatiza a idéia de que diferentes tecnologias de
escrita geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem uso dessas
tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços de
escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita

resultam em diferentes letramentos.

Em outras palavras, podemos afirmar que, dado esse caráter múltiplo
que o letramento assume, o uso do termo no plural letramentos seria mais
adequado à proposta de letramento que estamos procurando desenvolver
aqui, uma proposta cujo ponto central é a idéia de que diferentes tecnologi-
as de escrita e de leitura geram diferentes estados ou condições naqueles
que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita.
Em outras palavras, diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos
de produção, reprodução e difusão da escrita e da leitura resultam em dife-
rentes letramentos. Ruddell & Singer (1994, p. 147), a esse respeito, afir-
mam que:
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O letramento está sendo continuamente definido, redefinido, construído, e re-
construído na vida social ou no grupo. O resultado desse processo não é uma
definição simples de letramento, mas uma compreensão da multiplicidade de
letramentos que os indivíduos enfrentam ao se tornarem membros de grupos e

comunidades que estão sempre se expandindo.

Na verdade, essa necessidade de pluralização da palavra letramento e,
portanto, do fenômeno que ela designa já vem sendo bastante reconhecida
na tentativa de designar diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em
função ora dos contextos de interação com a palavra escrita, ora em fun-
ção de variadas e múltiplas formas de interação com o mundo, não só a
palavra escrita, mas também a comunicação visual, auditiva, espacial.

Portanto, podemos afirmar que, de maneira simples, o letramento digi-
tal, em um primeiro nível, inclui as regras e habilidades de como navegar na
rede online; em um nível intermediário, inclui a pragmática da argumenta-
ção e da persuasão eficaz em diversos tipos de mídia da Internet (por exemplo,
o correio eletrônico); em um nível mais sofisticado, inclui o know-how para
estabelecer e administrar as comunicações on-line para o benefício de gru-
pos de pessoas (por exemplo, sessões de treinamento e de cursos online)
(SEMALI, 2005).

Por isso, para que se possa pensar em construção de conhecimento,
numa sociedade letrada, não basta apenas saber ler e escrever ou ter aces-
so às mídias de informação e comunicação; é preciso, outrossim, que se
interprete, através de um olhar crítico, o que se leu ou que se ouviu, associ-
ando as informações apresentadas com as experiências e vivências do dia-
a-dia. A esse respeito Fróes (2001, p.05) discorre que:

É possível reunir várias informações, seja em uma folha de papel ou em um
hard disk de computador. Elas estão lá, disponíveis, insistentemente disponí-
veis, mas para que tenham algum significado para alguém, elas precisam que
algo aconteça, elas precisam ser interpretadas, caracterizando assim um ato

de criação interpretativa, uma atualização.

Uma pessoa que possui, portanto, letramento digital estaria mais pre-
parada para participar do mundo em que vive, porque, mesmo afastada dos
bancos escolares, poderá conhecer e se adaptar às mudanças decorrentes
do aparecimento das novas tecnologias de informação e comunicação e à
conseqüente invasão de informações que nos rodeiam. De fato, há uma
grande diferença entre informação e conhecimento, e o letramento digital
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pode ser decisivo para a capacidade de transformar a primeira no segundo
(FRÓES, 2001).

3. AS PRÁTICAS ESCRITAS NO MUNDO VIRTUAL: COLO-
CANDO EM XEQUE A DICOTOMIA ENTRE ORALIDADE E
ESCRITA

Ao tomar como base os pressupostos sobre letramento digital, discuti-
dos no capítulo anterior, buscarei aqui desconstruir algumas das principais
características que sempre tentaram estabelecer uma dicotomia entre prá-
ticas orais e práticas escritas.  Para tanto, citarei alguns dados colhidos
numa pesquisa recente que realizei com um grupo de vinte adolescentes
com idades entre 16 e 18 anos. O objetivo da pesquisa foi o de analisar, com
base em algumas conversas, em forma de textos escritos, numa sala de
bate-papo virtual da qual esses adolescentes participam, como as práticas
escritas, num contexto informal da Internet, disponibilizam diversos recur-
sos (verbais, visuais, sonoros etc) que se assemelham bastante com as
práticas orais informais. Antes, porém, faz-se necessário comentar acerca
do modo como ocorrem as interações nas salas de bate-papo virtuais.

As salas de Bate-Papo (termo traduzido do inglês Chat-Rooms) são
um sistema interativo que permite que duas ou mais pessoas possam con-
versar em tempo real numa página do site. O modo de funcionamento do
programa é bastante simples: cada pessoa digita sua mensagem e toda vez
que teclar “Enviar”, o texto aparece, quase simultaneamente, na tela do
computador de todas as pessoas que estiverem conectadas à sala de bate-
papo.Isso quer dizer que o tipo de contato que os usuários estabelecem nas
salas de bate-papo se assemelha em muito com as conversas do tipo face-
a-face.

Travaglia (1997, p. 51), ao tratar da variação lingüística de modo, pro-
põe algumas características que, segundo ele, diferenciariam a língua fala-
da da língua escrita. Dentre elas, destaco seis para o presente trabalho:

1) A língua falada pode usar uma série de recursos do nível fonológico
que no escrito não podem ser usados (entonação, ênfase de termos ou
sílabas, duração de sons etc);
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2) Na língua falada aparecem truncamentos (de palavras e frases),
hesitações, repetições e retomadas, correções que não aparecem no escri-
to;

3) As construções no oral são mais simples, menos complexas e lon-
gas;

4) Na língua oral, é possível observar as reações do interlocutor;

5) É possível também impedir que alguém tome o turno antes que se
termine a fala;

6) Presença de marcadores conversacionais: Ah!, né?, certo?, etc;

Contudo, mesmo reconhecendo que tais pressupostos são, de fato,
marcas constituintes do discurso oral, pude perceber que todas eles tam-
bém estiveram presentes nos textos escritos extraídos das conversas reali-
zadas na sala de bate-papo virtual. Quanto à primeira característica, obtive
os seguintes exemplos do corpus analisado:

a) Entonação: uso de letras maiúsculas (“eu quero falar contigo uma
parada MUITO SÉRIA”);

b) Ênfase de termos: uso de emoticons, uma espécie de hipertexto
usado muitas vezes para substituir termos e / ou estruturais verbais para
enfatizar determinados termos (“to          por aquele gatinho” e “fiquei muito
        por vc”);

c) Duração de sons: alongamento excessivo de vogais: (“ele é tuuuuuuu-
do de bom” e “Joana é muuuuuuito minha amiga”).

No que diz respeito à segunda característica acima, houve a presença
de truncamentos, certos cortes na fala, tanto em função da despreocupa-
ção em escrever formalmente, como em função da própria natureza das
conversas das salas de bate-papo que, assim como as práticas orais, são
bastante rápidas e interativas (“hoj queria q vc me contasse td”). Houve
ainda certas hesitações (“que!!!!!” “magina!!!!”), repetições (“acredita q
eu vi ele la duas, duas vezes”) e correções (“na verdade eu quis dizer isso”
e “desculpa o certo é ‘explicação’”).
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Quanto à terceira diferença, pude notar que quase todas as conversas
registradas no corpus são bastante simples. Em geral, sem estruturas lon-
gas (sem orações subordinadas e com algumas orações coordenadas) típi-
cas de um discurso informal de uma sala de bate-papo virtual (“eu vi ela
hoje” e “tive medo e muita raiva dela”).

Em relação à quarta característica, que apregoa que somente por meio
da língua oral seria possível observar as reações do interlocutor, é possível
afirmar que, nas salas de bate-papo virtuais, isso não é verdadeiro. De fato,
nas interações por escrito da Internet, não é possível ao usuário ver as
expressões faciais da pessoa com a qual está interagindo. No entanto, exis-
tem muitos recursos hipertextuais que, muitas vezes, se prestam a essa
função. Os emoticons, por exemplo, são capazes não só de substituir deter-
minados termos verbais, como mencionei anteriormente, mas também de
simular muitas das expressões e sentimentos dos interactantes do ciberes-
paço (“to com tanta        dele!!!” e “eu fiquei       com aquilo”).

No que diz respeito ao quinto pressuposto, podemos salientar que, em
função da própria natureza das conversas de bate-papo virtuais, ampara-
das pelas novas tecnologias do ciberespaço, a interação em tempo real com
as pessoas na Internet nos possibilita, ao contrário da asserção do item
cinco, impedir que alguém tome o turno antes que se termine a fala. Isso,
inclusive, foi algo muito recorrente nos exemplos do corpus coletado, em
que, muitas vezes, o interactante, antes mesmo que terminasse um determi-
nado assunto, via-se interrompido por outra pessoa, que introduzia um novo
assunto, fazendo com aquele suspendesse o que estava dizendo.

Por fim, comento acerca da última característica apontada por Trava-
glia (1997) para diferenciar a língua escrita da língua oral, em que ele afir-
ma que os marcadores conversacionais seriam exclusivos da língua oral.
De fato, ainda que se prove que esses marcadores conversacionais são
mais comuns no discurso oral, é possível dizer que, na escrita, sobretudo
nas salas de bate-papo virtuais, esses recursos epilingüísticos são cada vez
mais recorrentes (“ hein, vc viu as fotos da RÊ?”, “ah!!!! é verdade.” e
“oie??, vc ta aí???”).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho serviu como base para discutir acerca dos novos pressu-
postos da comunicação da humana no ciberespaço. Procurei, com isso,
mostrar como as práticas de letramento, em especial o letramento virtual,
estão mudando as maneiras como lidamos com a própria linguagem. Nesse
sentido, acredito que tenha sido possível perceber que compreender as prá-
ticas orais e escritas com base no modelo ideológico de letramento, isto é,
como prática social, pode permitir que entendamos que a(s) maneira(s)
como nos posicionamos discursivamente, sobretudo em práticas de letra-
mentos disponibilizadas nos / pelos espaços virtuais, contribuem para
(re)construir sentidos no mundo social e, mais do que isso, quem somos
nesse mundo social.

Portanto, ressalto aqui a importância de áreas que lidam com a lingua-
gem continuarem realizando pesquisas que contemplem esse mundo novo
do ciberespaço e suas múltiplas possibilidades de (re)construir significados,
a fim de que não nos congelemos em dicotomias estanques, como a que
separa a oralidade e a escrita, mostrada neste estudo, e, com isso, promo-
ver um (re)pensar, e até uma redefinição, sobre as nossas teorias e práticas
que compõem a comunicação humana.
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QUESTÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS E LETRAMENTOORALIDADE EM LINGUAGENS

A GRAMÁTICA DIZ X E
OS ALUNOS DIZEM Y

Margareth dos Santos de Jesus
Universidade Federal da Bahia

DIFICULDADES NO ENSINO/ESTUDO GRAMATICAL

Aula de gramática: cenários diferentes, públicos distintos, mas conteú-
dos e reações semelhantes: professor ao quadro, alguns alunos dispersos e
outros atentos, mas com uma “atenção apática”, com a clara expressão de
que estão diante de algo que não conseguem entender.

Como foi muito bem exemplificado por Maria Helena Moura Neves1,
poder-se-ia ilustrar uma aula de gramática da seguinte forma:

Meus queridos alunos [...] vamos começar a aula de gramática [...]. É claro
que, para entrar nesse mundo, precisamos sair do mundo da leitura e interpre-
tação e do da redação; afinal, precisamos sair do mundo da linguagem. A
partir de agora, vamo-nos encher de espírito de sacrifício, vontade de vencer
na vida, e vamos encarar os abomináveis exercícios que hão de testemunhar, lá
em casa, que não descuramos da gramática, como os que, relaxando costumes,

andaram por aí defendendo.2

1 NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática na escola. São Paulo: Contexto, 1990, p. 8.
2 Ibid..
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Segundo Neves, a gramática é vista pelos professores como “um com-
partimento muito reservado” e “um compartimento muito complicado”. Ora,
se as pessoas que deveriam ter uma visão mais definida e menos pejorativa
desse “instrumento” de ensino demonstram certo receio em lidar com ele,
como poderão transmitir a seus educandos algo positivo?

O próprio professor não consegue explicar a finalidade do ensino de
gramática, mas reconhece que “tem” que fazê-lo. Assim, todas as suas
incertezas e frustrações certamente serão transmitidas a seus alunos.

[...] tenho ouvido em meus Cursos de Treinamento que saber a língua não é se
saber gramática. E mais: que gramática não é regra de bem dizer. E, por isso,
não sei bem o que faço aqui dando aulas de gramática. Só a ensino para que
vocês saibam escrever bem e corretamente, mas se não posso dar normas, por

que as aulas de gramática?3 Ibid..

Mas a gramática está no Programa e está nos livros didáticos. Vamos à ela...
seja como for: apesar da pouca graça que tem e, especialmente, apesar de eu
não saber muito bem o que ela é.4

Em uma pesquisa que realizou com seis grupos de professores de lín-
gua portuguesa do Ensino Fundamental e Médio5, Neves constatou que
todos os entrevistados ensinavam gramática e que não havia diferença en-
tre o seu ensino, nesses dois níveis de educação.

Questionados sobre a finalidade do ensino dessa “disciplina”, os entre-
vistados apresentaram as seguintes respostas:

• 50% – para um bom desempenho (melhor expressão, melhor comu-
nicação, melhor compreensão);

• 30% – preocupação com a normatividade (maior correção, conheci-
mento de regras ou de normas, conhecimento do padrão culto);

• 20% – finalidade teórica (aquisição das estruturas da língua, melhor
conhecimento da língua, conhecimento sistemático da língua, sistematiza-
ção do conhecimento da língua).

3 Ibid..
4 Ibid..
5 Total de 170 professores da rede oficial do Estado de São Paulo.
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Quando questionados sobre a utilidade da gramática ensinada, a maio-
ria respondeu que era para um melhor desempenho na comunicação; obter
sucesso em concursos e bom desempenho social e profissional. Houve ain-
da professores que responderam “pra nada”. “As aulas de gramática con-
sistem numa simples transmissão de conteúdos expostos nos livros didáti-
cos em uso.”6

É relevante nessa pesquisa o fato de 60% dos professores atribuírem
as dificuldades a problemas dos alunos (falta de esforço, falta de interesse,
falta de vontade de pensar, falta de maturidade, falta de capacidade de
abstração, falta de percepção da utilidade da gramática). Ou seja, eles co-
bram dos alunos atributos que faltam até a eles próprios.

O resultado final dessa pesquisa evidencia que os professores entre-
vistados:

a) Em geral, acreditam que a função do ensino da gramática é levar a
escrever melhor.

b) Foram despertados para uma crítica dos valores da Gramática Tra-
dicional.

c) Têm procurado dar aulas de Gramática Não-Normativa.

d) Verificam que esta gramática (ensinada tradicionalmente) “não está
servindo para nada”

e) Apesar de tudo, mantêm as aulas sistemáticas de gramática como
um ritual imprescindível à legitimação de seu papel.

Está evidente para todos que os alunos “escrevem mal”. Além de verificar tal
fato diretamente, os professores são alertados para o problema pela divulga-
ção de estudos sobre a péssima qualidade das redações nos vestibulares, os
quais representam a fase da terminalidade do ensino de 1º e 2º graus. Observe-
se que as aberrações geralmente divulgadas no desempenho de vestibulandos
nessas redações dizem respeito muito mais diretamente ao rompimento dos
padrões gramaticais e ortográficos do que à falta de organização coerente e
adequada do texto.7

6 NEVES, op. cit., p. 12.
7 Id., p.45.
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A língua em uso oferece complicadores no nível semântico e no nível pragmá-
tico-discursivo. E é a língua em funcionamento que tem de ser objeto de análise
em nível pedagógico já que a compartimentação da gramática como disciplina
desvinculada do uso da língua tem sido um dos grandes óbices à própria
legitimação da gramática como disciplina, como lugar no ensino da língua

portuguesa.8

Trata-se de uma espécie de “jogo de empurra”, onde se tenta culpar o
outro: professores culpam os alunos, alunos e pais culpam os professores,
sociedade culpa o sistema... Torna-se um ciclo vicioso. E o mais importante
é que, em vez de procurar meios de solucionar os “problemas”, fica-se no
esquecimento.

Poucos esforços são empreendidos na tentativa de buscar meios para
reverter essa visão negativa que o ensino de gramática tem perante profes-
sores e alunos. Pode-se dizer que isso acontece porque ainda existe um
pensamento de que o interesse pela linguagem é algo que cabe apenas aos
profissionais que lidam diretamente com ela. O que é um grande engano,
pois todo falante, mesmo inconscientemente, tem interesse na língua e po-
deria contribuir para esclarecer alguns pontos e amenizar algumas dificul-
dades.

Ao aceitar a idéia de que todo e qualquer falante de português possui
um conhecimento implícito altamente elaborado da língua, embora, muitas
vezes, não seja capaz de explicitá-lo, percebe-se que esse conhecimento é
significativo, mesmo que as instituições formais de ensino não o reconhe-
çam.

A grande verdade é que as escolas públicas estão preparadas para
receber um determinado tipo de aluno: elas têm seus conteúdos, materiais
didáticos e métodos de ensino preparados como se fossem destinadas a um
público heterogêneo.

Atualmente, alunos vindos de classes sociais diferentes, com realida-
des lingüísticas variadas, encontram-se em um mesmo ambiente. Todos
trazem seus conhecimentos, que são os mais distintos possíveis, e se depa-
ram com uma disciplina que lhes diz que tudo o que aprenderam fora da
escola está errado, que não serve para nada.

8 Id., p.49.
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Para os alunos, a escola é um lugar no qual eles não se sentem bem à vontade
[...] a escola não tem nada que ver com sua vida de todo dia [...] Tudo aquilo
que eles sabem de experiência própria e bem vivida não é levado em conta na
escola. A professora corrige sua maneira de falar, seus modos, sua maneira de
vestir e, às vezes, diz abertamente que eles são incapazes de aprender [...]
Pouco a pouco, eles vão perdendo a motivação para continuar se esforçando,
vão se sentindo realmente incapazes de aprender... 9

Em vista disso, retorna-se à questão formulada anteriormente: Para
que aprender gramática? Se o aluno só pode usá-la na escola, pois em suas
comunidades as pessoas falam “diferente”, fica difícil para ele entender
qual a importância desse conhecimento.

Assim, o “instrumento” que deveria ser um aliado do aluno, passa a ser
seu mais ardoroso inimigo. O aluno passa a ter pavor das aulas de gramá-
tica, pois se julga incapaz de aprendê-la, e começa a repetir o errôneo
pensamento: “só algumas pessoas mais inteligentes sabem gramática, pois
o português é muito difícil”.

Pensa-se que falta um esclarecimento maior por parte dos professo-
res, para que eles possam passar para seus alunos o lado positivo da ques-
tão: todos os que nasceram em um país que tenha o português como língua
oficial sabem o idioma. A questão é que o que se aprende fora da escola é
o uso espontâneo da língua, sem preocupações com regras. A escola é o
lugar onde se deve sistematizar esse uso que se aprende fora dela. Não que
o que ela ensine seja melhor do que o aprendizado fora, mas ela oferece o
conhecimento de maneira formal de falar a língua, baseado em normas de
concordância, regência, acentuação, colocação pronominal e outras que
representam o uso padrão.

Com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pas-
sou-se a ter uma visão mais clara da necessidade de se adequar o ensino às
reais necessidades do corpo discente. Mas, a mudança ainda é teórica. Na
prática, pouca coisa mudou.

Há muitos nos atrás, Monteiro Lobato10 já abordava questões sobre a
gramática que até hoje são atuais. Ele relata um diálogo entre Pedrinho e

9 CECCON, Claudius, OLIVEIRA, Miguel Darcy de, OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. A vida na
escola e a escola da vida. 18. ed.  São Paulo: Vozes, 1982, p. 16-17.
10 LOBATO, Monteiro. Emília no país da gramática. 39. ed.  São Paulo: Brasiliense, 1994.
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Dona Benta, onde o menino fala das suas frustrações e dificuldades de
compreender o que seu professor fala em sala: “[...] Se meu professor
ensinasse como a senhora a tal gramática até virava brincadeira. Mas, o
homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém
entende. Ditongos, fonemas, gerúndios [...]” 11

Perini12 aponta três pontos que considera como defeitos que inutilizam
a gramática enquanto disciplina:

(i) Seus objetivos são mal colocados – Muitos professores dizem que o
estudo da gramática é um dos meios que conduzirão o aluno a ler e escre-
ver melhor, dominar adequadamente a linguagem padrão escrita.

(ii) A metodologia adotada é bastante inadequada – Se se comparar o
ensino da gramática com o de outras disciplinas, notar-se-á que muitas das
regras apresentadas não têm uma justificativa lógica, a teoria não condiz
com a realidade.

(iii) A disciplina em si necessita de uma maior organização lógica – As
gramáticas adotadas pelas escolas não são organizadas de maneira lógica,
e quando se parte para a análise da gramática contida nos livros didáticos a
situação é bem mais alarmante.

Segundo ele, por causa desses “defeitos”, a imagem que fica é a da-
quela “disciplina da qual todos se lembram com arrepios de horror”.

Perini aponta, ainda, algumas posturas que podem ser adotadas na ten-
tativa de amenizar essa visão negativa que as aulas de gramática têm pe-
rante os alunos:

1.Redefinir os objetivos da disciplina, na tentativa de eliminar as pro-
messas de coisas que não se pode, enquanto educadores, cumprir. Reco-
nhecendo que o estudo de gramática não é um dos meios de se chegar a ler
e escrever melhor, e sim um meio de aprender a Norma Culta.

2. O professor de gramática deverá abandonar a pretensão de deter-
minar como a língua deve ser falada e escrita. Ele terá que aprender a dizer
“o que a língua é” e não “o que ela deveria ser”.

11 Ibid., p. 7
12 PERINI, Mario Augusto. Sofrendo a gramática: ensaios sobre a linguagem. 3. ed. São Paulo:
Ática, 2001.
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3. Necessidade de gramáticas com outros valores, que estejam mais
adequados à linguagem atual, preocupadas com a descrição da língua e não
com “receitas” de como se deve falar e escrever; gramáticas que tenham
sentido, lógica, cujas definições apresentadas sejam de fácil compreensão.

O problema dos alunos com a gramática começa nos primeiros conta-
tos que eles têm com a escola, pois, nesse ambiente, costuma-se esquecer
que existe diferença entre escrita e fala. A fala, por ser mais espontânea, é
adquirida no convívio familiar de maneira natural. Já a escrita é adquirida
sobre a rigidez das normas que a norteiam. Assim, as diferenças entre elas
(escrita e fala) constituem uma das principais dificuldades que se enfren-
tam na escola ao se tentar produzir textos escritos.

E tudo isso acontece porque o “português não é a língua materna”; a
língua que se aprende no convívio familiar é a mesma que se fala, mas não
é a mesma que se utiliza na escrita. O grau de diferença entre elas é tão
significativo que pode, em determinadas situações, dificultar ou, até mes-
mo, impedir a comunicação.

[...] há duas línguas no Brasil: uma que se escreve [...]; e outra que se fala. E
é esta última que é a língua materna dos brasileiros; a outra [...] tem de ser
aprendida na escola, e a maior parte da população nunca chega a dominá-la
adequadamente [...] No Brasil, se escreve em português, [...] mas a língua que
se fala no Brasil é o vernáculo brasileiro. [...] O português e o vernáculo são,

é claro, línguas muito parecidas. Mas não são, em absoluto, idênticas..13

Tende-se a pensar que o vernáculo é apenas uma maneira “errada” de
falar uma língua. Mas, no Brasil, todas as línguas têm um domínio próprio e
a prática de uma não interfere na prática da outra.

O vernáculo português é usado na fala e escrita informais. E o portu-
guês padrão é usado em situações formais.

Pensando-se em tudo isso, mais uma vez, surge a pergunta: “Por que
estudar/ensinar gramática”, já que o comum é utilizar-se do vernáculo para
manter a comunicação dentro da sociedade?

O aluno de terceiro ano primário já está estudando as classes de palavras e a
análise sintática – e não sabe. Ao chegar ao terceiro colegial, continua estudan-

13 Id., p. 36.
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do a análise sintática e as classes de palavras – e continua não sabendo. Um
professor de português, mesmo que de colegial, não pode entrar na sala espe-
rando que os alunos dominem a análise sintática, ou que possam distinguir

uma preposição de um advérbio, sob pena de graves decepções. 14

O Ensino Tradicional, infelizmente, ainda impera nas escolas. E, com
ele, existe a visão de que elas devem colocar o aluno em contato com a
maneira “correta” de falar/escrever o português, pautando-se nos modelos
de representantes do cânone literário brasileiro e apresentando o professor
como o “grande mestre”; o único em sala de aula capaz de decifrar os
“mistérios” da língua e de sua gramática.

As instituições de ensino no Brasil, na sua maioria, e, principalmente,
as públicas, desenvolvem um trabalho voltado para um tipo específico de
alunado, como se o corpo discente tivesse as mesmas bases. Desconside-
ram-se as inúmeras diferenças existentes nos seus alunos (origem, cultura,
conhecimentos prévios), e os tratam como se todos viessem de um mesmo
lugar e possuíssem os mesmos conhecimentos e necessidades.

Pode-se imaginar o que sente um aluno que vem de uma comunidade
rural, tem que acordar de madrugada, caminhar vários quilômetros, até con-
seguir pegar uma condução que o leve ao “castelo do saber”, e lá, ao falar
com os colegas que “tá com um pobrema em casa”, descobrir que fala
“errado”? O que será que sente esse aluno ao perceber que fala diferente
dos demais e, por isso, é ridicularizado, discriminado, até mesmo pelo pro-
fessor, que sempre corrige sua fala e risca de vermelho a sua escrita para
que ele se “conserte”?

Normalmente, o que acontece é a evasão em escala significativa. Se
aquele ambiente não foi preparado para lidar com as diversidades de ma-
neira positiva e, ao contrário, reforça seu lado pejorativo, melhor desistir:
“Não tenho cabeça pra estudo”.

A Lei das Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394 de 20/1/1996)15 prega,
dentre outras coisas, “igualdade de condições para o acesso na escola”,
“gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, “valorização da
experiência extra-escolar” e “vinculação da educação escolar, o trabalho e
as práticas sociais”.

14 Id., p. 48.
15 SANCHES, Ana L.; MENEGAÇO, Rubia C. et al. Apostilas lógica: professor nível III. São
Paulo: Lógica, [1996], p. 13.
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É lamentável perceber-se que se trata de mais uma das muitas teorias
que envolvem a educação. A prática pedagógica brasileira é completamen-
te diferente: há uma desigualdade latente nas condições de acesso; os alu-
nos, que representam o público mais interessado, não são consultados nem
avaliados quanto às suas reais necessidades; a maioria do conhecimento
que trazem de casa é desconsiderado e o que se aprende na escola (da
forma como se aprende) acaba não tendo utilidade prática na vida da mai-
oria dos alunos.

Reportando-se, novamente, a Neves16, concorda-se que toda discus-
são sobre o ensino da gramática contribui para algumas considerações,
como:

(i) Se a gramática “ensinada” visa servir para que os alunos se “ex-
pressem melhor”, ela deve ser elaborada para essa finalidade.

(ii) Se a gramática visa ao uso da língua, é previsível que o tratamento
formal que se dá ao exercício gramatical em sala de aula não cumpra seu
papel.

(iii) Se o ensino da gramática visa ao uso da língua, não tem sentido a
dedicação quase exclusiva ao próprio reconhecimento e catalogação das
classes de palavras.

Pensa-se, então, na necessidade de uma definição mais precisa sobre
que tipo de estudo gramatical se quer adotar, pois, só assim, será possível
traçar metodologias específicas para que esses fins sejam alcançados.

TEORIA X PRÁTICA

Realizando-se uma pesquisa junto a alunos da rede pública de algumas
escolas do Estado da Bahia (Ensino Fundamental e Médio), com o objetivo
de se verificar se o uso que eles estavam fazendo dos pronomes pessoais
oblíquos ME, MIM e SE era condizente com as regras “ditadas” pelas
Gramáticas Tradicionais e mais especificamente pretendendo-se identifi-
car a relevância do índice de ocorrência de uso desses pronomes no univer-
so analisado e em que situações ocorre o uso desses pronomes em contra-
dição às regras da Gramática Tradicional, deparou-se com resultados que
comprovam essa difícil relação do aluno com a gramática.

16 NEVES, op. cit.
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Para a efetivação desse trabalho, foram seguidos os seguintes passos:

• Levantamento em algumas Gramáticas Tradicionais, para a verifica-
ção da maneira como os pronomes (principalmente os pessoais oblíquos
ME, MIM e SE) são abordados por elas. O mesmo procedimento foi
adotado em algumas Gramáticas Latinas, na Gramática Descritiva de Ma-
rio Perini e na Gramática de Fernão de Oliveira. Esse procedimento fez-se
necessário para que fosse possível fazer uma comparação entre o que foi
dito anteriormente e o que se diz atualmente sobre os pronomes.

• Levantamento das ocorrências de uso do ME, MIM e SE, em pro-
duções textuais de alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede públi-
ca.

• O corpus deste trabalho constituiu-se de 1.000 (mil) produções tex-
tuais, sendo 500 (quinhentas) recolhidas no Ensino Fundamental e 500 (qui-
nhentas) recolhidas no Ensino Médio.17

• Aplicação de um Teste de Avaliação com o objetivo de medir a rea-
ção subjetiva dos informantes em relação às variantes dos pronomes oblí-
quos. Foram, então, aplicados 500 (quinhentos) Testes de Avaliação: 250
(duzentos e cinqüenta) no Fundamental e 250 (duzentos e cinqüenta) no
Médio. A aplicação desses testes também se deu sem um procedimento
específico: foram aplicados em diferentes escolas até que se atingisse o
total desejado.

• Confronto entre teoria e prática, no passado e na contemporaneida-
de, como tentativa de identificar a verdadeira relação entre esses elemen-
tos. O método utilizado foi o Método Indutivo e o trabalho realizou-se em
uma perspectiva pancrônica.

A comparação do resultado dos Testes de Avaliação com as amostras
retiradas das produções textuais trazem resultados interessantes. Isso por-
que pelo fato de o Teste ter sido constituído a partir de estruturas retiradas
de produções textuais recolhidas de alunos (com modificações de sujeito e

17 Das produções textuais analisadas, 500 (quinhentas) já estavam catalogadas e tabuladas,
representando o corpus de um trabalho realizado anteriormente; estando divididas da seguinte-
forma: 250 (duzentas e cinqüenta) do Ensino Fundamental e 250 (duzentas e cinqüenta) do
Ensino Médio.
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de complemento), uma única rejeição a qualquer uma das frases apresen-
tadas já seria um fato a ser considerado, uma vez que todas as estruturas
coletadas são, comumente, utilizadas por eles.

Tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, a frase 7 (Va-
mos comer para não se sentir mal) teve o maior índice de aceitação: 75,6%
e 61,2%, respectivamente. Percebe-se que, apesar de ser bastante aceita
no ensino Médio, o índice de aceitação no Fundamental foi um pouco mais
significativo.

Houve diferenças no nível de aceitação do público, no que se refere às
demais estruturas. Analisando esse nível, em ordem decrescente, nos dife-
rentes públicos, temos:

• Ensino Fundamental:
2ª frase 9  (Não mim fale mal dos outros: eu não gosto de fofoca) –

64,8%;
3ª frase 5 (Ana mim contou um grande segredo) –  63,6%;
4ª frase 6 (Ela min chamou para uma festa) –  59,2%;
5ª frase 1 (Eu sempre mim sinto bem às segundas-feiras) – 54,8%;
6ª frase 4 (Nunca se senti tão bem como hoje) – 53,2%.

• Ensino Médio:
2ª frase 5 (Ana mim contou um grande segredo) –  60,4%;
3ª frase 9 (Não mim fale mal dos outros: eu não gosto de fofoca) –

58%;
4ª frase 1 (Eu sempre mim sinto bem às segundas-feiras) –  52,4% .

No que se refere aos índices de rejeição, também houve concordância
por parte dos dois públicos: frase 2 (Vou se sair daqui agora), que apresen-
tou 88% de rejeição, no Fundamental e 92,3% no Médio.

No Ensino Fundamental observou-se a seguinte seqüência decrescen-
te de rejeição:

2ª frase 3 (Eu se feri com aquele objeto pontudo) – 70%;
3ª frase 8 (Paulo disse para eu não si preocupar com aquela briga) –

60,4%;
4ª frase 10 (A professora disse a mi que eu precisava estudar) –

52,8%.
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Já no Ensino Médio, há coincidência com o Ensino Fundamental, quan-
to à segunda frase mais rejeitada e divergência, nos demais resultados:

2ª frase 3 (Eu se feri com aquele objeto pontudo) – 88,8%;
3ª frase 4 (Nunca se senti tão bem como hoje); frase 8 (Paulo disse

para eu não si preocupar com aquela briga) e frase 10 (A professora disse
a mi que eu precisava estudar) – 72% (cada uma delas)

4ª frase 6 (Ela min chamou para uma festa) – 56,8%.

Como já era esperado, o reconhecimento de todas as frases como
erradas aconteceu de maneira menos significativa no Fundamental, onde,
apenas 02 testes aplicados apresentaram essa rejeição total, representando
um percentual de apenas 0,8%.

No Ensino Médio, esse reconhecimento foi mais significativo: em 31
dos testes houve rejeição a todas as frases, correspondendo a um índice de
12,4% do universo analisado.

Do resultado da análise das produções textuais recolhidas junto aos
dois segmentos aqui considerados, resultaram as seguintes ocorrências:

Tabela 3: Registro detalhado de ocorrências do pronome MIM e variações

Tabela 4: Registro detalhado de ocorrências do pronome SE e variações
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Tendo-se trabalhado com um universo total de 1.000 (mil) textos, as
ocorrências do SE, em uma análise quantitativa, seria pouco significativa.
Mas, se for considerado o fato de que, tanto no Fundamental quanto no
Médio, usa-se o SE mais como condicional do que como oblíquo, pode-se
ter uma outra visão do resultado obtido.

Traçando-se um paralelo entre os resultados obtidos através da aplica-
ção dos Testes de Avaliação e as ocorrências levantadas, a partir das pro-
duções textuais, encontra-se um resultado interessante com relação ao uso
do SE: as estruturas (2) Vou se sair daqui agora, (3) Eu se feri com
aquele objeto pontudo e (8) Paulo disse para eu não si preocupar com
aquela briga foram as mais rejeitadas pelos alunos. No entanto, essas
mesmas estruturas (obviamente em contextos diferentes) aparecem em
suas produções. Pelo alto nível de rejeição que elas sofreram, esperava-se
que estruturas distintas aparecessem nas redações.

Dentre as ocorrências aqui chamadas de “outros” encontram-se as
formas ASSIM, SIR, SI e SIM, representando um percentual de 25% cada.

Como foi assinalado, anteriormente, o que merece atenção nessa situ-
ação não é a quantidade de vezes em que essas formas aparecem, mas o
fato de elas serem, no mínimo, maneiras “curiosas” de substituírem o SE.

É curioso, também, observar que, dessas quatro “inovações”, três real-
mente representam o SE como oblíquo. Não fosse a maneira como apare-
cem grafadas, estariam sendo utilizadas de acordo com a norma padrão da
língua portuguesa.

(16) “[...] agente voltou assim entender [...]”

(20) “[...] como a minha turma sir sail”.

(26) “Como você sí saiu de um problema?”

Apenas uma dessas formas se refere ao SE, como conjunção condici-
onal. E, também, se não fosse a grafia, estaria sendo utilizada de acordo
com a norma padrão da língua portuguesa.

No Ensino Médio não se oferece a possibilidade de vislumbrar a situa-
ção citada acima, pois, as únicas formas que foram coletadas são SE e SI,
sendo que o SE aparece em maior índice.
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Ainda sobre o pronome SE, vale a pena salientar que, das ocorrências
registradas no Ensino Fundamental, em 63,8%, esse pronome está sendo
utilizado, referindo-se à primeira pessoa do singular (ME) e à primeira do
plural (NOS); 30,6% aparecem utilizados corretamente como pronome oblí-
quo, referindo-se à terceira pessoa, com diferença, apenas, na grafia (SI,
SIR, etc.) e 5,6% aparecem como conjunção.

No Ensino Médio, a situação é semelhante, no que se refere ao per-
centual significativo de SE e às variações que aparecem, referindo-se a ME

e a NOS: 87,8%. Observa-se, ainda, 4,9% referindo-se a NOS; outros 4,9%
referindo-se a SI e 2,4%, referindo-se a MIM.

(8) “Se nós se desempenhar mais no assunto [...]”

(9) “Eu não si lenbro de algum assunto [...]”

(11) “[...] o que achavam ser o melhor de si...”

(24) “[...] dando valor a se prórpio”.

Situação também interessante, relacionada às ocorrências de formas
distintas das que se esperava, acontece com os registros das ocorrências
do ME/MIM. No que se refere a esse pronome, tanto no Fundamental
quanto no Médio, surgiram incidências de “outros”. Mas, no Fundamental,
verificou-se um número muito maior: foram, ao todo, doze formas diferen-
tes, no mínimo, bastante curiosas.

As formas MEM e MEN apresentaram um índice de ocorrência maior
do que as demais. Essas ocorrências correspondem, respectivamente, a
32% e 23%. Já as demais formas representam um percentual de 4,5%
cada.

No Ensino Médio foram coletadas apenas quatro formas que diferem
das que se esperavam. E o gráfico 5 mostra que a forma MÍM aparece em
maior parte, representando um percentual de 40%, enquanto que as de-
mais formas representam 20% cada.

Dos registros do MIM e variações do Fundamental, depara-se com
92,9% das formas utilizadas referindo-se a ME, 6,6% referindo-se a MIM e
0,5% empregadas em lugar de EU.
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Analisando-se esse mesmo tipo de registro, no Ensino Médio, tem-se
como resultado: 96% de MIM e variações empregadas em lugar de ME,
3% em lugar de MIM e 1%, referindo-se a EU.

A partir do que se observou no resultado desse trabalho, não há como
negar a existência de uma discrepância entre o que teoricamente acontece
na Língua Portuguesa e a sua real manifestação na prática escrita, pelo
menos, dentro do universo estudado.

É uma situação que levanta (ou eventualmente levantará) questões
acerca da Gramática e do seu ensino nas escolas brasileiras, pois, mesmo
em um mundo em que já se tem consciência da existência de variações e
de que uma não deve ser considerada superior ou inferior à outra, ainda
existem situações em que não se admite abrir mão do uso formal da língua
portuguesa: redações formais, concursos, vestibulares, transações comer-
ciais etc.

Já que essa discrepância existe, já que as variações fazem parte do
cotidiano dos falantes, pensa-se ser o momento de capacitar melhor os
professores, principalmente os de língua portuguesa, para que eles possam
assumir uma postura que possibilite que essa situação não se torne um
problema na vida dos alunos e dos falantes em geral.
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QUESTÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS E LETRAMENTOORALIDADE EM LINGUAGENS

ENSINANDO GÊNEROS DISCURSIVOS EM
ESCOLAS PÚBLICAS DE VIÇOSA:

O CASO DO GÊNERO RESUMO

Fabiano Silvestre Ramos (UFV)
Maria Carmen Aires Gomes (UFV)

INTRODUÇÃO

O trabalho com gêneros discursivos está em voga atualmente devido
ao enfoque dado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais ao ensino base-
ado práticas da linguagem. Os PCNs consideram a linguagem sob uma
perspectiva sócio-histórica, em que ocorre a produção dos gêneros discur-
sivos. A linguagem é contemplada do ponto de vista social; deve-se, dessa
forma, através da leitura e produção de textos, refletir, em sala de aula,
sobre o uso da linguagem. Isso é necessário para que o aluno compreenda
e empregue a linguagem nas situações as mais diversas. Dessa forma, a
unidade básica do ensino deverá ser o texto ativo, construído em situações
de comunicação com propósitos específicos, apresentando estilo adequado
ao contexto. Em outras palavras, o ensino proposto pelos PCNs é baseado
no trabalho com gêneros discursivos.

Este artigo — parte de um projeto de pesquisa maior, que visa traba-
lhar com a produção e utilização do gênero acadêmico resumo em uma
escola pública de Viçosa, MG — justifica-se pelo fato de enquadrar-se às
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requisições dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que propõem o ensino
voltado para os gêneros discursivos. A escolha do gênero resumo explica-
se devido à pouca atenção que tem sido dedicada à este, por parte de
pesquisadores e mesmo de professores. Outro fator motivador a se traba-
lhar com o resumo pode ser apresentado pelas palavras de Marcuschi
(2005:59), a produção de resumos nas escolas torna-se uma atividade fun-
damental para se trabalhar a compreensão de textos, já que, através dos
resumos, o aluno poderá “perceber o funcionamento global dos textos sob o
ponto de vista tanto do conteúdo como das estruturas”. Dessa forma, na
primeira parte deste trabalho serão apresentados os conceitos básicos de
gêneros discursivos baseando-se na teoria bakhtiniana. A seguir, será dis-
cutido a respeito da conceituação sobre o gênero resumo. Enfim, na tercei-
ra parte constitui-se das produções dos alunos a partir de atividades pro-
postas em sala de aula, bem como algumas considerações parciais sobre os
resultados alcançados até o momento.

CONCEITUAÇÃO DE GÊNERO DISCURSIVO NA PERSPECTI-
VA BAKHTINIANA

A existência dos gêneros discursivos data de tempos muito antigos.
Inicialmente estavam relacionados à crítica literária, sendo classificados
como gêneros as produções escritas que se agrupavam sob determinadas
características (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004:249). Des-
de então, o conceito de gêneros vem sofrendo alterações, principalmente
no que concerne ao objeto ao qual define. A idéia de gênero discursivo
atravessou os limites da literatura, passando a ser utilizado para definir uma
gama de produções escritas e orais, bem como visuais.

Os estudos de Mikhail Bakhtin contribuíram de forma efetiva para a
pesquisa com os gêneros do discurso. Este autor define gênero discursivo
como um “tipo de enunciado relativamente estável do ponto de vista temá-
tico, composicional e estilístico”, apresentando uma finalidade comunicati-
va (BAKHTIN, 2000:279). Para este autor,

A utilização da língua efetua-se em formas de enunciados (orais e escritos),
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da
atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteú-
do (temático) e por seu estilo verbal (...) mas também, e sobretudo, por sua
construção composicional”. (ibidem)
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O conceito de gêneros discursivos abarca uma concepção histórica.
Todorov (1980:49) afirma que “o gêneros se comunicam com a sociedade
em que ocorrem”, ou seja, estes refletem o contexto em que foram produ-
zidos, bem como a ideologia daqueles que o produziram. Bazerman (apud
Marcuschi, 2005:18) propõe que “gêneros são rotinas sociais do nosso dia-
a-dia”, ou seja, são produções presentes em nosso cotidiano que atuam no
meio social. Segundo Marcuschi (2003:20), os gêneros surgem de acordo
com as nossas necessidades e atividades sócio-culturais. Defende ainda
que as novas tecnologias e a utilização constante das mesmas proporciona
a aparição de novos gêneros. Porém, estes novos gêneros não são comple-
tamente originais. “Um novo gênero é sempre a transformação de um ou
de vários gêneros antigos: por inversão, por deslocamento, por combina-
ção” (TODOROV, 1980:46). Bakhtin (2000) também propõe essa concep-
ção de transformação dos gêneros discursivos. Dessa forma, estes se apre-
sentam como estruturas dinâmicas, maleáveis e plásticas (MARCUSCHI,
2003), que se transformam no decorrer do tempo para atender as necessi-
dades da sociedade, uma vez são produzidos a partir de propósitos comuni-
cativos.

Na perspectiva faircloughiana, os gêneros são vistos como um “con-
junto de convenções relativamente estável” associado a um determinado
tipo de atividade social, como uma conversa, etc. (MEURER, 2005). A
Análise de Discurso Crítica (ACD), desenvolvida por Norman Fairclough,
está interessada “na investigação do papel da linguagem em geral na “pro-
dução, manutenção e mudança de relações sociais de poder” (Fairclough
apud Meurer, 2005). A linguagem é vista como um instrumento de ascen-
são ao poder e, uma vez que nos comunicamos através de gêneros, pode-
mos apresentar justificativas para que os PCNs proponham um ensino ba-
seado no estudo dos gêneros discursivos.

O conhecimento destes, partindo da concepção bakhtiniana, que con-
ceitua gêneros como tipos relativamente estáveis de enunciados, é de im-
portância fundamental para que um indivíduo possa se inserir na sociedade
como um agente ativo. Na perspectiva da ACD, quanto mais gêneros o
indivíduo conseguir reconhecer e produzir, maiores serão suas chances de
ascender socialmente. Dessa forma, é importante que se trabalhe nas es-
colas os gêneros que fazem parte do cotidiano do aluno. Os gêneros acadê-
micos (resenha e resumo) são de fundamental importância para a inserção
dos alunos na sociedade, porém estes têm recebido pouca ou nenhuma
atenção. O resumo, objeto de nossa pesquisa, é um dos gêneros mais re-
produzidos no nosso dia-a-dia, porém não há nas escolas um estudo mais
sistematizado sobre o mesmo. Pouco também tem sido abordado sobre tal
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gênero no meio acadêmico. Considerando este fato, o presente artigo abor-
dará a forma como os alunos da quinta e da oitava série do ensino funda-
mental se apropriam do gênero resumo, quais são suas crenças sobre o que
é um resumo e quais os resultados de atividades de produção propostas aos
mesmos até o momento.

O RESUMO: CONCEITOS BÁSICOS

O resumo é um gênero bastante presente em nosso cotidiano. Estamos
produzindo e nos apropriando dele a todo instante: nas conversas informais
entre vizinhas que narram os fatos ocorridos na novela da noite anterior,
nas fofocas, nos recados transmitidos, etc. Porém, mesmo percebendo o
quão recorrente é o resumo em nossa sociedade, pouco estudo tem sido
dedicado a tal gênero.

As escolas estão formando alunos incapazes de produzir o resumo (de
forma sistematizada, uma vez que estamos produzindo resumos orais e
mentais grande parte do tempo), e esse problema chega, na maioria das
vezes, sem solução ao ensino superior. A seguir serão dados conceitos fun-
damentais de resumo e estratégias de sumarização.

O RESUMO SEGUNDO ALGUNS AUTORES:

Consultando o verbete resumo no dicionário vamos ter a seguinte defi-
nição:

1. Ato ou efeito de resumir. 2. Exposição abreviada de uma sucessão de acon-
tecimentos, das características gerais de algo, etc.; extrato, síntese, sinopse,
sumário. 3. Apresentação concisa do conteúdo do artigo, livro, etc. 4. Aquilo
que representa, ilustra ou traz em si as principais características de algo

maior. (Mini Aurélio Século XXI)

Na definição acima podemos levantar um ponto em comum entre as
várias considerações feitas: o resumo é um processo de redução de infor-
mação, ou como Machado (2003:140) propõe, “é um processo de redução
semântica ou sumarização”. Leite (2006:11) afirma ser o resumo “uma
forma reduzida de informação”, sendo o resultado de um processo de com-
preensão. Ainda de acordo com esta autora, só podemos resumir aquilo que
conseguimos compreender.
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Estamos expostos a uma quantidade muito grande de informações no
nosso cotidiano e estamos sempre fazendo uma espécie de seleção daquilo
que consideramos mais importante. Esse processo de escolha, em outras
palavras, esta classificação, pode ser considerado um resumo, ou pelo me-
nos a primeira etapa do processo de produção do mesmo.

Leite (2006) e Machado et al. (2004) propõe etapas para a produção
de resumos que consistem em duas estratégias: seleção e construção. A
primeira diz respeito à triagem do conteúdo lido em busca de informações
relevantes. Nesse momento ocorre a cópia do que será utilizado e o paga-
mento de informações desnecessárias. A segunda etapa consiste na re-
construção do conteúdo selecionado. A cópia fidedigna de um texto é con-
siderada uma forma de plágio, da mesma forma como a apropriação de
idéias sem menção ao autor das mesmas também o é. Dessa forma, após a
seleção das informações que serão consideradas na produção do resumo,
estas são reconstruídas através de paráfrase, ou, considerando o que diz
Leite (2006: 17), ocorre um processo de generalização, na qual “uma
seqüência que encerra informações particulares pode ser substituída por
itens que a englobe” bem como o da construção, “pelo qual uma seqüência
ampla de informações pode ser substituída por outra”.

Nossa memória seleciona informações às quais julga ser mais relevan-
tes e apaga outras consideradas de menor importância. Porém, essas ações
são movidas por motivações individuais (LEITE, 2006:15). Isso faz com
que apareçam alguns problemas no momento de produzir um resumo. É de
conhecimento geral, em se tratando de textos escritos, que estes apresen-
tam uma finalidade comunicativa, ou seja, todo texto tem um propósito de
informar algo a alguém. Sendo assim, é evidente que possuem um núcleo
de informações “universalmente” consideradas mais importantes e outras
nem tanto, não cabendo ao leitor escolher por si só o que acredita ser ou
não relevante. Dessa forma, o processo de resumir (pelo menos no que se
refere a textos escritos) não pode ser algo subjetivo. Considerando tais
fatos pode-se afirmar que um bom resultado, no que concerne ao resumo,
vai depender de competências de leitura que o indivíduo apresentará (LEI-
TE, 2006:15).

Em um manual para a preparação de resumos, Machado et al. (20004)
apresentam os passos essenciais para a produção de tal gênero. De acordo
com estes autores, a primeira etapa envolve a compreensão daquilo que
está para ser resumido. Isso envolve o conhecimento das idéias que o autor
do texto base coloca como as principais, identificando a posição defendida
pelo autor.
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O resumo deve obedecer à organização do texto base mantendo as
relações entre as idéias estabelecidas pelo autor, e isso pode ser alcançado
através do uso de conectivos ou organizadores textuais (MACHADO et
al., 2004:43).

É importante ressaltar também que qualquer gênero discursivo pode
ser resumido, não sendo esta característica exclusiva dos gêneros escritos.
Essa crença é sustentada por muitos alunos das redes de ensino fundamen-
tal e médio, como será abordado na próxima seção deste artigo.

O RESUMO NA ESCOLA: CRENÇAS E DIFICULDADES

Uma crença inicial apresentada pelos alunos é de que resumo era so-
mente possível através da leitura de um texto escrito, sendo que o resulta-
do, ao final, seria outro texto na forma escrita. Reproduzindo a fala de
alguns alunos, quando questionados acerca da definição de resumo, pode-
mos perceber que essa prática já é comum na escola que sedia a pesquisa,
porém a concepção de resumo apresentada tanto por alunos quanto por
professores foge àquela proposta acima. A seguir é exposta a resposta de
uma aluna à pergunta “o que é um resumo?”:

 “Resumo é quando a gente lê um texto e tira as partes mais importan-
tes dele.” (Aluna X).

Essa resposta sintetiza a opinião da maioria dos alunos das cinco tur-
mas observadas (três 5ªs séries e das 8ªs) de que resumo é uma redução de
informação. Porém, o que os alunos entendem por “redução de informa-
ção”? Ao perguntar como os alunos produzem resumos as respostas foram
as seguintes:

“Eu vou lendo o texto e marcando o que é importante, depois eu copio”
(Aluno Y)

“Eu copio um parágrafo, salto um pouco, copio outro parágrafo...”
(Aluno Z)

Considerando a teoria acerca do gênero resumo, é possível afirmar
que os alunos não estão totalmente equivocados em relação ao resumo. A
primeira etapa do processo eles realizam, porém, param nessa fase e con-
sideram terminado o trabalho.
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É interessante salientar aqui que, a prática de resumir é muito comum
na escola observada. Professores de outras disciplinas pedem constante-
mente que os alunos produzam esse gênero, porém, não munem seus alu-
nos com as informações necessárias para uma produção eficiente.

A seguir serão expostas as três propostas de resumos apresentadas
aos alunos da 5ª e 8ª séries do ensino fundamental, e seus respectivos resul-
tados.

RESUMINDO GÊNEROS NARRATIVOS:

Este artigo, como especificado anteriormente, apresenta resultados ini-
ciais de um projeto de pesquisa maior que visa trabalhar com a produção e
funcionamento do gênero resumo por alunos de uma escola da rede pública
de Viçosa, levando estes a trabalharem com gêneros com enfoque narrati-
vo, descritivo e argumentativo. Até agora foram trabalhados com os alunos
gêneros textuais e orais com enfoque narrativo.

Num primeiro momento, foi discutida em sala de aula a teoria sobre o
gênero discursivo resumo (em uma linguagem acessível ao grau de conhe-
cimento dos mesmos). O intuito inicial foi fazer com que estes abandonas-
sem o modelo de resumo que vinham desenvolvendo até então em discipli-
nas como história e geografia e língua portuguesa, que utilizam este como
forma de avaliação. A seguir, foram propostas atividades envolvendo leitu-
ra e produção de resumo. A primeira proposta concerne a um trabalho com
reportagem da revista Veja (25 de julho de 2007). Esta se referia ao aciden-
te ocorrido com o avião da TAM. Apresentava-se ao leitor o acontecimen-
to em forma de esquema, mostrando minuto a minuto o fato ocorrido. Na
segunda proposta os alunos assistiram a um episódio de Os Simpsons –
Marge, não se orgulhe. Por fim, foi trabalhado com os alunos o conto “A
pele nova da mulher velha” de Daniel Mundukuru.

Atividade 01: Reportagem sobre acidente envolvendo aerona-
ve da TAM

Foi apresentada aos alunos uma montagem, em forma de desenho,
presente na revista Veja, onde temos uma narração dos acontecimentos
envolvendo o acidente com o avião da TAM. Em seguida estes tinham que
resumir o “texto” sugerido.

O primeiro problema que vem à tona, quando se dá a análise de textos
da quinta série é o da produção escrita, que pode até desviar o foco de
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atenção do resumo para a produção textual dos alunos, com problemas
como coesão e coerência.

Os resumos selecionados de alunos da 5ª série que se encaixam na
categoria “Resumo bem produzido,” apresentam uma estrutura em comum:
ambos apresentam início, meio e fim, ou seja, a estrutura básica de um
texto defendida nas escolas. Como pode ser observado no exemplo abaixo,
o aluno apresenta um contexto anterior ao acidente (local, o que estava
acontecendo, etc.), para depois contar, de forma sucinta, o fato acontecido.

Antes da tragédia, chovia muito em S. P. e o Infraero avaliou a pista
para ver se estava boa para pousar.

O piloto estava prestes a pousar e a torre o alerta que ele esta c/ 80%
de grooving. Quando o avião pousou ele percebeu que não dava para parar
e resolveu tentar voar de novo mas não conseguiu e acabou batendo.

Pode-se perceber dentre os resumos apresentados que os alunos de
quinta série apresentam uma forma muito direta de produção textual, en-
quanto a maioria dos mesmos recorre ao processo de cópia de trechos do
texto base, trechos esses em alguns casos aleatórios, o que demonstra uma
não compreensão do texto proposto, ou, como discutido anteriormente, uma
crença cristalizada de um modelo de resumo passado pelos professores.

A compreensão do texto-base é critério fundamental para a produção
de um bom resumo. Depreendemos, a partir da primeira atividade, que a
compreensão nem sempre ocorre nas turmas analisadas. Isso pode acarre-
tar vários problemas, como o acréscimo de informações (invenção, ou con-
fusão causada por uma leitura desatenta) e fatos não presentes no texto-
base, como podemos notar no exemplo abaixo:

“Chove em São Paulo enquanto é feito a avaliação da pista principal”

Ao ler a reportagem da revista Veja, percebemos que os fatos não
acontecem da maneira retratada pelo referido aluno, o que nos leva a afir-
mar que houve certa distorção dos mesmos, ocasionada por  leitura desa-
tenta por parte dos alunos, assumindo aqui que o problema esteja na com-
preensão textual.

O processo de cópia também é algo muito recorrente nas produções
dos alunos. Trechos inteiros são copiados sem nenhum critério de avaliação
de quais informações são importantes para o resumo e quais não o são.
Abaixo encontra-se um resumo que apresenta o problema da cópia.
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Na tarde da terça-feira 17, pouco antes do acidente com o Airbus da
Tam, a torre de controle de congonhas achou que poderia haver muita água
na pista do aeroporto. Pediu uma análise à Infraero, que não constatou a
existência de nenhuma lâmina d’água. Eis o que aconteceu na hora que
antecedeu a queda do avião.

E nesse avião contia 162 passageiros, 19 funcionários da Tam, 6 tripu-
lantes, peso ao decolar 6, 7 toneladas.

Chove em São Paulo.
A torre de controle de congonhas solicita à Infraero que avalie se a

pista principal do aeroporto tem condições de continuar operando. Enquan-
to é feito a avaliação, a pista principal fica fora de operação.

Técnicos da Infraero chegam à conclusão de que a pista principal está
apta a receber pousos e decolagens, mas eles não fizeram a medição da
lâmina d’agua. A checagem foi visual.

O avião passa em frente à torre de controle de conginhas a cerca de
190 quilometros por hora, três vezes mais rapi que outros Airbus que aviam
pousado no mesmo dia.

Mas não havia mas jeito de evitar a tragédia e a 18:52:46 o Airbus
choca-se contra o primeiro andar do depósito de cargas da Tam a uma
velocidade estimada em 180 quilometros.

Comparando com o texto base, será possível perceber que há a cópia
de várias partes do texto original. Isso acarreta também uma quantidade
muito grande e desnecessária de informações.

É importante ressaltar aqui que os mesmos problemas apresentados
nas produções de alunos de 5ª séries ocorrem com os alunos de 8ª série,
numa proporção um pouco menor. Abaixo será apresentado os resultados
da segunda atividade.

Atividade 2: Os Simpsons – Marge, não se orgulhe
A segunda proposta consistiu de trabalho com uma narrativa na forma

oral. Os alunos assistiram a um episódio de Os Simpsons, o qual deveriam
resumir ao fim da aula. Porém, estes apresentaram também certa dificul-
dade em realizar esta tarefa. Resumidamente os alunos deveriam dizer que
em uma época de natal, Bart Simpson, após ver uma propaganda na televi-
são fica encantado com um vídeo game novo. Como os pais dele se negam
a comprar um para ele, este faz de tudo para conseguir uma cópia, até
mesmo roubar. Quando sua mãe descobre sobre o roubo, ela fica muito
decepcionada e passa a desprezá-lo. Por fim, Bart consegue a confiança

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21543



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade544

Fabiano Silvestre Ramos, Maria Carmen Aires Gomes

de sua mãe novamente, dando a ela uma singela lembrança – uma foto sua
como presente de natal.

Abaixo apresentamos um exemplo de produção de bem sucinta, que
poderíamos classificar como um resumo que atende (em termos) as espe-
cificações de um resumo: sucinto, apresenta as informações principais, não
há cópia e nem apresenta informações desnecessárias. É evidente que o
texto possui problemas estruturais, as frases estão soltas, não apresenta
elementos coesivos de maneira correta, bem como há uma grande recor-
rência de erros ortográficos.

O menino queria um filme a mandele não del para ele e ele viu os seus
colegas robando e ele pensol e robol e o policial pegol ele e telefonol para o
pai e a mãe de mais ele trocou a fita.

De pois ele tirol uma foto com a famílha e o policial pegol ele.
A mãe dele ficol triste.
Ele tirou uma foto e del para a mãe e a mãe ficol feliz.

A questão de transformar um tipo de texto em outro, ou seja, muar o
gênero do texto-base no resumo, é outro problema que encontramos dentre
os alunos. Muitos destes (5ª série) fizeram o resumo em forma de narrati-
va, usando elementos típicos de narrações infantis, como “Era um vez...”.
O trecho abaixo exemplifica de maneira satisfatória esse tipo de produção:

Era uma vez os simpsons
A mãe de Bart e o pai estava passeando quando Bart ficou sozinho, em

casa ele queria um video game mas, ele so tinha 99 centavos, e não dava
para ele comprar (...)

Também na primeira proposta, que se tratava de uma reportagem de
cunho narrativo sobre o acidente da TAM, ocorreu esse tipo de construção
textual (restringindo-se a produções de alunos de 5ª série). Talvez esse
problema se explique devido a fatores relativos ao cotidiano de sala de aula.
Nessa fase do aprendizado o único contato com leitura que s alunos têm na
maioria das vezes é através do livro didático e às vezes por meio da biblio-
teca escolar, que fornece para os mesmos, livros de contos, novelas, narra-
tivas etc. reflete-se assim na escrita a experiência que os alunos tiveram
com a leitura.

É interessante notar ainda que a maioria dos resumos produzidos apre-
senta uma contextualização da situação em que ocorreu o fato, como vere-
mos nos trechos abaixo:
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Neste episódio conta ou fala de uns dias antes do natal Bart queria um
jogo novo, porém seus pais não tinham dinheiros para dá-lo, o que o levou a
roubar, porém foi filmado e um segurança pegou o jogo de volta e sua
família foi avisada.

Bart queria uma fita que todos os garotos queriam, tempestade de os-
sos, ele foi até uma loja, ficar com cara de piedade pra ver se alguém lhe
dar a fita.

Chegava o natal todos os garotos faziam seus pedidos. Bart viu na
televisão uma propaganda de um jogo “tempestade de ossos” ele pediu que
sua mãe lhe desse um, ela não quis pois segundo ela esses jogos eram caros
e insentivavam a violência.

Bem o episódio, fala que Bart era um menino que era muito orgulhoso
num lindo dia de natal ele vai ão shopp da umas volta e ele é doido com jogo
de vídeo-game (...)

Nos quatro trechos acima os alunos localizaram o momento do tempo
em que se passou a história, no caso em questão, a época de natal. Mas a
situação contrária também é comum entre os resumos apresentados. A
falta de algumas informações importantes leva, na maioria das vezes, a
uma incompreensão do assunto do texto por parte do destinatário do resu-
mo, como notamos a seguir:

O barde foi ao super mercado os seus amigos roubaram uma bola de
futebou americana no chapéu e o outro um casaco e vestiu um outro por
cima o barde roubou uma fita de vídeo game. Ele vai sair da loja e o policial
pegou ele ele falou que nunca mais iria fazer isso.

Sua família e ele foi tirar uma fotografia lá no supermercado o policial
lembrou dele e colocou a fita gravada pela camera ele tentou tanpar mas
tinha mas umas cinqüenta teve se pai brigou com ele.

Ele queria ganhar uma bicicleta mas ganhou um video game de goufe.
Fim

O leitor que se deparar com um texto semelhante a este com o propó-
sito de se informar sobre o que é tratado no episódio, não compreenderá o
que se passa ou no mínimo terá uma idéia totalmente errônea do mesmo,
uma vez que esse exemplo apresenta também uma exposição um tanto
quanto distorcida, misturando os acontecimentos de uma forma que cria
novos fatos que não aconteceram no episódio. No trecho “Ele queria ga-
nhar uma bicicleta mas ganhou um video game de goufe.”, o aluno se refe-
re a um momento em que o personagem se imagina na ala juvenil da prisão
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e ao receber seu presente de natal, esperando por uma bicicleta recebe um
jornal velho. A referencia ao “video game de goufe” acontece pois no final
do episódio é esse o presente que ele ganha de sua mãe.

A cópia, no presente caso, que se trata de um vídeo, acontece quando
o aluno ao produzir seu resumo acrescenta falas dos personagens, bem
como uma descrição muito detalhada dos fatos. Um caso exemplifica a
cópia seria:

(...)
Mas, ele encontrou com uns amigos que roubaram a loja contaram a

ele, Bart pensou em fazer a mesma coisa, pensou, olhou pra um lado, olhou
pro outro e roubou a fita e saiu andando rápido até a saída da loja, ele
conseguiu sair, mais o segurança da loja pegou ele, ele levou para a sala de
segurança e falou com ele:

- Se você voltar a loja, você vai para a ala juvenil.
Bart sai da loja correndo e voltou pra casa, eles tem que ir na loja para

tirar a foto de natal, mas o Bart não quer ir, eles vão assim mesmo, o Bart
não quer entrar na loja, mas seu pai pega ele no colo e o leva, Bart vê o
segurança e fala para o fotografo tirar logo a foto, no momento em que
tirou a foto o segurança agarou Bart pela camisa e disse:

- Eu falei pra você não voltar aqui, seu ladrão, sua mãe disse que o filho
não era ladrão, então o segurança pegou a fita de vídeo e mostrou a todos
que estavam na loja o marginal que Bart tinha se tornado.

Atividade 3: “A pele nova da mulher velha”
A terceira proposta consistiu de um conto em que é narrado a história

de uma mulher muito velha que conseguiu voltar a ser jovem, mas que,
devido à traquinagem de algumas crianças ela se tornou velha novamente.

É interessante mencionar aqui que, antes que os alunos fizessem o
resumo propriamente dito do conto, foram trabalhadas com eles novamente
as estratégias de sumarização: seleção, apagamento e construção, atra-
vés de exemplos e atividades que eles desenvolveram em sala de aula.
Contudo, o trabalho realizado de antemão parece não ter alcançado o pro-
pósito esperado, uma vez que as produções dos alunos apresentam os mes-
mos problemas de antes. A cópia  também é recorrente nessa proposta.
Talvez confundidos pelo fato de a primeira etapa da sumarização ser a
seleção de informações importantes e o apagamento daquelas considera-
das de menor importância.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21546



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 547

ENSINANDO GÊNEROS DISCURSIVOS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE VIÇOSA: O CASO DO GÊNERO RESUMO

A falta de informações também foi bem freqüente nessa proposta.
Como os alunos estão acostumados a copiarem trechos aleatórios dos tex-
tos, é comum encontrarmos dentre as produções textos como o apresenta-
do abaixo:

Um dia a mulher dormiu na sua sixsú e teve um sonho que a encheu de
alegria e de vontade de viver sonho que havia voltado a ser nova em seu
sonho ela estava lindissima toda enfeitada com colares pulseiras brincos
estava pintada com as cores do urucum e do genipapo até mesmo um cocar
ela usava. Apenas uma coisa a deixava um pouco triste ela não conseguia
encontrar penas para fazer um colar. Quando ela cordou continuou achan-
do que o sonho tinha sido uma mensagem.

Na produção em questão, o aluno fez uma mistura de paráfrase e có-
pia, porém se restringiu à primeira parte do texto, passando, assim, informa-
ção de certa forma incompleta. Por se tratar de um texto longo, os alunos
acreditavam que o resumo também deveria ser longo, sendo proporcional
ao texto. Dessa forma, a maioria dos resumos apresenta uma forma bem
maior do que a desejada para um resumo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PARCIAIS:

É muito difícil fazer com que um aluno abandone uma prática, que
acredita até então estar certa, em favor de outra, de certa forma duvidosa.
Assim acontece neste trabalho com o gênero resumo. Vários fatores estão
envolvidos nessa questão. Uma delas é a comodidade, uma vez que a for-
ma como o resumo é trabalhado e cobrado na escola facilita aos estudantes
a sua produção. A cópia de textos (avaliada como sendo um resumo) é uma
prática bastante comum dentre os alunos e professores da escola em ques-
tão e isso se reflete fortemente no trabalho realizado com os alunos. Estes
se mantêm relutantes em aceitar uma nova proposta de resumo, uma vez
que, o “modelo” ao qual estão acostumados é, digamos, mais “fácil” de ser
produzido.
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ENSINANDO GÊNEROS DISCURSIVOS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE VIÇOSA: O CASO DO GÊNERO RESUMO

REPRESENTAÇÕES IDENTITÁRIAS DE
PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

 EM FORMAÇÃO CONTINUADA1

Gabriela da Silva PIRES (UFV)
Maria Carmen Aires GOMES (UFV)

DIÁLOGO COM OS PROPÓSITOS DA LINGÜÍSTICA APLICA-
DA PARA A REORIENTAÇÃO DO QUADRO DE ENSINO

Voltada a analisar os preceitos desta nova abordagem de formação
continuada para professores de Língua Portuguesa, especificamente os
PCNs, esta pesquisa se mostra relevante por vários motivos. Questiona a
recepção dos PCNs como suporte aplicável no cotidiano pedagógico de
escolas públicas, tomando a cidade de Viçosa/MG como base; discute o
posicionamento dos professores com relação às próprias práticas pedagó-
gicas e aponta reflexões e considerações que possam tornar mais viáveis
as intervenções de políticas educacionais que visam ao ensino de Língua
Portuguesa de forma mais produtiva.

18 Este trabalho é o recorte da pesquisa, intitulada: Formação continuada para professores de
Língua Portuguesa: discutido os PCNs de Língua Portuguesa nas escolas públicas de Viçosa e
Pirangi, fomentada pelo PIBIC/CNPq/UFV
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Um número considerável de professores provém de um ensino de lín-
gua portuguesa ainda calcado na perspectiva da tradição gramatical. Algu-
mas escolas trazem a concepção de um ensino de língua portuguesa que
tem como objetivo o reconhecimento de nomenclaturas gramaticais – uma
lista de conteúdos de gramática prescritiva, que devem ser explorados, a
partir de textos.

Verificamos que a problemática está tanto no acesso aos conhecimen-
tos como na prática de reflexão sobre tais conhecimentos. Desta forma,
estimular uma prática reflexiva em conjunto tem sido postulada por muitos
teóricos como uma alternativa eficaz para se buscar respostas e soluções
viáveis para os professores. Telles (2004, p. 70) menciona o conceito de
“reflexão crítica compartilhada” como um dispositivo que “envolve intera-
ções entre as pessoas empenhadas em identificar, questionar a veracidade
e reformular seus quadros de referência” num processo de compreensão e
atuação sobre as próprias experiências.

Um dos principais contextos visados em relação à formação continua-
da é o âmbito dos professores das séries iniciais de ensino da rede pública.
Muitas escolas da rede pública carecem de uma assistência governamental
eficiente, tanto em relação à estrutura física como em questões de “promo-
ção” profissional dos educadores, com salários minimamente satisfatórios
e aperfeiçoamento pedagógico. Assim, considerando-se o quadro atual de
ensino, especialmente na rede pública, são comuns comentários como os
de Dutra e Mello (2004, p. 35):

Vemos em nossa sociedade críticas sempre contundentes aos professores de
rede pública de ensino, considerados pouco preparados para a atuação peda-
gógica e sentimos que a universidade deve tomar ações concretas que possam
contribuir para o desenvolvimento desses professores através de projetos que
visem à educação continuada dos mesmos, proporcionado-lhes chances de

desenvolvimento autônomo ao longo da vida profissional.

Compreendendo que a ação (e reflexão) dos professores em conjunto
pode contribuir significativamente para a construção (e manutenção) de
um novo quadro de docentes — e discentes — engajados com o ensino,
Telles (2004, p.64) traz o conceito de “reflexão crítica compartilhada”. O
autor parte do princípio de que adotar uma teoria mais crítica adequa-se ao
trabalho com professores em formação continuada; isso porque tal propos-
ta “vê a realidade não como natural, mas naturalizada e moldada segundo
fatores sociais, políticos, econômicos, étnicos e de gênero” (ibidem, p.73).
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Tendo em vista enfatizar a eficácia da proposta reflexiva compartilhada,
Telles (2004, p.70) assim a caracteriza:

reflexão crítica compartilhada envolve interações entre pessoas empenhadas
em identificar, questionar a veracidade e reformular seus quadros de referên-
cia (corpos de significados) e as estruturas de pressuposições que determinam
suas maneiras de perceberem, pensarem, decidirem, sentirem e agirem sobre
suas experiências; maneiras estas que são assimiladas culturalmente, ao invés

de aprendidas de forma intencional.

A interação mostra-se, desta forma, como um dispositivo para que, por
meio de relatos de histórias e experiências, pessoais e profissionais, os pro-
fessores possam cooperar uns com os outros em busca de interpretações e
soluções viáveis dos problemas enfrentados.

O GÊNERO DISCURSIVO COMO FERRAMENTA DE ATUAÇÃO
SOCIAL

Os PCNs (1998, p. 24) trazem, na parte intitulada A SELEÇÃO DE
TEXTOS, a seguinte menção quanto à escolha do gênero textual para o
ensino de língua portuguesa:

Sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das situações
privadas de interlocução, em função dos compromissos de assegurar ao aluno
o exercício pleno da cidadania, é preciso que as situações escolares de ensino
de Língua Portuguesa priorizem os textos que caracterizam os usos públicos
da linguagem. Os textos a serem selecionados são aqueles que, por suas carac-
terísticas e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas de
pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos usos
artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais à plena participação numa

sociedade letrada.

Apesar de este texto dos PCNs ter sua legibilidade questionada, consi-
derando-se o enxerto indiscriminado de teorias várias e o fato de apresen-
tar uma descrição bastante genérica dos termos, podemos depreender que
os textos referidos, privilegiados por este documento, priorizam a reflexão
dos alunos.

De fato, a própria abordagem de gêneros discursivos tem sido pouco
expressiva no ensino das séries iniciais. Pesquisas da última década têm
elucidado que ainda se destaca, em sala de aula, o privilégio do estudo
gramatical. Após sua pesquisa em contextos escolares nos anos 90, Batista

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21553



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade554

Maria Cecilia Mollica, Marisa Leal

(1997, p. 118) alega “que o ensino está centrado apenas na avaliação e na
correção do uso e na transmissão de regras gramaticais”.

Pensando numa reorientação deste quadro, as novas abordagens lin-
güísticas têm apontado para o ensino de português voltado para a análise e
interpretação crítica dos diversos textos, tendo como ponto de partida a
identificação do gênero discursivo ao qual pertencem. Dentre o conjunto
destes gêneros, o que se destaca é, como mencionado, o gênero que traz
um tipo de texto argumentativo. Podemos, ainda, citar os textos expositivos,
próprios do meio escolar — como o relatório e o resumo —, os quais ne-
cessitam receber a devida relevância, no que é concernente à explanação e
exploração dos mesmos, durante a situação de ensino.

Considerando os textos argumentativos, a esfera que abarca gêneros
usados para argumentar é vasta. Tomando a premissa de que a função
comunicativa de determinado gênero se sobressai em relação à sua forma
textual — no que tange à conceituação —, identificar um gênero requererá
muito mais uma habilidade discursiva que, propriamente, textual, levando-
se em consideração as condições de produção. Temos, então, que um gê-
nero do campo argumentativo poderá manifestar-se sob forma de poesia,
dissertação, reportagem, outdoor, entre outros.

Passando à abordagem discursiva crítica dos fenômenos lingüísticos,
temos a concepção de Meurer (2005), que adota os estudos discursivos de
Norman Fairclough. Este último amplia o conceito de gênero discursivo,
entendendo-o como instrumento de preservação ou contestação de ideolo-
gias, como ferramenta de atuação social e empoderamento.

Pensando na configuração discursivo-social inerente à linguagem, Fair-
clough (2003 apud RESENDE; RAMALHO, 2005, p. 60) considera que o
discurso apresenta três significados: o acional, o representacional e o iden-
tificacional. Apresentando, sumariamente, cada significado, temos que o
significado acional traz um foco entre texto e sua interação com eventos e
relações sociais; o representacional considera a forma como se manifes-
tam as representações sociais no texto; e o identificacional questiona como
se constroem identidades por meio do discurso. Assim, Resende e Ramalho
(2005, p. 61) argumentam que:

a análise de discurso deve ser simultaneamente à análise de como os três tipos
de significado são realizados em traços lingüísticos dos textos e da conexão
entre o evento social e práticas sociais, verificando-se quais gêneros, discursos
e estilos são utilizados e como são articulados nos textos.
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Neste ínterim, o vocabulário se destaca como um importante indicativo
de como se dá a representação do mundo para os diversos atores sociais,
uma vez que seus discursos se moldam por meio dos léxicos selecionados e
empregados (FAIRCLOUGH, 2003 apud RESENDE; RAMALHO, 2003).

Pensando no significado identificacional, temos, como dito anterior-
mente, que através do discurso a identidade dos atores sociais são constru-
ídas e moldadas. Basicamente, esta identificação é apreendida através do
estilo. Assim, conforme o estilo empregado, depreendemos os diferentes
questionamentos, conflitos e lutas por poder que se manifestam na socieda-
de por meio dos discursos (FAIRCLOUGH, 2003 apud ibidem).

Em se tratando do contexto das escolas públicas, encarar a linguagem,
ou o conhecimento mais crítico desta, enquanto prática social, é imprescin-
dível para corroborar com a reafirmação de que, através da eficaz manipu-
lação dos diversos gêneros discursivos, o individuo torna-se mais apto a
incluir-se socialmente em seu meio. É nesta perspectiva que a Análise de
Discurso Crítica (ADC), aqui discutida, demonstra ser a teoria mais apro-
priada para se pensar numa aplicação prática ao ensino, ao compreender
que a “linguagem tem o poder de constituir formas de conhecimento e cren-
ças, relações e identidades” (MEURER, 2005, p. 106).

A INVESTIGAÇÃO JUNTO ÀS PROFESSORAS

Apresentaremos aqui as reflexões provenientes de um grupo de dis-
cussão, realizado com quatro professoras de Viçosa/MG. Caracterizamos
as participantes da pesquisa da seguinte forma: professoras de Língua Por-
tuguesa que atuam em escolas da rede pública e lecionam para as séries do
Ensino Fundamental e que tenham se formado há mais de dez anos. Tal
escolha por esse perfil de profissionais se justifica pelo fato de não terem
acompanhado os últimos avanços lingüísticos nos cursos de graduação e,
portanto, fazerem parte do grupo de professores em formação continuada.

Três questões nortearam esta pesquisa, a saber, (i) “qual sua experiên-
cia com o texto?”; (ii) “caso não houvesse livros didáticos, que gêneros
você privilegiaria para trabalhar em sala de aula com os alunos?”, e (iii)
“como sua história de vida influenciou sua postura como professor?”.
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1. As experiências com o texto

Discutiremos, nesta seção, as representações construídas pelas pro-
fessoras de Viçosa para cada uma das três questões propostas. As quatro
professoras que integraram este grupo de discussão serão identificadas
pelos nomes de Alice, Sandra, Míriam e Rosa.

A primeira questão aqui analisada refere-se à forma como se dá a
experiência das professoras com textos, procurando sondar o que estes
profissionais entendiam como tal e quais as principais atividades realizadas
envolvendo textos em sala de aula.

A inter-relação que o texto instaura com os alunos é um ponto bastante
considerado por professores durante o processo de escolha e análise das
atividades, como podemos notar através da fala de Míriam:

(1)
Às vezes eu até deixo de trabalhar [o texto] porque não tem nada

a ver com a realidade dos meninos. (...) Quando a gente tá tendo
dificuldade pra trabalhar, então a gente tem que procurar uma coisa
que chame a atenção dos meninos.

Assim, conforme a professora aponta, há a preocupação em se buscar
aproximar o material estudado com a realidade vivida pelos alunos. Ao se
referir a sua experiência com os textos produzidos pelos alunos, esta pro-
fessora alega que:

(2)
E o texto deles, que eles escrevem pra gente, depende também do

assunto. (...) Mas quando a gente deixa livre aí sai coisa bem interes-
sante. (...) Então depende.

A atitude de Míriam, ao dar liberdade ao processo de escrita de seus
alunos, fugindo dos parâmetros estanques da produção textual escolar, si-
naliza para o que Citelli e Bonatelli (2000) colocam como um ponto de
modificação do quadro de ensino. Para as autoras, “no mundo fragmentado
da escola sempre há lugar para um trabalho que não limite o signo lingüísti-
co à camisa-de-força da normatividade escolar” (CITELLI; BONATE-
LLI, 2000, p. 171).
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O sucesso da atividade está condicionado, primordialmente, por dois
aspectos: de um lado, o texto estudado deve se adequar ao contexto social
no qual o aluno está inserido, devendo chamar “a atenção dos meninos”; e,
de igual maneira, os textos produzidos pelos alunos são guiados segundo a
liberdade e adequação do “assunto” a ser tratado. Se por um lado esta
atitude é satisfatória, uma vez que se abre à interação, ela também exerce
um efeito limitador da capacidade de escrita. Escrevendo primordialmente
acerca do “assunto” que lhe chame a atenção, o aluno não terá efetivas
oportunidades de praticar e desenvolver seu senso crítico perante temas
que lhe sejam novos.

Relatando possíveis atividades de escrita, Sandra diz:

(3)
Aí é que você aproveita para corrigir alguns errinhos.

Por meio desta fala, percebemos que ainda está presente a idéia da
correção gramatical na avaliação das produções de texto dos alunos. A
adequação dos alunos às regras gramaticais deve ser encorajada. No en-
tanto, na produção textual, pode-se haver um enfoque em pontos concer-
nentes a esse tipo de atividade, como a boa estruturação das idéias no
texto, encadeamento lógico de parágrafos e coerência textual. A este res-
peito, Citelli e Bonatelli (2000) pontuam que um empecilho para a efetiva
“circulação de textos produzidos pelos alunos numa perspectiva dialógica”
é quando esta circulação se realiza “tendo por finalidade única varrer do
texto os erros gramaticais” (CITELLI; BONATELLI, 2000, p. 120).

Há, na prática pedagógica relatada por Rosa, um aspecto positivo e
produtivo observado:

(4)
Normalmente a gente lê texto que a gente produz. E tem aquele,

uma prática de tá trocando dentro da sala, sabe, os textos deles. E um
corrige o do outro. Como é que chama? Interação?(...) É legal essa
parte aí.

Incluir uma prática de ensino interativa nas atividades realizadas é um
indicativo de transformação de atitude desta professora perante o ensino
tradicional e descontextualizado com o qual temos nos deparado ultima-
mente. A consciência de que a troca de saberes enriquece o aprendizado
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do aluno é a mostra da mudança que, ainda que gradativa, começa a des-
pontar na situação de ensino.

A abertura à criatividade e a conseqüente fuga aos padrões canônicos
de textos trazidos pelos livros didáticos também se revelam como ativida-
des produtivas em mais esse relato da professora:

(5)
Gente, aí vamos trabalhar Viçosa, vamos falar de Viçosa. Vamos

fazer um guia turístico de Viçosa? Aí você tem que ver, tadinho. Não
precisa de muita coisa.

Ao introduzir o trabalho com um gênero discursivo diferente dos já
recorrentes no meio escolar, como o caso da inclusão do gênero guia turís-
tico, Alice dá ferramentas a seus alunos para que estes possam ter uma
maior desenvoltura para lidar com outros gêneros. Assim estarão se abrin-
do para uma gama de novas possibilidades de produções textuais.

Refletindo por um outro ângulo, temos que, salvo algumas exceções, o
livro didático, assim como os textos trazidos por este, configura-se como
material privilegiado e legitimado para a condução das aulas. Assim, a abor-
dagem feita pelo professor torna-se crucial para determinar o sucesso ou
fracasso da aula.

2. Os gêneros privilegiados

A questão proposta toca em dois aspectos caros ao ensino, tanto de
português como de outras áreas do conhecimento. Há o questionamento
acerca do lugar que o livro didático tem ocupado em sala de aula e, conse-
qüentemente, a autonomia (ou dependência) dos professores diante desse
material.

A primeira professora a se manifestar é Rosa. Apesar de iniciar sua
fala com um verbo modalizador de dúvida (Eu acho que poesia), enfatiza
sua escolha por poesia com bastante veemência ao longo da discussão.
Segue o trecho da discussão imediata à pergunta:
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(6)
Orientadora/mediadora: (...)Que gêneros vocês privilegiariam pra

trabalhar em sala de aula com seus alunos?
Rosa: Eu acho que poesia.
Orientadora/ mediadora: Poesia? Por quê?
Rosa: É porque eu gosto muito.
Míriam: Ah, é apaixonada Ah, eu já gosto é de narrativa.
Rosa: E assim, as aulas que eu trabalho que são mais produtivas

é quando eu trabalho com poesia
Alice: É porque você já deixou transparecido bem.

A colocação de Rosa não é posta sem a apreciação das colegas de
trabalho. Míriam e Alice, além de não compactuarem com a escolha de
poesia, manifestam as suas apreciações contrárias àquela. Como justifica-
tivas para a escolha de poesia como gênero a ser explorado em sala de
aula, Rosa apresenta duas: afetividade e produtividade. Ao dizer: “É por-
que eu gosto muito”, Rosa deixa transparecer que a motivação inicial é o
fato de gostar de poesia e se identificar com esse gênero.

O critério afetivo é indissociável das escolhas, sejam pessoais ou pro-
fissionais. A conscientização deste fato é o que leva, por exemplo, Abrahão
(2004, p. 131) a refletir sobre uma nova construção identitária do professor.
A autora enfatiza que “o professor é visto como um ser total, situado social
e historicamente, portador de uma rica história de vida”. Para a autora,
encarar o professor como uma “tabula rasa” faz parte de uma concepção
antiga e ultrapassada.

Ao relatar os gêneros discursivos privilegiados, Alice amplia sua res-
posta em relação à professora anteriormente mencionada, apontando três
gêneros. Segue o trecho da discussão:

(7)
Alice: Ah, eu acho que eu ia pro lado da música, da revista, do

jornal. Eu gosto mais dessa parte. A poesia, eu trabalho mas não é
muito a minha praia não.

Míriam: Eu também não gosto muito não
Sandra: Eu também não , eu prefiro os jornais, essa parte
Alice: Eu fico meio presa no texto da poesia.
Míriam: Eu é narrativa, jornais , revistas. Poesia também não.

Uma vez ou outra.
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Muitas vezes, a escolha ou rejeição de determinado gênero está condi-
cionada não apenas à afetividade como também a limitações de trabalho.
Ao dizer que a poesia não é a sua “praia” (ou seja, a área com a qual
menos se identifica), Alice alega ficar “meio presa no texto da poesia”.
Tal atitude se relaciona com o que Almeida (2001, p. 118) chama de “incul-
cação de incompetência, isto é, o professor é levado a assumir como culpa
ou falha pessoal o seu insuficiente domínio das formas prestigiadas dos
bens culturais.”

Sandra e Míriam foram as professoras que apenas citaram os gêneros
e tipos textuais a serem privilegiados. Retomando os trechos anteriormente
citados, observamos que Míriam inclui sua opção com entusiasmo:

(8)
Ah, eu já gosto é de narrativa.

Houve aqui uma confusão terminológica entre gêneros discursivos e
tipologias textuais, tão comumente difundida no âmbito escolar. Ao menci-
onar que optaria por trabalhar com narrativas, a professora está, na verda-
de, se referindo a um tipo específico de texto e não a um gênero discursivo
propriamente dito.

 Logo em seguida, Míriam acrescenta suas outras opções. Neste caso,
tratam-se de dois gêneros discursivos:

(9)
Eu é narrativa, jornais , revistas. Poesia também não. Uma vez ou

outra.

Percebemos, ainda, certo privilégio para aquelas estruturas textuais
consideradas cânones, em aulas de Língua Portuguesa. Assim, os trabalhos
destas professoras direcionados a textos se concentram em gêneros do
campo da narração — entendida como as estórias trazidas pelos livros
didáticos. O fato de estas professoras terem apenas citado os gêneros es-
colhidos, abstendo-se de relatarem possíveis atividades, sinaliza para um
quadro de escolha acrítico. Assim, a escolha parece ser guiada pelo senso
comum.

São percebidos, pela atitude acrítica do professor, um desestímulo à
própria criatividade bem como uma conformidade diante de uma situação
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de dependência do livro didático, o qual “constitui-se, se não o único mate-
rial de ensino/aprendizagem, o mais importante, em grande parte das esco-
las brasileiras” (BEZERRA, 2005, p. 35).

3. História de vida: relatos acerca da experiência como alunas

O primeiro relato, dado por Alice, mostra que há uma relação estreita
entre a imagem exemplar recebida da professora e sua então escolha pelo
magistério. Vejamos o recorte desta narrativa:

(10)
Eu escolhi português porque eu tenho uma professora de portu-

guês na minha imagem que é o exemplo de professora. Um dia eu fui
na minha cidade e encontrei ela na fila do banco.(...) Aí eu olhei pra
ela, eu fui até onde ela tava. Eu falei assim: L., adivinha o que é que
eu formei? Porque eu saí da cidade, né? Aí ela: não me diga. Eu falei,
por sua causa. Mas ela ficou tão feliz, entendeu? Eu, eu tenho esse
exemplo na minha vida.

Compartilhando com Alice a força exercida por um exemplo recebido
durante a fase estudantil, Sandra relata eventos marcantes de sua infância
enquanto aluna:

(11)
Eu tenho um exemplo. Não sei se vale, se é uma resposta pra sua

pergunta. Mas eu tive uma professora na quarta série, que eu não sei.
(...) Então a gente tinha uma coisa com ela, né? Muito carinho por ela
. Ela começou a ler pra gente o livro Viagens de Gulliver, em capítulos,
sabe? Como se fosse novela. Então ela parava numa parte. Por uns
dez minutos ela fazia a leitura, e aí a gente ficava doido pra saber o
resto da história. Mas foi tão bom, menina. Eu não esqueço dessa
passagem não.

Percebemos, nestes dois relatos, a ênfase ao aspecto pessoal e afetivo
estabelecido nas relações professor-aluno. Ao atribuírem às professoras
(que elas tiveram na infância) o status de exemplo, Sandra e Alice não
apenas as elogiam como, implicitamente, afirmam seguir enquanto educa-
doras uma postura similar.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21561



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade562

Maria Cecilia Mollica, Marisa Leal

As experiências enquanto aluna também repercutem na memória de
Rosa. Sua professora, que, assim como a professora de Sandra, também
possuía o hábito de ler estórias, solidificou relação afetiva, despertando o
interesse pela leitura em seus alunos. O trecho a seguir demonstra como
Rosa relata tal experiência:

(12)
Na segunda série. Sabe quem dava aula pra mim na segunda sé-

rie? M. do C. C.
Deu aula pra mim. Quando ela lia história pra gente eu adorava.

Ficava imaginando, voava naquela história, Nossa Senhora.

Percebemos, através destes relatos, que a leitura ainda parece ser re-
presentada como uma forma para, primordialmente, levar ao prazer. O livro
é encarado como uma forma de “viagem”. Assim, ainda é a relação afetiva
estabelecida entre leitor e livro o que mais se destaca.

Dentre as professoras participantes, Rosa foi aquela que apontou ter
uma relação mais explicitamente concretizada entre experiência vivida e
atual postura profissional, no que tange à prática pedagógica. Podemos
perceber a concretização da influência recebida no fragmento seguinte:

(13)
Tanto que os meus meninos, na medida que começaram a crescer,

aí eu comprava livrinho de historinha pra eles. Eles adoravam ler.
(...)
Estimulo eles [alunos] a lerem. Falo, nossa, mas esse livro é ma-

ravilhoso. Faço propaganda, faço. Aí eles te perguntam. Já leu esse
daqui, professora? Já, nossa é bom demais. E realmente eu já li por-
que eu gosto demais de ler, né?

A experiência vivida pelas professoras, na fase estudantil, nem sempre
se concretiza em uma relação direta, quanto à postura profissional adotada.
Isto porque uma experiência negativa pode se converter em subsídio para
uma postura considerada positiva enquanto professor. A este respeito, te-
mos o relato de Míriam.
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(14)
Tem muita coisa que a gente aprende. Que a gente passa, assim, a

aprender. Mas tem muita coisa que você aproveita, né? Por exemplo,
eu aqui na universidade, eu tive aula com o bruxo do M. A. Mas ele
passou algo de bom pra gente. Tanto é que eu amo a parte de lingua-
gem, de lingüística, entendeu? Ele era terrível mesmo. Mas, tanto é
que eu gosto muito mais da parte de lingüística do que a parte grama-
tical. Ficar trabalhando texto. Mas então é assim, tem coisa que você
aproveita, né? E de boa, positiva. Eu não vou fazer com os meus alu-
nos o que fez, o que ele fazia com a gente aqui na escola. É, o jeito, eu
não gostava do jeito dele. Mas eu gostava da didática.

Atributos como “bruxo” e “terrível” são concomitantemente usados
para discriminar o professor que desperta nela o interesse pela área de
trabalho, dentro dos estudos em Língua Portuguesa. A dissociação entre o
campo pessoal-afetivo e o profissional-didático ocorre de forma bastante
clara no discurso de Míriam.

Diante do que foi apresentado através dos relatos sobre as experiênci-
as vividas pelas professoras e as implicações concretas de tais experiênci-
as, vemos que há, por vezes, uma tendência a se repetir as ações conside-
radas exemplares. No outro extremo, as experiências negativas exercem
um efeito positivo na prática pedagógica destas professoras, uma vez que
surgem como exemplos a não serem seguidos. Assim, ainda que a experi-
ência com determinado professor tenha sido marcada pelo aspecto negati-
vo, como foi observado no relato de Míriam, a influência exercida sobre o
professor tem igual peso, sendo convertida em ganho positivo, na prática
didática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das falas espontâneas e narrativas de tais professoras sinali-
za para o fato de que há uma apropriação efetiva mínima da perspectiva
discursiva proposta nos PCNs. As representações mais recorrentes osci-
lam entre uma visão estereotipada do professor como profissional frustrado
e impotente, e uma auto-valorização enquanto profissional inovador dentro
das próprias limitações.
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A apropriação dos PCNs não tem se mostrado eficaz. Há, ainda, con-
flitos envolvendo terminologia gênero e tipologia textual, como verificamos
ao longo das análises. Uma efetiva apropriação requer mudanças de atitu-
de por parte dos professores e, novamente, enfatizamos a urgência de se
implantar políticas que instiguem a reflexão em conjunto e auto-reflexão
dos professores.

Uma vez que lidam diretamente com a concepção de língua, e esta tem
recebido uma abordagem mais dialógica e eminentemente social, os educa-
dores em Língua Portuguesa necessitam de respaldos teóricos eficazes.

Diante das análises das falas espontâneas das professoras, percebe-
mos haver um aspecto aparentemente paradoxal, uma vez que o grupo de
professoras pesquisadas mostrou-se, em alguns pontos, bastante heterogê-
neo. As divergências maiores foram encontradas em relação ao valor dado
à abordagem gramatical e em relação à auto-representação das porfesso-
ras. Porém, em se tratando de questões como carência de subsídios teóri-
cos, representação de alunos e ênfase nos fatores afetivos durante a con-
dução de aulas de Português as professoras apresentavam perspectivas
em comum.

De acordo com as falas das professoras, tem-se que, na prática cotidi-
ana, elas, apesar de mostrarem-se conscientes acerca da importância e
potencial das novas propostas educacionais, revelam conduzir suas aulas
antes por experiências pessoais e afetivas, do que por respaldo teórico apli-
cável.

A partir desta pesquisa, observamos a ironia presente na formação
continuada de professores. O professor é avisado de que sua prática ne-
cessita ser aprimorada. Assim, procura formas de receber auxílio, o qual é,
mormente, pensado como externo, geralmente proveniente de entidades
governamentais. No entanto, este educador não tem recebido incentivo
concreto do governo. Acaba por se basear na tradição que recebeu en-
quanto aluno. Muda, pois esta é uma exigência da atualidade. Desta forma,
vemos que, com uma intervenção mínima ou, por vezes, nula, os PCNs bem
como outros projetos de política educacional, dificilmente alcançarão resul-
tados efetivamente positivos e que contribuam para a autonomia dos pro-
fessores.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21564



Língua portuguesa – Identidade, Difusão e Variabilidade 565

QUESTÕES SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS E LETRAMENTOORALIDADE EM LINGUAGENS

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ABRAHÃO, Maria Helena Vieira. Crenças, pressupostos e conhecimentos de alunos-
professores de língua estrangeira e sua formação inicial. In: ABRAHÃO, Maria Helena
Vieira. (Org.) Práticas de ensino de língua estrangeira: experiências e reflexões. Campinas:
Pontes, 2004. p. 131- 152.

ALMEIDA, Ana Lúcia de Campos. O professor-leitor, sua identidade e sua práxis. In:
KLEIMAN, Ângela B. (Org.) A formação do professor: perspectivas da lingüística aplica-
da. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. p. 115- 136.

BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Aula de português: discurso e saberes escolares. São
Paulo: Martins Fontes, 1997.

BEZERRA, Maria Auxiliadora. Textos: seleção variada e atual. In: DIONÍSIO, Ângela
Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora. (Orgs.) O livro didático de Português: múltiplos

olhares. 3 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. p.35- 47.

CITELLI, Beatriz Helena Marão; BONATELLI, Ivanhoé Robson Marques. A escrita na
sala de aula: vivências e possibilidades. In: CHIAPPINI, Lígia. Aprender e ensinar com

textos. (Org.) 3 ed. São Paulo: Cortez, 2000. p. 119- 173.

DUTRA, Deise Prina e MELLO, Heliana. A prática reflexiva na formação inicial e continu-
ada de professores de língua inglesa. In: ABRAHÃO, Maria Helena Vieira. (Org.) Práticas

de ensino de língua estrangeira: experiências e reflexões. Campinas: Pontes, 2004. p. 31-
43.

MEURER, José Luiz. Gêneros textuais na análise crítica de Fairclough. In: MEURER, J. L;
BONINI, A; MOTTA-ROTH (Orgs.) Gêneros: teorias, métodos, debates. São Paulo:
Parábola, 2005. p. 81- 106.

RESENDE, Viviane de Melo; RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica. São Paulo:
Contexto, 2006.

Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto
ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

TELLES, João Antônio. Modos de representação: o espetáculo teatral como dispositivo de
reflexão e representação do desenvolvimento do professor. In: ABRAHÃO, Maria Helena
Vieira. (Org.) Práticas de ensino de língua estrangeira: experiências e reflexões. Campinas:

Pontes, 2004. p. 61- 105.

temp1.pmd 29/4/2008, 18:21565


	Livro - capa - corte.pdf
	Página 1

	Livro - Lingua portuguesa (AILP)



