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Apresentação 

 
 
 

É com enorme prazer que saudamos os participantes do II Congresso 
Internacional da AILP (Associação Internacional de Lingüística do 
Português), “Língua portuguesa: identidade, difusão e variabilidade”, 
realizado, neste triênio, aqui no Brasil (UFRJ / Faculdade de Letras). 

 
Desde sua criação em 2000, a AILP vem se consolidando como uma 

das principais entidades científicas voltadas para o estudo, o ensino, a 
utilização comum e a divulgação da língua portuguesa no mundo. Nesses 
poucos anos de existência, a AILP já conta, em seu quadro de associados, 
com lingüistas de praticamente todo o mundo lusófono. 

 
No atual triênio, na tentativa de executar uma das metas firmadas nos 

Estatutos 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”, 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 (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), (c) a DPLP (Divisão 
de Promoção da Língua Portuguesa), do Ministério das Relações Exteriores 
(Itamaraty), e (d) o IILP (Instituto Internacional de Língua Portuguesa). 

 
Cientes de que esses órgãos oficiais constituem foro multilateral 

privilegiado para o aprofundamento da cooperação entre as comunidades de 
língua portuguesa, entendemos que a AILP pode subsidiar o importante 
trabalho que vem sendo desenvolvido por essas Entidades. E foi com esse 
espírito que as contatamos, nos apresentando: acreditando que podemos 
colaborar. 

 
Os Congressos Internacionais da AILP constituem rara ocasião para 

que, entre lingüistas dos vários países em que a língua portuguesa é falada, 
sejam debatidas importantes questões sobre o idioma. 

 
O II Congresso pretende abrir uma série de debates sobre questões 

lingüísticas de interesse transnacional. Teve esse espírito a escolha da 
temática geral, “Língua portuguesa: identidade, difusão e variabilidade”. 
Buscamos, com o II AILP, implementar uma série de discussões sobre 
assuntos pertinentes a todas as variedades do português: a formação 
histórica, a difusão em diversos países dos quatro continentes (América, 
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África, Ásia e Europa), a identidade, a variabilidade e políticas do idioma, 
entre outros temas.  

 
Neste livro, os participantes do II Congresso encontrarão todas as 

informações referentes ao nosso cronograma de trabalho durante o II AILP. 
Também terão acesso à localização das atividades e aos resumos (a) de 
grande parte das palestras apresentadas em mesas-redondas; e (b) de todas 
as comunicações submetidas à análise pelo Comitê Científico. 

 
Aproveitamos a oportunidade para louvar o trabalho do Comitê 

Científico que, compreendo a necessidade, analisou prontamente as muitas 
propostas de comunicação que nos foram encaminhadas. Agradecemos, 
também, aos que, apesar de não terem seu trabalho selecionado, dado o 
pequeno espaço destinado a esse tipo de atividade, prestigiaram-nos com seu 
interesse pelo Evento. 

 
Agradecemos todo o apoio recebido das várias pessoas e instâncias 

que nos ajudaram a concretizar essa importante oportunidade de interação 
acadêmico-científica.  

 
Muitíssimo bem-vindos!!!  Desejamos a todos um excelente II AILP! 

 
 
 
Maria Lúcia Leitão de Almeida                          Carlos Alexandre V. Gonçalves  
           Presidente da AILP                                           Vice-Presidente da AILP 
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Programação Geral 
 
 

25 de setembro de 2007 – terça-feira 
 
 
08:00 / 09:00 
Inscrições e entrega do material (Corredor principal – 2º pavimento) 
 
09:00 / 10:30  
Sessão de Abertura  (Auditório G-2) 
Língua portuguesa: identidade, difusão e variabilidade 
Evanildo Bechara (Academia Brasileira de Letras)  
 
10:30 / 10:45 
Coffee Break (Corredor do Bloco G) 
 
10:45 / 12:15 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
Situação lingüística do português na África e na Ásia: estudo de casos  
Hildo Honório do Couto (UnB, Brasil)  
Hanna Batoréo (Universidade Aberta de Lisboa, Portugal)  
Antônio Fernandes Costa (Universidade Católica de Angola) 
 
12:15 / 13:00 
Almoço   
 
13:00 / 14:00 
Comunicações Selecionadas (sessões 01-06) – Auditórios E-1, E-2, E-3, G-1, 
Mattoso Câmara (F-329) e Guimarães Rosa (F-324) 
 
14:00 / 15:30 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
Aspectos lingüísticos e sócio-históricos na formação 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) 
 
15:30 / 15:45 
Coffee Break (Corredor do Bloco E) 
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15:45 / 17:00  
Sessão Temática 1 (Auditório E-1) 
Estruturas produtivas em português 
Coordenação: Maria Cecília Mollica (UFRJ) 
Operações de oralidade na alfabetização  
Marisa Leal (IM/UFRJ) &  Maria Cecília Mollica  (UFRJ/CNPq) 
 
"É quando": uma estrutura de definição?  
Cristina Góes Monteiro (PUC-Rio/UFRJ)  
 
A dimensão pragmática em EAD 
Fátima Barbosa (UFRJ) 
 
Processos morfológicos recorrentes em textos técnicos 
Vânia Guedes (UFRJ) 
 
15:45 / 17:00 
Sessão Temática 2 (Auditório E-2) 
Por uma política de promoção da Língua Portuguesa do Brasil - o CELPE-
Bras 
Patrícia Maria Campos de Almeida (UFRJ)  
Ana Catarina M. R. Nobre de Melo (UFRJ)  
Danúsia Torres dos Santos (UFRJ) 
 

 

 

26 de setembro de 2007 – quarta-feira 
 

 

09:00 / 10:00 
Conferência (Auditório G-2) 
Elaboração de corpus orais: o corpus val.es.co. de conversações coloquiais 

Emilio Antonio Briz (Universidad de Valencia, Espanha) 
 
10:00 / 10:15 
Coffee Break (Corredor do Bloco G) 
 
10:15 / 12:00 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
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) 
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12:00 / 13:00 
Almoço   
 
13:00 / 14:00 
Mesa-redonda / Assembléia Geral (Auditório G-2) 
Políticas de integração das associações de lingüística do português 
Maria Lucia Leitão de Almeida (AILP)  
Dermeval da Hora (ABRALIN)  
Cláudia Roncarati (AILP, ABRALIN)  
João Costa (APL) 
 
14:00 / 15:30 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
Multilingüismo na formação do Português 
Dante Lucchesi (UFBA, Brasil)  
Tânia Conceição C. de Souza (Museu Nacional, Brasil) 
Perpétua Gonçalves (Univ. Eduardo Mondlane, Moçambique) 
 
15:30 / 15:45 
Coffee Break (Corredor do Bloco E) 
 
15:45 / 17:00 
Comunicações Selecionadas (sessões 07-12) – Auditórios E-1, E-2, E-3, G-1, 
Mattoso Câmara (F-329) e Guimarães Rosa (F-324) 
 
20:00 / 22:00 
Jantar de confraternização (por adesão) – Hotel Mirador (Copacabana) 
 
 

 

 

27 de setembro de 2007 – quinta-feira 
 
09:00 / 10:00 
Conferência (Auditório G-2) 
Os pronomes do Português do Brasil: confrontos com algumas funções de 
pronomes românicos  
Rodolfo Ilari (Stockholms Universitet)  
 
10:00 / 10:10 
Coffee Break (Corredor do Bloco G) 
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10:10 / 12:10 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
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, Portugal)  
Sílvia Rodrigues Viera (UFRJ, Brasil) 
 
12:10 / 13:00 
Almoço   
 
13:00 / 14:30 
Mesa-redonda (Auditório G-2) 
A questão da norma urbana: a fala carioca  
Afrânio Gonçalves Barbosa (UFRJ, Brasil)  
Uli Reich (Universidade de Colônia, Alemanha)  
Célia Regina Lopes (UFRJ, Brasil) 
 
14:30 / 15:45 
Sessão Temática 3 (Auditório E-1) 
Identidade, construção de sentidos e estratégias de leitura 
Coordenação: Maria Aparecida Pauliukonis  (UFRJ)  
  
Leonor Werneck dos Santos (UFRJ)    
Lúcia Helena Martins Gouvêa (UFRJ)  
Maria Aparecida Pauliukonis (UFRJ) 
 
14:30 / 15:45 
Sessão Temática 4 (Auditório E-2) 
Variabilidade e gramaticalização no português do Brasil  
Coordenação: Mário Eduardo Martelotta  (UFRJ) 
   
Variação e mudança nas estratégias de negação no português do Brasil  
Maria Angélica Furtado da Cunha (UFRN) 
 
Advérbios locativos na trajetória do português escrito: variabilidade e 
gramaticalização  
Mariangela Rios de Oliveira (UFF)  
 
O papel da transitividade na ordenação de adverbiais temporais ou aspectuais  
Maria Maura Cezario (UFRJ) 
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Ordenação de advérbios qualitativos no português escrito dos séculos XVIII e XIX  
Mário Eduardo Martelotta  (UFRJ) 
 
15:45 / 16:00 
Coffee Break (Corredor do Bloco E) 
 
16:00 / 17:00 
Comunicações Selecionadas (sessões 13-18) – Auditórios E-1, E-2, E-3, G-1, 
Mattoso Câmara (F-329) e Guimarães Rosa (F-324) 
 
17:00 
Encerramento / coquetel 
 
 
 

Comunicações Selecionadas 
 
 

25 de setembro de 2007 – terça-feira 
 
 

Sessão 01 (Auditório E-1) 
Questões de texto e de discurso: abordagens sobre a fala e sobre a escrita 
 
A paráfrase como elemento de progressão no texto falado 
Carmen Elena das CHAGAS (Universidade Federal Fluminense) 
 
O uso de digressões em textos orais 
Leila Maria TESCH (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
A modalização em reportagens jornalísticas 
Regina Souza GOMES (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
 

Sessão 02 (Auditório E-2) 
Variação sintática e morfossintática em diferentes sincronias 

 
O apagamento de pronomes clíticos de forma reflexiva em atas da SPD 
Regina Lúcia BITTENCOURT (Universidade Federal da Bahia) 
 
A norma brasileira em construção: a variação entre tu e você no início do século XX 
Leonardo Lennertz MARCOTULIO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
Paula Fernandes da SILVA (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
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Construções com verbos de alçamento em cartas de fins do século XIX 
Fernando Pimentel HENRIQUES (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
 

Sessão 03 (Auditório E-3) 
Prescrição gramatical: erros, acertos, propostas de revisão 

 
Para uma proposta de reforma ortográfica do uso do hífen no português do Brasil 
Maurício da SILVA (Universidade Federal Fluminense) 
 
Até: preposição ou partícula de inclusão? 
Patrícia Teles ÁLVARO (Universidade Souza Marques) 
 
De “cobras, gerúndios e outros bichos” no português do Brasil: um caso de variação e 
mudança “em expurgo” antinatural 
Vanda de Oliveira BITTENCOURT (PUC – Minas Gerais) 

 
 

Sessão 04 (Auditório Mattoso Câmara – sala F-329) 
Variação fonológica no português do Brasil: ditongação e palatalização 

 
A ditongação na fala soteropolitana 
Lucinda Conceição da HORA (Universidade Federal da Bahia) 
 
Inserção de [w] em hiato e  contexto nasal: uma análise por traços hierarquizados 
Alexandra Mouzinho de Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
O estudo da palatalização das consoantes oclusivas dento-alveolares em Salvador, 
Recife, Aracaju e Maceió 
Laiza da Silva PINTO (Universidade Federal da Bahia) 
 
 

Sessão 05 (Auditório Guimarães Rosa – sala F-324) 
Funcionalismo aplicado à sintaxe: estudos sobre o português do Brasil 

 
A indeterminação do sujeito em fábulas de Esopo: um fenômeno escalar 
Natália Gilvaz PONTES (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
Alternância entre construções com verbo-suporte dar e verbos predicadores simples 
com sentido equivalente 
Giselle Aparecida Toledo ESTEVES (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
Correlação e gramaticalização – um diálogo possível? 
Ivo da Costa do ROSÁRIO (UFF/UFRJ/UERJ-FFP) 
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Sessão 06 (Auditório G-1) 
Aspectos sintáticos do português de Moçambique 

 
Variação em estruturas de concordância verbal nas variedades européia e africana do 
português contemporâneo 
Filomena VAREJÃO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
Construções de tópico no português de Moçambique 
Sérgio Leitão VASCO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
A realização do acusativo anafórico de terceira pessoa no português oral 
moçambicano 
Gilson Costa FREIRE (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 

 

26 de setembro de 2007 – quarta-feira 
 

Sessão 07 (Auditório E-1) 
O fenômeno da ordem no português do Brasil 

em diferentes propostas teóricas 
 
Ordenações VS e OV: tendências e relações associadas à propriedade funcionalista da 
transitividade 
Jussara ABRAÇADO; Tainá Soares TEIXEIRA; Branca Albuquerque de 
BARROS & João Maurício Marques da SILVA (Universidade Federal 
Fluminense) 
 
A ordem V S/ S V com verbos inacusativos em cartas de fins do século XIX 
Danielle de Rezende SANTOS (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
Topicalização: breve análise de algumas ocorrências em enunciados efetivamente 
produzidos em língua portuguesa 
Priscila Viana CASTIGLIONI; Elizane PEREIRA; Ana Karla CARVALHO; 
Ana Virgínia Lima da SILVA; Luciana MARIZ; Rosiane FERREIRA (FALE – 
Universidade Federal de Minas Gerais) 
 
 

Sessão 08 (Auditório E-2) 
Comparação de variedades do português: aspectos da sintaxe 

 
A expressão da relação causa / conseqüência nas variedades brasileira e européia 
Evelyn Cristina Marques dos SANTOS (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) 
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A gramaticalização de ir, andar e passar em predicações complexas: um 
estudo contrastivo entre o português brasileiro e o europeu 
Vinícius Maciel de OLIVEIRA (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
O português moçambicano entre o português brasileiro e o português europeu 
Ângela Marina Bravin dos SANTOS (FAMA/SEE/SME) 
 
 

Sessão 09 (Auditório E-3) 
Línguas em confronto: análises sobre o sujeito pronominal e a entoação 

 
O sujeito pronominal nas tiras da Mafalda: uma comparação do sujeito nulo nas 
gramáticas do português brasileiro e do italiano 
Aline Fernanda Alves DIAS (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
 
A representação do sujeito pronominal no contexto das línguas românicas: uma 
análise do PB em contraste com o italiano 
Juliana MARINS (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
Marcas dialetais da entoação em enunciados interrogativos do português brasileiro e 
do espanhol uruguaio 
Glaucia FELISMINO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
Leticia Rebollo COUTO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 
 

Sessão 10 (Auditório Mattoso Câmara – sala F-329) 
Alternância nas pretônicas:  

enfoques sociolingüísticossobre variedades de português 
 

Vogais pretônicas /e/ e /o/ – um estudo geracional e de recontato 
Dircel Aparecida KAILER (Universidade Estadual Paulista/Araraquara) 
 
O comportamento variável das vogais pretônicas dos verbos no dialeto do interior 
paulista e sua relação com a harmonização vocálica 
Márcia Cristina do CARMO (UNESP/IBILCE – Campus de São José do Rio 
Preto) 
 
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 (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) 
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Sessão 11 (Auditório Guimarães Rosa – sala F-324) 
Questões sobre o acento: o plano gráfico e o plano fonológico 

 
Acentuação gráfica com regra única 
Francisco DEQUI (Faculdade de Tecnologia IPUC) 
 
Questões em torno da variação no acento e ritmo do português do Brasil 
Jaqueline dos Santos PEIXOTO (Museu Nacional / Setor de Lingüística 
/UFRJ) 
 
 

Sessão 12 (Auditório G-1) 
Enfoques sobre a concordância: variação e contraste de variedades 

 
Uma perspectiva nova sobre a concordância nominal no português falado – um 
estudo comparativo entre três variedades africanas e a variedade brasileira 
Anna JOU-AND (Stockholms Universitet) 
 
A concordância nominal em Panambi 
Simone Daise SCHNEIDER (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 
A variação na concordância do gênero gramatical no falar cuiabano 
José Leonildo LIMA (Universidade do Estado do Mato Grosso) 
 
 
 

27 de setembro de 2007 – quinta-feira 
 
 

Sessão 13 (Auditório E-1) 
Discurso e identidade: o professor, a família, a mulher 

 
Representações identitárias de professores de língua portuguesa em formação 
continuada 
Gabriela da Silva PIRES & Maria Carmen Aires GOMES (Universidade 
Federal de Viçosa) 
 
Família e emigração internacional de brasileiros: estabilização e desestabilização nas 
construções identitárias 
Maria das Graças Dias PEREIRA (PUC – Rio de Janeiro) 
 
Somos mulherzinhas ou mulherões? Quando a seleção lexical projeta visões de 
mundo 
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A questão da norma urbana: a fala carioca 
 

Afrânio Gonçalves BARBOSA, Célia Regina LOPES 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Uli REICH 
(Universidade de Colônia, Alemanha) 

afraniogb@letras.ufrj.br 

 
Apesar da importância de centros urbanos para as sociedades 

modernas, a lingüística dispõe de poucos estudos que procurem 
compreender a relação entre o complexo social da urbanidade e processos de 
variação e mudança lingüísticas. Os trabalhos clássicos da sociologia urbana 
tem discutido sobre os conceitos de número, heterogenidade e densidade como 
traços definitórios de sociedades urbanas. A partir desses conceitos e dos 
limites e alcances da teoria sociolingüística laboviana para os estudos de 
variação e mudança lingüística, propõe-se, nessa mesa-redonda, debater a 
correlação dos seguintes temas: 1) discussão dos conceitos teóricos que visam 
dar conta da urbanidade lingüística em duas grandes metrópolis brasileiras, 
São Paulo e Rio de Janeiro; 2) análise de um fenômeno variável (disputa 
entre você e tu) num espaço urbano cosmopolita como é a cidade do Rio de 
Janeiro a partir de corpora múltiplos de diferentes sincronias (fins do século 
XIX, início do XX e do XXI); 3) proposição de critérios metodológicos para a 
identificação da norma culta objetiva oitocentista.  
 
 

Os usos dos artigos definidos e indefinidos no Sermão da 
Sexagésima, século XVII 

 
Alex Batista LINS 

(Universidade Federal da Bahia / PROHPOR) 
alexllins@yahoo.com.br 

 
O caráter definidor e indefinidor dos artigos nos lexemas e nas 

estruturas sintáticas de enunciados em Língua Portuguesa, embora não 
satisfatoriamente explorado pela tradição gramatical, tem se constituído, nos 
últimos anos, em objeto de pesquisa por parte de estudiosos que reconhecem 
a importante semântica que os artigos possuem e a influência que exercem na 
compreensão de enunciados em português. 

O presente trabalho aborda a análise dos usos dos artigos definidos e 
indefinidos no Sermão da Sexagésima, de Padre Antonio Vieira, século XVII, 
sob uma perspectiva funcionalista, na linha da gramaticalização. O objetivo é 
de identificar, partindo da discussão de como a gramática normativa trata as 
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estruturas sintáticas encetadas pelos determinantes em português, os 
possíveis usos referenciais dos artigos. 

A análise dos dados fundamenta-se ainda nos processos de 
referenciação textual e nas disposições teóricas de Castilho (2006), Neves 
(2006), Marcuschi (2003), Apothéloz e Chanet (2003), Heine, Claudi e 
Hünnemeyes (1991), Halliday e Hasan (1978) e Weinrich (1971) em sua 
Teoria do Artigo. Tendo em vista o caráter político-retórico-teológico do 
Sermão da Sexagésima, faz-se imprescindível também – enquanto suporte 
para melhor entendimento e caracterização dos dados explorados nesse texto 
–, o conhecimento do que dispõe a retórica, em Aristóteles. Nesse sentido, as 
reflexões de Hansen (1994) e de Pécora (2005) sobre Vieira e as 
particularidades dos sermões sacros foram bastante úteis. Para tanto, 
inicialmente, foi realizado o levantamento dos índices quantitativos e 
qualitativos dos artigos, levando-se em conta suas ocorrências no corpus. Em 
seguida, eles foram classificados segundo a posição e a função que exercem 
nos enunciados sob análise. 

Os resultados parciais comprovaram que, já no século XVII, além das 
funções conhecidas e apregoadas pela gramática normativa, os artigos 
funcionavam enquanto elementos referenciadores, sobretudo anafórica e 
cataforicamente. Essas considerações, embora preliminares, podem permitir 
uma melhor compreensão do possível percurso gramaticalizador desses 
elementos e do papel que desempenham junto ao processo de Constituição 
Histórica do Português. 
 
 

Inserção de [w] em hiato e contexto nasal: 
uma análise por traços hierarquizados 

 
Alexandra Mouzinho de Oliveira (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Alexandra.mou@ig.com.br 

 
Este trabalho objetiva investigar, no português do Brasil, o papel dos 

contextos fonológicos na inserção da semivogal [w] após a vogal labial [o], como em 

[pe.‘so.a] ~ [pe.‘sow.a] e ‘[bõ.‘bõ/ ~ [bõw).‘bõw]. Os corpora usados são a leitura e 

a fala espontânea de doze informantes, sendo seis do Rio de Janeiro e seis de Minas 

Gerais. Além disso, redações de alunos das séries iniciais são utilizadas a fim de 

observar a influência desses fenômenos na escrita. A investigação segue o modelo da 

Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995), que assume uma organização 

interna dos sons da fala em camadas, permitindo a manipulação de seus traços 

individualmente ou em grupo. A análise de dados mostrou que o glide labial surge a) 

em hiato final, a fim de respeitar uma restrição que exige onset e outra que proíbe 

hiatos; e b) em contexto nasal pela assimilação de traços da vogal nasal. 
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O sujeito pronominal nas tiras da Mafalda: 
uma comparação do sujeito nulo nas gramáticas do 

português brasileiro e do italiano 
 

Aline Fernanda Alves DIAS 
(Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

line.nanda@click21.com.br 
  

O presente trabalho trata da realização do sujeito pronominal no 
português brasileiro (PB) e no italiano. De acordo com a teoria de Princípios e 
Parâmetros (1981), o parâmetro do sujeito nulo pode ser marcado positivo ou 
negativamente, caracterizando assim, as línguas como [+ pro- drop], que 
licenciam o sujeito nulo, ou [- pro-drop], que apresentam sujeitos pronominais 
preenchidos.  

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, obrigatoriamente, o 
sujeito.  

Pesquisas, como a de Duarte (1993,1995), 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 maior índice de 
sujeitos pronominais preenchidos. Por outro lado, no italiano, 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 
acontece, então, somente para expressar ênfase ou contraste (Rizzi, 1988).   
 O trabalho tem por objetivo, a partir das traduções das tiras da Mafalda 
para o PB e para o italiano, compreender, portanto, se as frases em que o CP 
(sintagma complementizador) é preenchido correspondem a um contexto 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 [+pro-drop], como 
o italiano, o preenchimento do CP influenciará para a realização do sujeito 
pleno. Para tanto, utilizamos o arcabouço teórico da Teoria de Princípios e 
Parâmetros juntamente ao procedimento teórico -metodológico da 
Sociolingüística Variacionista (Kato & Tarallo, 1989). 
 Os resultados demonstram que o CP preenchido é um contexto em 
que no PB a preferência é por sujeitos plenos, enquanto que no italiano esse 
fator não parece influenciar na escolha pronominal, o que caracterizaria uma 
conseqüência da perda das características de língua [+pro-drop] por parte do 
PB. Dessa forma, o presente trabalho pretende contribuir para os estudos 
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sobre a realização do sujeito pronominal no PB, visando à compreensão da 
possível mudança em progresso.   
  
 

Uma perspectiva nova sobre a concordância nominal no 
português falado – um estudo comparativo entre três 

variedades africanas e a variedade brasileira 
 

Anna JOU-AND 
 (Stockholms Universitet) 

anna_frias@hotmail.com 

 
A concordância nominal no português brasileiro tem sido o objectivo 

de vários estudos quantitativos, tais como os de Guy (1981), Scherre (1988) e 
Lopes (2001). Fora do Brasil, poucos estudos de conocordância nominal no 
português foram realizados usando uma metodologia quantitiva. No debate 
sobre a orígem da perda de concordância no português falado, no qual forças 
internas que supostamente resultam em mudanças fonológicas são 
contrapostas a forças externas, ou seja contacto linguístico, que supostamente 
resultam em transferênca e/ou crioulização, os teóricos usam em geral 
argumentos sóciohistóricos, e quando usam dados empíricos, são em geral 
exemplos ou dados quantitativos de apenas um país. Uma exepção é o 
estudo de Baxter (2004) que investiga a concordância nominal no português 
reestruturado das Tongas de São Tomé, no qual compara dados quantitativos 
das Tongas com dados quantitativos de estudos anteriores do Brasil. 

A idéia do presente estudo é realizar estudos quantitativos de 
concordância nominal em mais dois países africanos, um onde a maioria dos 
falantes de português tem uma língua bantu como L1 – Moçambique – e um 
onde a maioria dos falantes de português tem um crioulo de base lexical 
portuguesa como L1 – Cabo Verde. Os resultados destes estudos serão 
incluídos num estudo comparativo que vai abranger também os resultados 
dos trabalhos acima mencionados. Penso que um estudo comparativo 
ampliado desta forma seria capaz de adicionar uma nova perspectiva sobre 
as eventuais influências de, por um lado, transferência de línguas bantu e, 
por outro lado, reestruturações gerais que resultam de contacto linguístico, 
sobre a perda de concordância no português. 
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O português moçambicano entre o português brasileiro e o 
português europeu 

 
Ângela Marina Bravin dos SANTOS 

(FAMA/SEE/SME) 
bravin.rj@oi.com.br 

 
           Este trabalho investiga, sob o ponto de vista sociolingüístico 
variacionista, o comportamento do sujeito anafórico de 3a pessoa na fala do 
português moçambicano (PM), estabelecendo uma comparação com os 
resultados obtidos para a variedade européia e brasileira do português, no 
que se refere a esse fenômeno (Barbosa, Duarte & Kato, 2001; Bravin dos 
Santos, 2006). 

Segundo Gonçalves (2005), o PM é uma variedade africana não-nativa, 
constituindo, 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 
alternância de diversas opções gramaticais. Postula-se que algumas 
alterações sejam influência dessa interação lingüística. Só esse fato basta para 
entendermos que qualquer comparação que se estabeleça entre o PM e as 
variedades brasileira e européia apresentará sempre algumas restrições, uma 
vez que a aquisição do português, em Moçambique, se dá 
predominantemente na área urbana, seja na escola, seja em situações 
naturais.  

Por o PM ser adquirido numa comunidade lingüística natural, e não 
apenas em contexto escolar, a autora defende a hipótese de que as 
propriedades gramaticais dessa língua que diferem do português europeu 
(PE) não podem ser consideradas simples desvios de indivíduos com pouco 
conhecimento da L2, “mas como propriedades específicas da gramática de 
uma ‘nova’ variedade do português’. (Gonçalves, 2005:49). Para Gonçalves, 
emergem novas propriedades gramaticais que separam o PM do PE.    

Esta pesquisa buscou, justamente, verificar, num “corpus”  de língua 
oral – “corpus” do Projeto “Panorama do Português Oral de Maputo” 
(PPOM) _  se, no caso do sujeito anafórico de 3a pessoa, o PM apresenta um 
comportamento diferente do PE, sem deixar, é claro, de estabelecer uma 
comparação com o comportamento do português brasileiro (PB). Para 
alcançarmos tal objetivo, foram associados os pressupostos da 
Sociolingüística laboviana à Teoria de Princípios e Parâmetros, de base 
gerativista. Examinaram-se somente sujeitos anafóricos de 3a pessoa de 
referência definida em estruturas oracionais constituídas por locuções 
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verbais simples e complexas e que apresentam um antecedente explícito no 
discurso. 

Estudos variacionistas (Duarte ,1995; Bravin dos Santos, 2005, 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 
preenchimento, 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 
português?  

No contraponto estabelecido entre as três variedades, observou–se, 
para o PM e PB, o uso preferencial do sujeito nulo em todos os contextos, 
com índices bem altos, ao contrário do PB. Ainda se constataram, tanto no PE 
quanto no PM, contextos categóricos de apagamento do sujeito, o que não se 
viu na variedade brasileira. Chega-se à conclusão de que a variedade africana 
do português apresenta uma distribuição de sujeitos nulos semelhante à da 
língua-alvo.  
 
 

A ordem das palavras em português e línguas bantu 
  

António Fernandes da COSTA 
(Universidade Católica de Angola)  

julie_costa@hotmail.com 
  
            Angola, como acontece com a totalidade dos países africanos 
representa um país linguisticamente heterogéneo. A língua portuguesa, neste 
país, partilha o mesmo contexto espacial com outros idiomas de origem 
bantu, que continuam vivos e a ser falados, embora se especule, por vezes, 
sobre a verdadeira a actualidade deste sistemas linguísticos. Se não se pode 
negar o facto de existirem falantes angolanos que possuam a língua 
portuguesa como língua materna ela não é caracterizada pelo mesmo 
estatuto para a maioria dos falantes. 
            Este quadro geral, aliado a outros factores, como o fraco conhecimento 
do seu funcionamento, a débil escolarização de amplos sectores da 
população, a inadequada preparação de muitos professores, um ensino nem 
sempre adequado às necessidades de comunicação dos falantes, a língua 
portuguesa não se exime a uma contaminação idiomática em todos os planos 
da estrutura e organização da mesma: fonológico, morfológico, semântico e 
até a nível da pragmática do discurso. 
            A maioria da população comunica, assim, através de uma variante 
sociolinguística híbrida, caracterizada por uma base lexical portuguesa e um 
sistema lógico-gramatical bantu, ocorrendo essa hibridização a todos os 
níveis da língua em causa, como ficou explícito. 
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            Uma vez que a visualização das línguas bantu tem ocorrido, 
sistematicamente, a nível fonológico e morfológico, sendo ignorados os 
outros planos, vamos concentrar a nesta comunicação, a nossa atenção em 
alguns aspectos relacionados com os atropelos que a sintaxe da ordem dos 
constituintes frásicos na língua portuguesa sofre, como consequência da 
contaminação interidiomática a que nos referimos. É que, se, na especificação 
da relação sujeito-predicado e tópico-comentário, a língua portuguesa é 
definida como um sistema linguístico com proeminência de sujeito, as 
línguas bantu faladas em Angola são tipologicamente definidas por um 
modelo construcional frásico com proeminência de sujeito e proeminência 
de tópico. 
 
 

Medindo a convergência e divergência lexical entre o  
Português Europeu e o Português Brasileiro 

 
Augusto Soares da SILVA 

(Universidade Católica Portuguesa – Braga) 
assilva@braga.ucp.pt 

 
  Este estudo apresenta resultados de um projecto de investigação em 
curso sobre as relações lexicais entre o Português Europeu e o Português 
Brasileiro. Num quadro de sociolexicologia cognitiva e quantitativa, o 
objectivo principal do projecto é saber se as duas variedades nacionais estão 
envolvidas num processo de convergência ou divergência lexical nos últimos 
50 anos. Primeiramente, expomos elementos de sociolexicologia cognitiva e 
os seus contributos para o estudo da variação lexical, e ainda os métodos 
quantitativos para medir convergência e divergência entre variedades 
linguísticas. A seguir, apresentamos os resultados da investigação 
sociolexicológica sobre o vocabulário do futebol e do vestuário e indicamos 
extensões da investigação para o domínio das palavras funcionais 
(preposições). 
  O objecto de análise é a variação onomasiológica que envolve 
sinónimos denotacionais – porque são estes os que melhor revelam relações 
entre variedades linguísticas – e a sua base empírica consiste em largos 
milhares de observações do uso de palavras alternativas que designam um 
mesmo conceito. Os dados são manualmente extraídos de jornais e revistas 
de desporto e moda das décadas de 50, 70 e 2000, da linguagem da Internet 
(chats) e de etiquetas de lojas de vestuário, e coligidos no corpus 
CONDIVport, actualmente com cerca de 20 milhões de palavras. Seguindo a 
metodologia quantitativa da investigação sociolexicológica desenvolvida por 
D. Geeraerts e sua equipa para o Neerlandês (Geeraerts et al. 1999), 
utilizamos o método da uniformidade linguística baseada em perfis – um método 
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quantitativo que se baseia nas noções de perfil onomasiológico ou conjunto de 
sinónimos usados para designar um conceito/função, diferenciados pela sua 
frequência relativa, e uniformidade ou medida da correspondência entre dois 
conjuntos de dados, definidos em termos de perfis onomasiológicos – e 
efectuaremos outros cálculos para medir a proporção e evolução de 
características específicas dos itens em análise (palavras endógenas e 
exógenas, estrangeirismos, etc.). 
  Os resultados da investigação sociolexicológica envolvendo 40 perfis 
onomasiológicos indicam que as duas variedades nacionais divergem no 
vocabulário do vestuário (e a distância actual entre padrão e subpadrão é aí 
claramente maior na variedade brasileira), mas convergem ligeiramente no 
vocabulário do futebol (mas com uma distância bastante grande em todos os 
períodos). Os mesmos resultados apontam para a existência de mais 
mudanças na variedade brasileira: maiores aumentos (no futebol) e descidas 
(no vestuário) de uniformidade interna; maiores alterações dos valores de 
uniformidade entre diferentes épocas; maiores alterações das proporções de 
termos exógenos e endógenos. Pelo contrário, os resultados mostram uma 
situação de estabilidade da variedade europeia em relação a estes factores. É 
também a variedade brasileira a que manifesta uma maior permeabilidade 
aos estrangeirismos, especificamente uma maior tendência não só para os 
importar directamente como também para os adaptar e integrar. Técnicas 
estatísticas de regressão linear e multilinear permitirão analisar as 
correlações entre uniformidade (convergência/divergência) e os parâmetros 
internos da endo/exogeneidade, influência estrangeira e influência 
normativa. 
 
 

Papéis temáticos em verbos de vitória e derrota em 
português brasileiro 

 
Bruno de Assis Freire de LIMA 

(PUC – Minas Gerais) 
brunolimabh@hotmail.com 

 
Este trabalho visa descrever os componentes temáticos nas possíveis 

construções (diáteses) do português em verbos de vitória e derrota. Para 
tanto, partimos dos estudos de LEVIN (1993) e PERINI (m.s), que possuem 
pontos que convergem e divergem no que diz respeito ao estatuto 
metodológico de descrição de valências verbais. Discutimos, assim, os 
conceitos de diátese e valência. 

Logo após, retomamos os conceitos de JACKENDOFF (1973), 
FILLMORE (1970) e DOWTY (1990) sobre os papéis temáticos – ingredientes 
fundamentais, como veremos, para a formulação das diáteses – para, enfim, 
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apresentarmos a lista de nove verbos que se enquadram semanticamente na 
classe de vitória e derrota: 

 
a) Apanhar (Como em: João apanhou de José) 
b) Bater (Como em: João bateu em Mariana) 
c) Derrotar (Como em: O Vasco derrotou o Flamengo) 
d) Desbancar (Como em: Lula desbancou Geraldo nas últimas eleições) 
e) Empatar (Como em: O Cruzeiro empatou com o Atlético) 
f) Ganhar (Como em: O Brasil ganhou da Alemanha) 
g) Perder (Como em: O Vasco perdeu do Flamengo) 
h) Sobrepujar (Como em: O Cruzeiro sobrepujou o Atlético no campo) 
i) Vencer (Como em: O Cruzeiro venceu o Paraná) 

 
Após apresentarmos a lista, fizemos um levantamento de construções 

aceitáveis com cada um destes verbos e uma conseqüente e minuciosa 
descrição da grade temática de cada um deles. Assim, podemos perceber o 
que existe em comum com cada um destes verbos (além da classe semântica) 
como os papéis temáticos e os tipos de construção (marcada pela 
configuração sintático-semântica). 

Este trabalho é resultado da dissertação de mestrado defendida na 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais sob orientação do Prof. Dr. 
Mário Alberto Perini e faz parte do projeto de descrição das Valências 
Verbais no Português Brasileiro. 
 
 

A paráfrase como elemento de progressão no texto falado 
 

 Carmen Elena das CHAGAS 
(Universidade Federal Fluminense) 

carmenelena@bol.com.br 
  

Construir lingüisticamente o enunciado ou, em sentido mais amplo, o 
texto, significa dar forma e organização lingüística a um conteúdo, a uma 
idéia, enfim, a uma intenção comunicativa, o que permite dizer que na 
construção lingüística do enunciado, desenvolvem-se atividades de 
formulação e reformulação. Neste sentido, construir o texto falado é 
desenvolver o planejamento, na medida em que evolui o processo de 
reconstrução. Assim, como aponta Antos (1962, 183) o texto falado mantém 
explícitos todos os traços de seus status nascendi. Entretanto, podem ocorrer 
rupturas no desenrolar da conversação, o que não significa que haja 
incoerência, pois numa visão global, essas rupturas podem ser vistas como 
descontinuidades, mas, que de certa forma, contribuem para a explicitação 
dos elementos de progressão textual. Como atividade, estruturalmente, 
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organizada, a conversação mostra-se coerente, na medida em que a relação 
fica evidenciada, conferindo uma continuidade tópica. 

Com base nos fundamentos teóricos da Lingüística Textual e da 
Análise do Discurso, este trabalho propõe investigar as estratégias de 
formulação e reformulação na construção do texto falado, mas restringindo-
se àquela  que os interlocutores recorrem, com mais freqüência e dinamismo 
para a reconstrução do texto conversacional: a paráfrase, “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). Isto objetiva identificar regularidades que contribuem para a 
explicitação dos elementos de progressão no texto, pois os falantes realizam, 
simultaneamente, em vários níveis, procedimentos interpretativos que 
orientam de forma efetiva, flexível e extremamente rápida, com pequenos 
cortes no material inferido, fazendo, assim, a informação ser processada on 
line. O corpus para a pesquisa é proveniente de gravações, em interação face a 
face, com 30 alunos do 9º ano de escolaridade, de mesma faixa etária, mas de 
sexo diferente, em uma escola pública municipal.,  visando, desta forma, 
especificar como a paráfrase estabelece uma relação de equivalência 
semântica responsável por deslocamentos de sentidos que favorecem a 
progressão textual. 
 
 

A criação e a variação lingüísticas pantaneira: uma análise 
de "O livro das ignorãças" de Manoel se Barros 

 
Daniela PORTE 

(Universidade Federal Fluminense) 
dani_porte@yahoo.com.br 

 
 O poeta matogrossense Manoel de Barros, cronologicamente pertence 
à geração de 45, no entanto, sua obra possui características especialmente 
marcantes que rasgam os moldes classificatórios. É um poeta moderno no 
tocante à linguagem, com textos repletos de neologismos peculiares, que 
traduzem, no susto da criação, o lirismo do fazer poético. Sua principal fonte 
de inspiração é a natureza, especialmente a do Pantanal, de onde retira e 
rearranja elementos do cotidiano, da vida simples, da banalidade, 
transfigurando através da linguagem o mundo que o cerca. 
  Neste trabalho, pretende-se mostrar, a partir da obra "O livro das 
ignorãças" - 1993, de Manoel de Barros as criações lingüísticas concretizadas 
pelo autor, analisando as possibilidades que o sistema lingüístico do 
português do Brasil permitiu ao fazer poético, e ainda, apresentar tal 
processo criativo, vinculado à variação lingüística. Para tanto, analisar-se-ão 
os conceitos de sistema, norma e fala propostos pelo lingüista romeno Eugenio 
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Coseriu coadunados à famosa dicotomia saussuriana, Langue e Parole. Desta 
forma, embasados nos princípios lingüísticos coserianos, discutiremos os 
seguintes aspectos da criação e da variação lingüística: os conceitos de 
sistema, norma e fala para Coseriu, a atividade lingüística como um ato 
eminentemente criador, o fazer literário e a criação lingüística na obra de 
Barros e as variações lingüísticas como possibilidades previstas no sistema 
lingüístico do português do Brasil.  
 
 

Construções X-eiro: abordagem contrastiva das variedades 
moçambicana, européia e brasileira 

 
Daniele Moura PIZZORNO 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
danielepizzorno@yahoo.it 

 
  O objetivo desta pesquisa é analisar as condições de produtividade 
das formas X-eiro numa abordagem contrastiva das variedades 
moçambicana, européia e brasileira da língua portuguesa. O embasamento 
teórico-metodológico é feito nos moldes da Lingüística Cognitiva, visando a 
responder quais fatores condicionam a formação de palavras com o sufixo –
eiro e focando as possíveis motivações cognitivo-culturais, de acordo com as 
posições filosóficas e epistemológicas de Langacker e Lakoff. Abordamos, 
também, questões acerca da polissemia de tais construções, e, 
fundamentados nas propostas de Almeida & Gonçalves – “Aplicação da 
Construction Grammar à morfologia: o caso das formas X-eiro do português 
do Brasil (2006)” – buscamos verificar as regularidades existentes entre os 
diversos grupos de acepções de palavras formadas pelo sufixo –eiro. 

Em princípio, verificaremos se as redes polissêmicas sugeridas para a 
variedade brasileira atendem às outras variedades da língua, isto é, se a 
acepção do sufixo –eiro se estende para os outros diferentes grupos 
refletindo regularidade quanto à sua função agentiva. Além de observarmos 
a extensão de sentidos dessas construções, examinaremos se os usos desse 
sufixo, no português brasileiro, remetem aos mesmos significados nas 
variedades moçambicana e européia. Para tanto, utilizamos o corpus das três 
modalidades da língua (falada e escrita) para que, desse modo, seja encetada 
uma apuração minuciosa dos contextos em que aparecem palavras com a 
construção X-eiro. Em seguida, aplicamos um teste, que consiste na 
verificação do grau de aceitabilidade das diferentes acepções do sufixo, ou 
seja, verificamos se os referentes das palavras terminadas em –eiro, nas 
variedades moçambicana e européia, correspondem aos mesmos referentes 
da variedade brasileira.  
 



 

 
Livro de resumos do II Congresso Internacional da AILP 

32 

 

A ordem V S/ S V com verbos inacusativos 
em cartas de fins do século XIX 

 
Danielle de Rezende SANTOS 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
daniblessed@gmail.com 

 
Sabe-se que o português brasileiro (PB) está passando por um 

processo de mudança quanto ao valor na marcação do Parâmetro do Sujeito 
Nulo: de [+pro-drop] (sujeito nulo) para [-pro-drop] (sujeito preenchido). Em 
trabalhos anteriores sobre o PB já se pôde observar essa mudança: a posição 
do sujeito pronominal vem se caracterizando pela forma plena, tanto para 
sujeitos de referência definida, quanto para os de referência indeterminada 
(Duarte 1995, 2003). 

Uma das estruturas sujeitas a tais alterações seriam as construções 
com verbos inacusativos. Esses verbos, assim como os intransitivos, 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: 

 
Como consequencia das noticias a tal respeito já as candidaturas presidenciais se 
esboçam e ___ SURGEM os dois  candidatos 

 

As construções com tais verbos propiciam a ocorrência de uma 
posição vazia à esquerda do verbo e são incompatíveis com línguas de sujeito 
preenchido, como o francês e o inglês, por exemplo. Estudos acerca da ordem 
VS (verbo+sujeito) em declarativas revelam que esta ordem é quase que 
totalmente restrita a sentenças com verbos monoargumentais, como as 
construções com verbos inacusativos, intransitivos e copulativos. Isto 
corresponde à chamada restrição de monoargumentalidade que cerca a 
ocorrência da ordem VS no PB.  

No entanto, pesquisas recentes sobre a ordem VS em construções com 
verbos inacusativos revelam que, embora esta pareça ser uma das 
propriedades das línguas de sujeito nulo mais resistentes à mudança no PB, 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 SN novo, seu caráter 
indefinido e certos itens lexicais (como “existir”, “aparecer”, “surgir”), (cf. 
Duarte & Santos, 2006). 

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 S se 
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encontra posposto. Este trabalho tem como ponto de partida um estudo 
sincrônico realizado sobre as construções inacusativas com base em textos 
contemporâneos de língua falada e escrita de fins do século XX. 

A hipótese que orienta a pesquisa é a de que não sejam tão recorrentes 
nas construções inacusativas do século XIX as alterações encontradas na 
estrutura das construções do século XX, como a anteposição do SN 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 ordem 
VS. 

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 "encaixamento" 
da mudança, dentro da linha da Sociolingüística Variacionista, proposta por 
Weinrich, Labov & Herzog (1968). As amostras utilizadas pertencem ao 
Projeto PHPB-Rio (Para uma História do Português Brasileiro) e são compostas 
por cartas pessoais escritas em fins do século XIX. 
 
 

O corpus do VALPB e suas contribuições para a 
compreensão do português brasileiro 

 
Dermeval da HORA 

(Universidade Federal da Paraíba / CNPq) 
ho_ra@hotmail.com 

 
Iniciado em 1993, e com financiamento do CNPq, o Projeto Variação 

Lingüística no Estado da Paraíba (VALPB) teve como objetivo central, a 
partir do corpus levantado, traçar o perfil do falante paraibano no que 
concerne aos diferentes aspectos lingüísticos: fonético-fonológico, gramatical, 
textual.  

Na sua constituição foram observados critérios que permitiriam a 
caracterização do falar da comunidade, e, para isso, na sua estratificação 
foram consideradas as seguintes variáveis sociais: sexo, faixa etária e anos de 
escolarização. A partir de uma amostra aleatória, foram selecionados 
sessenta informantes, todos eles naturais de João Pessoa, descendentes 
também de pessoenses.  

Nos anos seguintes, o corpus foi transcrito e armazenado eletrônica-
mente, e ainda sob forma impressa, tem possibilitado o desenvolvimento de 
muitos estudos lingüísticos.  

O formato de sua constituição tem permitido a comparação com outros 
corpora levantados no Brasil, possibilitando generalizações para o Português 
Brasileiro a partir de dados observados em um dialeto específico. 
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Contrastando variedades do português: 
aspectos segmentais e supra-segmentais 

 
Dinah CALLOU; Yonne LEITE; João MORAES 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro / CNPq) 
dinah@letras.br 

 
O estudo descreve alguns aspectos segmentais e supra-segmentais que 

estabelecem uma diferenciação entre as variedades brasileira (PB) e européia 
(PE) da língua portuguesa. Dentre os aspectos segmentais, foram selecionados 
dois fenômenos relativos ao sistema vocálico, a saber, a caracterização acústica 
das vogais tônicas e a elevação das vogais pretônicas. No que tange às 
consoantes, focalizam-se os processos de palatalização do /s/, de vocalização 
do /l/ e de apagamento do /r/, em posição de coda silábica, a partir de dados 
quantitativos de produção oral de falantes escolarizados de regiões distintas 
do Brasil e de Portugal. Quanto aos aspectos supra-segmentais, compara-se a 
manifestação do ritmo e da entoação modal nas duas variedades nacionais. A 
seleção desses tópicos se deve ao fato de haver (i) um número razoável de 
trabalhos que permitem uma comparação e (ii) um consenso quanto à 
potencialidade distintiva dos dois falares. A questão a ser apresentada é a de 
que na cadeia de mudança esses processos se encontram em estágios diversos 
e se aplicam a contextos diferenciados nas duas variedades 
 
 

Vogais pretônicas /e/ e /o/ - um estudo geracional e de 
recontato 

 
Dircel Aparecida KAILER 

(Universidade Estadual Paulista/Araraquara) 
dikailer@hotmail.com 

 
Conforme Câmara (1979), é possível observar em uma mudança 

lingüística três importantes impulsos. O primeiro refere-se à ligação entre 
língua e cultura, se ocorre mudança na cultura de um povo, a língua também 
esta sujeita a mudanças; o segundo é que as línguas podem mudar por 
motivação estilística; e o terceiro que está relacionado à estrutura da língua, 
pois como ela é um sistema aberto e incompleto; e mesmo estando em 
equilíbrio é instável, com muitos pontos fracos que são passíveis de 
modificações e ao modificarem-se criam outros que vão seguindo na mesma 
caminhada ou deriva que faz parte da história das línguas. Neste sentido, o 
referido autor ressalta que surgiram os estudos neogramáticos prevendo as 
mudanças sonoras como ponto de partida para outras mudanças, que as 
mesmas deveriam ser descritas a partir de leis fonéticas e que eram regulares, 
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sendo as exceções explicadas por analogias ou empréstimos. Por isso, 
sofreram muitas críticas por parte daqueles que viam as mudanças sonoras 
como resultado de difusão de traços lingüísticos culturais.  Tais divergências 
até hoje são discutidas na tentativa de se provar qual modelo melhor explica 
o fenômeno de mudança lingüística. Para que estas mudanças ocorram, 
porém, mesmo que de forma gradual, é necessário que aconteça a variação, 
pois, conforme Tarallo apregoa, “nem tudo que varia sofre mudança; toda 
mudança, no entanto, pressupõe variação (TARALLO, 1986: 63). ”Sendo 
assim, desde Labov (1966), muitos pesquisadores têm estudado as formas 
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. 

Este estudo, que faz parte de uma pesquisa mais ampla que estamos 
desenvolvendo sobre as pretônicas médias anterior e posterior em duas 
cidades do Oeste paranaense, tem dois objetivos, o primeiro é apresentar os 
resultados acerca do uso das vogais /e/ e /o/ na fala de dois informantes de 
Foz do Iguaçu que foram inquiridos por Aguilera em 1988 para a elaboração 
do ALPR (AGUILERA, 1994) e por nós em 2006. O segundo é analisar os 
resultados do uso das referidas vogais em três gerações na fala de três 
mulheres de Pato Branco. Segundo Labov (1994) este tipo de estudo é 
interessante porque  os dados obtidos do recontato de um mesmo indivíduo 
depois de longo 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 identificação do 
comportamento estável ou instável dos indivíduos possibilita  identificar se 
há uma mudança geracional ou uma gradação etária. A primeira refere-se a 
freqüência mantida pelos indivíduos quanto ao uso estável de uma 
determinada variante. A segunda refere-se ao fato de os indivíduos alterarem 
seus comportamentos lingüísticos conforme vão envelhecendo (LABOV, 
1994: 76).   
 
 

De/em: Variação na fala culta do Rio de Janeiro 
 

Elaine M. Thomé VIEGAS 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

elainemt@gmail.com 
 

Objetivamos estabelecer, à luz da Sociolingüística variacionista, os fatores 

lingüísticos e/ou extralingüísticos, na fala culta do Rio de Janeiro, que favorecem o 
emprego das preposições de ou em: 

 
(1) Você falou aí, de (em) Nova Trento. (133 / F / 2 / 90) 
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(2) (crediário) é um saque na (da) bolsa do... do comprador (373 / F / 3 / 70) 
 

Em uma língua, formas diferentes de um mesmo significado podem 
coexistir. Essas formas chamam-se variáveis e podem ser lingüísticas ou sociais. 
A descrição sociolingüística consiste na pesquisa das correlações entre 
variantes lingüísticas e categorias sociais, o que enriquece a explicação e a 
compreensão da variação lingüística. 

São analisados doze inquéritos do projeto NURC-RJ, seis da década de 
70 e seis de 90 – recontato – distribuídos por gêneros e faixas etárias. 
Observam-se as preposições de que poderiam alternar com em e as 
preposições em que poderiam alternar com de sem mudança ou com 
mudança sutil de sentido em um mesmo contexto.  

Consideram-se dez grupos de fatores com de ou em correspondendo à 
variável dependente e de como valor de aplicação nas três rodadas: uma 
geral – 70 e 90 –, uma de 70 e outra de 90. Emprega-se o programa Goldvarb 
2001.  

Nas amostras em conjunto, foram selecionados os grupos relativos à 
definitude, tanto do elemento posicionado à esquerda do SP, quanto do SP: 
elemento à esquerda [+ definido] e SP [- definido] favorecem o uso de de. 
 
(3) alguns líderes de sindicatos da (na) época eram na verdade muito mais 
ligados ao governo do que outra coisa. (164 / M / 2 / 90) 

 
Na década de 70, foram selecionados função sintática do SP e 

definitude do elemento à esquerda do SP. Adjunto adverbial e elemento [+ 
definido] favorecem o uso de de. Complemento verbal e elemento [- definido] 
favorecem o de em.  

 
(4) atravessa o Aterro inteiro de (em) bonde (adjunto adverbial – 133 / F / 1 / 
70) 
 
(5) quando você falou em (de) compras eu pensei de (em) compras de (roupas) 
(complemento verbal – 233 / M / 2 / 70) 
 
 Em 90, nenhum grupo foi selecionado durante o stepping up, ou pelo 
fato de haver mais dados de 70 (238/414) ou pelo fato de o uso de de ter se 
generalizado a ponto de nenhum fator contribuir na escolha dessas 
preposições. Embora o Goldvarb tenha selecionado condicionamentos 
somente em 70, a década não foi fator relevante na análise em conjunto.  

Em nenhuma das rodadas foram selecionados fatores 
sociolingüísticos. Por isso, optou-se por observá-los no primeiro nível do 
stepping down. 
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Nas décadas em conjunto não há diferença significativa nos pesos 
relativos das três faixas etárias e nem em relação aos gêneros. Já em 70, as 
faixas 1 e 2 preferem de e a 3 prefere em. O gênero feminino favorece o uso de 
de. Admitindo a hipótese de que o uso de de está em ampliação, esses 
resultados parecem indicar, respectivamente: a) o caráter inovador de jovens 
e adultos e o conservador dos idosos; b) o caráter inovador das mulheres. Em 
90, ao contrário, a faixa 3 prefere de, o que parece apontar para uma mudança 
de faixa de um padrão característico.  

Assim: 

✓ os falantes preferem de; 

✓ a definitude do elemento posicionado à esquerda do SP é 
relevante para a escolha de de; 

✓ a presença de condicionamentos em 70 e a ausência em 90 aponta 
para a generalização do item de de uma década para a outra; 

✓ o não pronunciamento do programa em relação aos fatores 
externos mostra que a variação de/em está condicionada a fatores 
lingüísticos. 

 
 

Características prototípicas das categorias verbais 
modalidade e manipulação na língua portuguesa 

 
Eliete SILVEIRA 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
eliete@hotmail.com 

 
Os verbos das categorias modalidade e manipulação que selecionam 

completivas preposicionadas apresentam características que ora os 
aproximam ora os afastam. O objetivo dessa pesquisa é analisar essas duas 
categorias em subgrupos, verificando i) as formas que o item verbal pode 
admitir: pronominal, não-pronominal, ii) o tipo de complementação que o 
predicador seleciona – sintagma nominal, completiva não-finita e completiva 
finita, iii) as restrições que apresenta, e iv) que ponto(s) de interseção 
existe(m) entre os subgrupos. A análise baseia-se nos postulados da Teoria 
dos Protótipos, de Wittgestein, que prevê, em suas premissas, que a estrutura 
das categorias é um conjunto de semelhanças de família: as categorias, na 
verdade, tendem a se fundir em outras categorias. Não há, portanto, 
estruturas homogêneas; elas ordenam-se em torno de um centro cognitivo, e 
as entidades e atributos dentro das categorias se organizam em relação a esse 
centro, em diferentes graus, em um continuum.  Quanto mais distantes da 
estrutura exemplar prototípica, mais próximos os membros podem estar de 
outra(s) categoria(s). 
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De acordo com a Teoria dos Protótipos, as categorias típicas têm 
fronteiras difusas e podem emergir de outra categoria. Assim, alguns 
atributos podem ser partilhados por poucos membros de uma categoria, 
havendo categorias em que nenhum atributo é partilhado por todos os 
membros. Quanto aos procedimentos metodológicos, foi constituído um 
corpus a partir de três variedades da língua portuguesa, a saber: Português 
Brasileiro, Português Europeu e Português Moçambicano, cujos dados foram 
submetidos à análise quantitativa da Sociolingüística Laboviana. 

Como resultados gerais dessa pesquisa, verifica-se que não são muitas 
as formas verbais que se enquadram entre os tradicionalmente denominados 
verbos transitivos indiretos, e que, a depender da forma que assumem, 
pronominal ou não-pronominal, pode migrar de uma categoria a outra. Além 
disso, a correferencialidade entre sujeito da matriz e da completiva 
configura-se uma regra de restrição para as categorias verbais: os de 
modalidade são sempre correferenciais, ao passo que os de manipulação não 
o são. A depender da forma que o verbo assumir, o predicador pode 
selecionar diferentes tipos de complemento, restringir certas 
complementações e assumir diferentes significações. 
 
 

A expressão da relação causa / conseqüência 
nas variedades brasileira e européia 

 
Evelyn Cristina Marques dos SANTOS 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
lyn2128@gmail.com 

 

Este estudo tem por objetivo a análise da relação causa/conseqüência, 
a partir de um tipo de oração adverbial, que são as orações consecutivas. 
Acredita-se que o tipo de estruturação sintática em que estas são estudas, ou 
seja, no da subordinação não é o único a dar conta desta relação. Além deste, 
há de se considerar um outro processo, não contemplado por nossas 
gramáticas: a correlação. Oiticica (1952), Castilho (2004) e Rodrigues (2007) 
reconhecem a correlação como um processo distinto do da subordinação, o 
que também é feito neste estudo. 

Partimos da hipótese que a relação em análise pode ser encontrada 
não só no âmbito da subordinação “Deu detalhe por detalhe que convenceu” e 
da correlação “Ele falou tão alto que todo mundo ouviu”, mas também no 
âmbito da coordenação “Chegou muito cansado, de modo que não irá à 
reunião”. Este último exemplo encontra-se em Álvarez (1995), o qual defende 
que a supressão da primeira oração não afetaria o conteúdo da segunda ou 
vice-versa. O autor considera, portanto, exemplos deste tipo como casos de 
coordenação consecutiva. 
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Após se admitir essas três possibilidades, pretende-se verificar quais 
destes processos se mostra mais recorrente na fala e se tais construções vêm 
sofrendo alterações sintáticas e/ou semântica devido às pressões de uso. Este 
trabalho tem como suporte os trabalhos de Decat (2001) e Neves (2003). Estas 
autoras afirmam que a combinação de cláusulas está ligada não só a um fator 
sintático, mas também a um fator funcional-discursivo, uma vez que o 
falante faz uso de certas estruturas lingüísticas em detrimento de outras, de 
acordo com seus objetivos comunicativos.  

Tendo em vista que o estudo de frases isoladas, fora de um co-texto e 
contexto de uso não é suficiente para estabelecer o conteúdo proposicional 
que emerge da combinação de cláusulas, recorreu-se a um corpus de dados 
reais da língua coletado do Projeto VARPORT. Trata-se de entrevistas orais, 
distribuídas nas modalidades culta e popular, pertencendo a duas 
variedades do português. Todos os dados levantados foram submetidos ao 
programa computacional Goldvarb 2000. 

Em resultados preliminares, verificou-se que a coordenação se 
mostrou como o processo mais recorrente nas duas variedades. Foi possível 
também encontrar orações desprovidas de quaisquer conectores, mas que 
nem por isso deixaram de estabelecer o conteúdo proposicional de 
conseqüência, como no seguinte exemplo retirado do corpus: “e no hotel era 
bem quentinho... chegava até a sentir calor debaixo daquelas cobertas”. Um outro 
aspecto observado foi a possibilidade de elementos adverbiais funcionarem 
como  conectores: “a água estava com muito... com muito cloro aí eu passei 
mal”. Casos como este – em que ‘aí’ une duas orações, introduzindo uma 
conseqüência do fato antes mencionado – foram encontrados apenas na 
variedade brasileira. Tanto aquele quanto este exemplo poderiam ser 
reescritos através do processo de correlação, o que tornaria mais evidente o 
conteúdo estabelecido: “no hotel, era tão quentinho que eu sentia calor debaixo 
daquelas cobertas” e “a água estava com tanto cloro que eu passei mal”. 

Em uma visão mais tradicional da linguagem, seria pouco provável 
conceber tais exemplos como construções viabilizadoras da relação 
causa/conseqüência. Isso só se mostra possível a partir de uma abordagem 
funcional-discursiva da língua, em que se leva em conta não apenas fatores 
de ordem estrutural, mas também fatores de ordem discursiva, ao se atentar 
para os efeitos de sentido que o falante deseja imprimir no seu discurso no 
momento da interação verbal. 
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Ensinando gêneros discursivos em escolas públicas de 
Viçosa: o caso do gênero resumo 

 
Fabiano Silvestre RAMOS & Maria Carmen Aires GOMES 

(Univerisidade Federal de Viçosa) 
fabianoletras@yahoo.com.br 

 
Grande atenção tem sido dada aos estudos sobre gêneros discursivos 

no âmbito das teorias lingüístico-discursivas. No âmbito lingüístico, 
especialmente no campo da lingüística aplicada ao ensino de línguas 
estrangeira e materna, tal preocupação de deve em parte aos conteúdos 
desenvolvidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Línguas (PCNs de 
Língua Portuguesa e de línguas estrangeiras), que privilegiam um ensino 
voltado para as práticas da linguagem, ressaltando a prática de produção de 
textos orais e escritos, refletindo sobre a linguagem em uso. Destaca-se, dessa 
forma, como unidade básica do ensino o texto ativo, construído em situações 
comunicativas, com propósitos específicos e com recursos lingüísticos e 
estilísticos adequados ao contexto de produção imediato. 

Um dos objetivos dos PCNs é levar o aluno a utilizar e a produzir 
textos de que fazem uso, levando em conta os critérios de condição de 
produção, os fatores de textualidade, os fatores sócio-cognitivos. Como para 
boa parte estudantes brasileiros a escola é o único espaço que pode 
possibilitar o acesso a textos escritos e orais, que se converterão, 
inevitavelmente, em modelos de produção e leitura; é de suma importância 
privilegiar, nas escolas, textos que apareçam com maior freqüência na 
realidade social e no universo escolar destes alunos. Os gêneros acadêmicos, 
por exemplo, resumo, resenha e relatório, são extremamente importantes 
para a inserção tanto social quanto acadêmica dos estudantes e não são tão 
privilegiados nos ensino Fundamental e Médio. Dessa forma, com base 
nestas questões, esse trabalho busca trabalhar especificamente com a 
construção e o funcionamento do gênero discursivo resumo em duas escolas 
públicas de Viçosa. 

Os objetivos deste trabalho são levar o estudante da 8ª série do ensino 
médio a produzir e a utilizar gênero discursivo resumo de forma que 
aproxime o estudo da língua de seus usos, em relação à construção do gênero 
resumo e suas variedades. Por fim, será analisada a forma como os alunos 
agem e interagem, através da elaboração dos resumos.  Parte-se da teoria de 
gêneros discursivos proposta por Mikhail Bakhtin que define estes como 
tipos de enunciados “relativamente estáveis” produzidos dentro de 
condições específicas. Em outras palavras, gêneros são enunciados que 
apresentam natureza histórica, sócio-interacional, ideológica e lingüística 
“relativamente estável” (Marcuschi, 2005).  
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Em termos práticos e empíricos, a discussão e a pesquisa sobre 
gêneros discursivos podem trazer importantes contribuições para a forma 
como a produção de texto é tratada nas escolas, já que os gêneros são 
tratados não só como ferramenta de comunicação, mas também como objeto 
de ensino-aprendizagem, no contexto escolar. O objetivo metodológico desta 
pesquisa é desenvolver um trabalho colaborativo, investigando e 
implementando, juntamente com as professoras de Língua Portuguesa das 
escolas públicas de Viçosa, questões relativas à configuração, elaboração e 
compreensão do gênero discursivo resumo, buscando apontar contribuições 
para uma prática de ensino de textos mais emancipatória e inclusiva. 

O trabalho com o gênero resumo será baseado inicialmente em 
discussões com as professoras sobre as pesquisas atuais no que concerne ao 
gênero resumo, para que elas possam aplicar tais discussões em sala de aula. 
A partir daí, a investigação da forma como os alunos do ensino médio se 
apropriam deste gênero será baseada em atividades realizadas em sala de 
aula, com a presença do pesquisador e das professoras. Os resultados de tais 
atividades serão analisados pela equipe do projeto, refletindo e debatendo os 
pontos que foram avaliados, de acordo com os objetivos propostos nas 
atividades, levando ainda em consideração os pressupostos teóricos sobre 
análise de gêneros. Como este trabalho encontra-se em fase inicial, ainda não 
é possível apresentar resultados concretos a respeito dos objetivos propostos. 
 
 

Construções com verbos de alçamento 
em cartas de fins do século XIX 

 
Fernando Pimentel HENRIQUES 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
fphenriques@gmail.com 

 
 Pesquisas sobre o português falado do Brasil (Duarte 1993, 1995) 
apontam a estreita relação entre a redução do quadro dos paradigmas 
flexionais verbais e o crescente preenchimento da posição do sujeito 
pronominal, tanto o de referência definida quanto o de referência 
indeterminada. Henriques (2005) e Henriques & Duarte (2006) mostram que 
até mesmo os sujeitos não argumentais dos verbos de alçamento vêm sendo 
preenchidos na fala e escrita contemporâneos. Diferentemente do que ocorre 
no inglês e no francês, este preenchimento não se dá por pronomes 
expletivos, mas por elementos com conteúdo semântico.   

A análise das construções com parecer, o verbo de alçamento mais 
prototípico, permite verificar quatro possibilidades estruturais. 
Primeiramente, tais construções podem aparecer com a posição à esquerda 
do verbo vazia, como preconizam as gramáticas tradicionais (1): 
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(1) ___ Parece [que eu vou explodir de raiva] 
 
 A estrutura em (2), conhecida como alçamento clássico, também é 
prevista pelas gramáticas. Esta construção caracteriza-se pelo alçamento do 
sujeito da encaixada para a esquerda do verbo de alçamento, onde ele recebe 
caso nominativo, enquanto o verbo da subordinada apresenta a forma 
infinitiva: 
 

(2) Eui pareço [___i explodir de raiva] 
 
 Encontramos, em (3), uma construção que exibe o alçamento do sujeito 
da encaixada para uma posição externa à sentença. Note-se que somente o 
verbo da subordinada apresenta as marcas de concordância: 
 

(3) Eui ___ parece [que ___i vou explodir de raiva] 
 
 Em (4), verifica-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. Ferreira (2000) 
refere-se a tal estrutura como hiperalçamento: 
 

(4) Eui pareço [que (eu)i vou explodir de raiva] 
 

O objetivo deste trabalho é verificar as construções de alçamento com 
parecer, custar, demorar, levar, entre outros, mais implementadas em cartas 
pessoais escritas em fins do século xix. para essa análise, utilizam-se 
amostras constituídas pelo projeto PHPB-Rio (Para Uma História Do Português 
Brasileiro). Defende-se, neste trabalho, a associação dos pressupostos da 
teoria da variação e mudança lingüística (Labov 1994) e dos pressupostos da 
teoria de princípios e parâmetros (Chomsky 1981), à luz da noção de 
“encaixamento” da mudança, dentro da linha da sociolingüística 
variacionista, proposta por Weinrich, Labov & Herzog (1968). 

As construções em (1) e (2) devem ser as mais implementadas nas 
cartas pessoais. Faz-se tal afirmação, partindo-se dos resultados encontrados 
em Henriques (2005) e em Henriques & Duarte (2006), que indicam que a fala 
se mostra mais receptiva ao hiperalçamento, enquanto a escrita padrão ainda 
demonstra uma forte preferência pelas estruturas de alçamento previstas 
pelas gramáticas, principalmente o alçamento clássico. Além disso, a análise 
de peças teatrais brasileiras do século XIX aponta para uma ampla 
preferência pelo sujeito nulo, indicando que o processo de mudança na 
marcação do parâmetro do sujeito nulo em pb ainda não era perceptível (cf. 
Duarte 1993). De fato, resultados preliminares mostram que as estratégias de 
alçamento previstas pelas gramáticas são as únicas implementadas.   
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Variação em estruturas de concordância verbal nas 
variedades européia e africana do português 

contemporâneo 
 

Filomena VAREJÃO 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

filomenavarejao@uol.com.br 
 

Este trabalho tem como objetivo cotejar aspectos lingüísticos 
intervenientes nas construções não-padrão de concordância verbal no 
português brasileiro, no português europeu popular e no português 
moçambicano, como se vê em frases do tipo (na respectiva ordem das 
variedades de português): (1) A gente sabe que as crianças lê pouco;  (2) 
Esses coisos é modernos e (3) Há outros professor que quer [uma espécie de 
propina] em dinheiro. 

Como ponto de partida, assumimos a hipótese de que a variação 
nessas estruturas seria motivada pelos mesmos aspectos contextuais que 
atuam no português brasileiro (cf. Naro & Scherre, 2007) e, de forma 
semelhante, atuariam em outras variedades de português. O suporte teórico 
que sustenta esta investigação retoma estudos sobre a história e as origens do 
português brasileiro (Baxter & Lucchesi, 1997; Naro,1973; Scherre & Naro, 
2001) e recupera resultados de pesquisas sociolingüísticas variacionistas 
sobre o fenômeno sintático referido . A análise qualitativa, com base em 
dados extraídos de amostra do português europeu popular (Corpus Dialetal 
com Anotação Sintática) e de amostra do Projeto do Português Oral de 
Maputo, evidencia que (a) os aspectos preponderantes para a ausência de 
marcas de concordância no verbo são a posição do sujeito e a saliência fônica 
da flexão verbal, na variedade européia; e (b) as construções não-padrão do 
português de Maputo são conseqüência de outro tipo de estrutura. Os 
resultados apontam semelhanças e diferenças contextuais em torno das 
construções não-padrão, ao se compararem as três variedades de português. 
 
 

Acentuação gráfica com regra única 
 

Francisco DEQUI  
(Faculdade de Tecnologia IPUC)  

ces@ipuc.com.br 
 
Sustenta esta pesquisa que o ensino tradicional da acentuação gráfica da 

Língua Portuguesa é incompleto e complexo. Não ministra, como pré-
requisito, os três roteiros da tonicidade natural das palavras sem acento 
gráfico e, por isso, não consegue dar as razões da necessidade ou 
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desnecessidade dos sinais diacríticos. Assegura que, dominada a tonicidade 
nata das palavras sem diacrítico, 99,6% dos acentos gráficos oficiais da 
Língua Portuguesa podem ser explicados com apenas uma macronorma. 
Através de levantamento e análise da tonicidade de todas as palavras 
vernáculas sem acento gráfico, o autor deparou existência de três roteiros de 
tonificação nata ou regular das palavras sem acento gráfico. De posse desse 
dado, consegue detectar a macronorma única que explica quase a totalidade 
dos acentos gráficos oficiais, evitando a aplicação do complexo sistema 
tradicional de dominar a acentuação gráfica. Essa neodidática considera 
regular a tonicidade da palavra sem diacrítico e, irregular a que leva o sinal. 
Assim, genericamente falando, a neopedagogia atribui aos acentos gráficos 
dois papéis: função deslocadora de tonicidade e função diferenciadora de 
timbre. Ambas criam ou representam novas palavras. 
 
 

Representações identitárias de professores de língua 
portuguesa em formação continuada 

 
Gabriela da Silva PIRES & Maria Carmen Aires GOMES 

(Universidade Federal de Viçosa) 
gabrielaniger@yahoo.com.br 

 
A formação continuada é um assunto que tem sido muito discutido e 

considerado como uma dificuldade para os profissionais de ensino, 
especificamente, neste contexto, os professores de Língua Portuguesa. 
Pensando nisso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ao proporem 
uma abordagem mais contextualizada da gramática, dentro da perspectiva 
de gêneros discursivos, têm trazido uma proposta mais reflexiva e inclusiva 
para o ensino de língua materna. No entanto, alguns teóricos, como Rojo 
(2005), apontam não haver muita influência destas teorias nas práticas 
efetivas em sala de aula. Diante dessa premissa, esta pesquisa foi 
desenvolvida com professores de Língua Portuguesa da rede pública de 
Viçosa/MG e Pirangi/SP, procurando analisar e contrastar essas duas 
realidades. A partir dos pressupostos da metodologia etnográfica 
(GIOVINAZZO, 2001), foram realizados grupos de discussão entre 
professores e coleta de narrativas espontâneas dos mesmos, com o intuito de 
promover o que Telles (2004) postula de “reflexão crítica compartilhada”.  

Partindo-se de três questões basilares, a saber, (1) “Quais suas 
experiências com o texto?”; (2) “Caso não houvesse livros, quais os gêneros 
que você iria privilegiar para trabalhar em sala de aula com os alunos?”; e (3) 
“Como sua história de vida influenciou sua postura como professor?” — as 
quais foram promovidas nas duas cidades —, foram construídos os seguintes 
objetivos: investigar e debater as representações sociais que os professores 
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fazem acerca do ensino de Língua Portuguesa; identificar as 
crenças/representações e como são efetivadas na prática em sala de aula; e 
discutir com os professores propostas metodológicas de ensino a partir do 
conceito de gêneros discursivos. 

A análise das falas espontâneas e narrativas de tais professores 
sinaliza para o fato de que há uma apropriação efetiva mínima da 
perspectiva discursiva proposta nos PCNs. As representações mais 
recorrentes oscilam entre uma visão estereotipada do professor como 
profissional frustrado e impotente, e uma auto-valorização enquanto 
profissional inovador dentro das próprias limitações. De acordo com as falas 
dos professores, tem-se que, na prática cotidiana, eles, 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 aplicável. 
 
 

A realização do acusativo anafórico de terceira pessoa no 
português oral moçambicano 

 
Gilson Costa FREIRE 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 

 Estudos sobre o português falado no Brasil (cf. Omena, 1979; Duarte, 
1986; Freire 2000, entre outros) vêm demonstrando um significativo 
decréscimo no uso do clítico acusativo, sendo substituído por outras 
variantes, tais como pronome tônico, SN anafórico e por uma categoria vazia. 
No entanto, em Freire (2005), constatou-se que, em dados da escrita brasileira 
com maior grau de letramento, a variante-padrão passa a ter uma freqüência 
maior, de modo que se faz sentir certa influência da escolarização no resgate 
de formas que já não estão presentes na fala.  Quanto ao português europeu, 
os trabalhos acadêmicos têm demonstrado que exibe um sistema rico de 
clíticos de terceira pessoa, tanto na modalidade oral quanto na escrita, 
independente do grau de letramento (cf. Freire, 2000, 2005). Em vista disso, 
este trabalho procura verificar como se dá a realização do acusativo anafórico 
de terceira pessoa no português falado de Moçambique, estabelecendo um 
contraste com as variedades brasileira e lusitana, com base em uma amostra 
do projeto “Panorama do Português Oral de Maputo” (PPOM).  Parte-se da 
hipótese de que, como se trata de uma variante aprendida na escola, será 
encontrada uma freqüência significativa do pronome acusativo prescrito pela 
tradição escolar, o que de certa forma já é apontado pelos resultados 
preliminares. 
 Ao levantar as características da variedade moçambicana no que diz 
respeito à realização do acusativo anafórico, este trabalho descreve o 
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fenômeno da variação latente no sistema do português e enseja algumas 
reflexões sobre como se sai a escola na tarefa de ensinar o que se 
convencionou chamar de língua padrão. 
 
 

Alternância entre construções com verbo-suporte dar e 
verbos predicadores simples com sentido equivalente 

 
Giselle Aparecida Toledo ESTEVES 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
giselle_estevesufrj@yahoo.com.br 

 
Ao pertencer à categoria de verbo-suporte, dar atua como um item 

esvaziado semanticamente que opera sobre um elemento não-verbal, 
funcionando como um operandum auxiliar de verbalização de nomes 
(MACHADO VIEIRA, 2001). Assim, constitui instrumento léxico-gramatical 
para a formação de predicadores complexos de natureza verbo-nominal. As 
perífrases com verbo-suporte dar e os verbos predicadores simples com 
sentido equivalente (por exemplo, dar um susto e assustar) são duas 
alternativas que os falantes possuem para indicar estados de coisas/eventos.  

O presente estudo enfocou as construções com verbo-suporte dar + 
SN que tenham correspondência semântica em verbos predicadores cognatos 
ao elemento não-verbal daquelas. Para tanto, objetivou-se: (i) detectar a 
natureza da diferença semântico-discursiva dos predicadores complexos que 
não possuem exatamente o mesmo sentido dos seus verbos predicadores 
cognatos, (ii) depreender os condicionamentos lingüísticos, discursivos e 
extralingüísticos que levam à opção por uma ou outra forma e (iii) descrever 
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).  

Utilizaram-se pressupostos da Teoria de Variação e Mudança (LABOV, 
1972,1994; WEINREICH, LABOV e HERZOG, 1968) para detectar variáveis 
lingüísticas e extralingüísticas que podem influir no fenômeno em análise. 
Foi possível, então, lidar com três dos problemas que a Sociolingüística 
Variacionista objetiva enfrentar: o das restrições, o do encaixamento (na 
estrutura lingüística e na estrutura social) e o da transição (em tempo real). 

Compuseram-se dois tipos de amostras de dados provenientes: (i) de 
textos escritos (editoriais e notícias dos séculos XIX e XX) do site do projeto 
VARPORT/UFRJ (www.letras.ufrj/varport/) e (ii) de textos orais e escritos 
(narrativas e relatos de opinião) do acervo do projeto Discurso e 
Gramática/UFRJ. 

As análises revelaram alguns resultados em relação à opção por 
perífrases, que são: (i) mais recorrentes na fala do que na escrita, (ii) mais 

http://www.letras.ufrj/varport/
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produtivas nos textos escritos do século XX do que no século XIX e (iii) mais 
freqüentes no português brasileiro do que no português europeu. Além 
disso, os grupos de fatores lingüísticos “diferença no número de sílabas entre 
verbo predicador e perífrase” e “nuances de sentido” foram selecionados 
como condicionadores do fenômeno. Em relação ao primeiro, constatou-se 
que, se o verbo predicador possuir maior número de sílabas do que a 
perífrase, esta será mais produtiva. A relação contrária também ocorre, 
demonstrando que os usuários da língua optam pela estrutura que tenha 
menor extensão. Quanto ao segundo, os resultados demonstraram que o uso 
das perífrases com verbo-suporte dar ocorre para, muitas vezes, expor uma 
nuance de sentido não atingida com o verbo predicador correspondente. Em 
geral, isso ocorre pelo fato de essas construções permitirem a inserção de 
elementos [+determinantes] que promovem alguma variação sutil de sentido 
(por exemplo, dar uma boa educação apresenta nuance semântica se 
comparado ao seu verbo correspondente educar). 
 
 

Marcas dialetais da entoação em enunciados interrogativos 
do português brasileiro e do espanhol uruguaio 

 
Glaucia FELISMINO & Leticia Rebollo COUTO 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
glvs@uol.com.br 

 
Esta investigação propõe uma descrição e análise de configurações 

tonais de enunciados assertivos e enunciados interrogativos totais neutros (sem 
padrão melódico atitudinal , resposta  sim ou não) em duas sub-variedades 
do Português Brasileiro(PB). Nosso principal objetivo é verificar, a partir 
desses enunciados assertivos e interrogativos totais, se há um continuum 
dialetal na variação prosódica desses contornos melódicos. Para isso 
comparamos amostras de fala de 4 informantes brasileiras : duas da cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) e duas da cidade de Santana do Livramento (SL)- 
cidade gaúcha de fronteira com o Uruguai  com amostras de fala de 4 
informantes uruguaias : duas da cidade de Montevidéu (M) e duas da cidade 
de Rivera (R) - cidade  uruguaia de fronteira com o Brasil.  

O Rio de Janeiro, representando o Português do Brasil (PB) e 
Montevidéu, representando o Espanhol do Uruguai (EU) gozam de um 
determinado prestígio lingüístico. Nesta investigação, estas duas cidades 
constituem dois extremos de um continuum dialetal geográfico. Santana do 
Livramento e Rivera, as duas cidades de fronteira , formam a base desta 
investigação, já que estas ligam os extremos e permitem-nos saber se 
realmente este continuum lingüístico existe.  
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A amostras de fala são constituídas por 16 enunciados previamente 
contextualizados a partir de uma sentença base (Francisco mora na Europa/ 
Francisco vive en Europa) e só então posteriormente lidos. Daí temos no total 8 
enunciados assertivos e 8 enunciados interrogativos totais neutros. 

A análise dos enunciados e segmentação foi realizada num primeiro 
momento no programa Praat, os enunciados foram segmentados em três 
bandas: a primeira para as vogais, a segunda para as sílabas e a terceira para 
a nossa atribuição de tons. Uma vez segmentados, os dados foram 
submetidos ao Prosogram, o resultado é a curva de Fo estilizada, numa escala 
de semi-tons, a partir da qual observamos as diferenças de Fo e Duração. Os 
dois programas, desenvolvidos por Boersma & Weenink  e Mertens , 
respectivamente, têm as vantagens de serem muito conviviais e de estarem 
disponíveis gratuitamente na rede 

Para a atribuição dos acentos tonais, na terceira banda do Praat, 
recorremos ao sistema de notação Métrico Autosegmental (AM), baseado na 
oposição binária de tons Altos (H) e Baixos (L). A sílaba acentuada é marcada 
pelo (*) e a sílaba final do enunciado pelo (%). Considera-se como Tonema o 
último grupo acentual do enunciado (no nosso caso Europa) e como 
Pretonema tudo o que está antes do Tonema (no nosso caso Francisco mora 
na...). Adotamos também, tal como propõe Sosa (2003), a notação (¡) para 
indicar que (¡H) é mais alto que o tom alto (H), anterior. 

No Português Brasileiro, considerando a variante carioca, Moraes (2002) 
propõe um final descendente a partir de uma parábola ou curva circunflexa 
(L+H*L%). O que acontece em Santana do Livramento com esse padrão 
interrogativo total com valor neutro, coincide com a variante do Rio de 
Janeiro, proposta por Moraes? 

Como resultado verificamos que o padrão entonacional de enunciados 
interrogativos totais no PB de Santana do Livramento é circunflexo 
descendente como o do Rio de Janeiro (L+H*L%). Entretanto, o pico de Fo  
na fala de fronteira (L*+HL%) se dá na pós-tônica como nas variantes de 
Rivera e Montevidéu (H*+¡HL%) e não na tônica como na variante 
carioca.Além disso, confirmamos a importância da duração e do movimento 
tonal na postônica final no que diz respeito à variante de Santana do 
Livramento em relação à variante do Rio de Janeiro. Bem como da tônica na 
variante de Rivera em relação à de Montevidéu no lado uruguaio. 
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Formação do português vernáculo brasileiro sob a 
perspectiva da ecologia lingüística 

 
Heliana MELLO 

(Universidade Federal de Minas Gerais) 
heliana.mello@gmail.com 

 
Os processos que levam à mudança lingüística têm sido estudados 

com interesse há mais de um século. Enquanto durante muitas décadas 
postulou-se uma separação entre processos internos e externos motivadores 
da mudança lingüística, recentemente Mufwene (2007) propôs que essa 
separação é artificial e motivada ideologicamente, e não baseia-se em 
evidências observáveis em dados lingüísticos. Tal proposta pauta-se pela 
argumentação de que, para que se entenda a mudança lingüística, é 
necessário que se entenda a individualidade dos falantes das línguas em 
foco, porém não se perdendo a perspectiva da história de cada comunidade 
de fala envolvida em processos de mudança. 

Partindo do aporte teórico proposto por Mufwene (2007, 2005) 
revisitaremos a história da formação do português vernáculo brasileiro 
(PVB), observando-se os insumos populacionais que constituíram os séculos 
de estruturação dessa língua, enfocando-se especialmente a contribuição das 
populações africanas trazidas para o Brasil. 

Serão apresentadas estatísticas populacionais conhecidas para o 
período de formação do PVB, em que se percebem as diferentes proporções 
numéricas entre insumos portugueses, africanos, indígenas e mestiços. Tais 
dados serão correlacionados a aspectos lingüísticos cuja entrada no PVB 
potencialmente sofreram grande motivação de transferência de línguas 
maternas africanas no processo de aquisição do português por seus falantes. 
Os dados analisados baseiam-se em Mello (1997) onde uma extensa pesquisa 
sobre esses mesmos temas é relatada. A metodologia adotada é consoante 
com aquela proposta em Mufwene (2007), em que a relação dialética entre 
comunidades de fala e indivíduos não pode ser perdida, uma vez que as 
línguas e seus processos de mudança não existem fora dos processos mentais 
passíveis de serem executados por seus falantes. 

Os resultados apontam para uma confluência de fatores nos processos 
que levaram à formação do PVB, indicando que uma abordagem ecológica 
para os processos de mudança lingüística pode ser mais produtiva e 
inclusiva, dessa forma levando-nos a uma compreensão mais integral de 
fenômenos complexos que dificlmente poderiam ser compreendidos dentro 
de abordagens exclusivas ou ideologizadas dos estudos lingüísticos. 
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O português na Guiné-Bissau 
 

Hildo Honório do COUTO 
(Universidade de Brasília) 

hiho@unb.br 

 
 O que os manuais de história da língua portuguesa nos dizem sobre 
sua situação na Guiné-Bissau fica bem aquém da realidade. A realidade 
lingüística mais marcante nesse país são as cerca de 15 línguas étnicas, ao 
lado do crioulo, que é língua nativa para uma parcela considerável da 
população e língua franca para praticamente toda ela. O português só é 
aprendido na escola, funcionando quase como uma língua indigenizada, nos 
termos de Mufwene (1997: 49-50). O fato é que o crioulo funciona como uma 
espécie de transição entre as línguas nativas africanas e o português. 
 O português é a língua oficial, sendo a língua da escola, dos meios 
de comunicação (com algumas exceções no rádio e na televisão) e de quase 
tudo que se publica no país. É também a língua em que a história do país está 
registrada.  Deixando de lado o contato entre crioulo e línguas étnicas, que é 
muito intenso, o objetivo deste ensaio é analisar o contato entre o crioulo e o 
português. O material em que me baseio foi colhido in loco em 1988 e 1992, 
constituindo-se de entrevistas em crioulo, em que há trechos em português, 
material gravado de programas radiofônicos e televisivos bem como de 
textos escritos em português por autores guineenses. Para o crioulo, serão 
consultados também textos de narrativas orais transcritos por guineenses (os 
transcritos por estrangeiros serão ignorados). A conclusão geral a que se 
chega é que o português guineense tem uma forte marca do crioulo, inclusive 
marcas que ele recebeu das línguas nativas. O crioulo, por seu turno, se 
aproxima cada vez mais do português. As interinfluências se dão no léxico, 
na morfossintaxe e na fonética-fonologia. 
 
 

José, mal encarado e fala como crioulo: a voz escrava e a 
língua portuguesa no Brasil 

 

Ivana Stolze LIMA 
(Fundação Casa de Rui Barbosa / PUC-Rio) 

ivana.rb@rionet.com.br 
 

O trabalho problematiza a relação entre a formação da língua nacional 
no Brasil e as práticas de comunicação lingüística travadas por escravos e 
africanos,  que envolveram o aprendizado do português, a manutenção de 
línguas maternas e outras línguas africanas, e ainda a possível utilização de 
línguas gerais. O aprendizado do português por um lado pode ter servido à 
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ordem senhorial e à sociedade escravista. Por outro lado, pode ter propiciado 
o estabelecimento de formas de sociabilidade, resistência e experiências 
culturais cujo sentido histórico não se resume à lógica senhorial ou do 
Estado-nação. O contexto histórico da formação do Estado nacional no Brasil, 
aproximadamente entre as décadas de 1820 e 1860, as características de uma 
sociedade escravista, e o fato de ter sido a primeira metade do século XIX o 
período de maior vulto do tráfico de africanos evidenciam a tensão entre a 
unidade imaginária da nação e as distintas e inúmeras nações existentes no 
território. A construção de uma unidade lingüística foi preocupação presente 
dos homens de letras e da política. A partir de anúncios de fugas de escravos, 
destacamos diferentes práticas de comunicação forjadas por escravos 
africanos e crioulos (nascidos no Brasil).  Neste caso, tanto se reconfigura a 
tradicional avaliação de que os africanos aprendiam sempre mal o português, 
como se percebe que suas estratégias lingüísticas iam além de garantir uma 
unidade conveniente à classe senhorial, e antes, eram base de formas de 
resistência e sociabilidade. 
 
 

Correlação e gramaticalização – um diálogo possível? 
 

Ivo da Costa do ROSÁRIO 
(UFF/UFRJ/UERJ-FFP) 

ivocostarosario@brasilvision.com.br 
 

Ainda é marcante a polêmica quanto à existência e à caracterização da 
correlação, entendida como processo sintático distinto da coordenação e da 
subordinação.  A maioria dos gramáticos tradicionais, por influência da 
Nomenclatura Gramatical Brasileira, não incluiu em suas obras a correlação, 
apesar de esta apresentar especificidades bem particulares em relação aos 
processos mais canônicos de estruturação sintática. 

Contudo, a despeito de a NGB preconizar apenas a existência dos 
processos sintáticos de subordinação e coordenação, no âmbito do chamado 
período composto, houve vozes e opiniões dissonantes ao longo do percurso 
de sua normatização.  Chediak (1960:74), consultado acerca do assunto, na 
época da elaboração da NGB, afirmou: “É lamentável que o Anteprojeto 
tenha excluído a correlação e a justaposição como processos de composição 
de período”. 

Melo (1978), Castilho (2004), Módolo (1999), Rodrigues (2007), entre 
outros autores, buscam um direcionamento diferente para a questão, 
filiando-se às idéias do gramático Oiticica (1952).  Na correlação, segundo 
esses autores, a cada elemento gramatical na primeira oração corresponde 
outro elemento gramatical na segunda, sem o quê o arranjo sintático seria 
inaceitável. Segundo tais autores, essa definição de caráter genérico já seria 
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suficiente para contrapor a correlação aos outros dois processos mais 
clássicos de estruturação do chamado período composto.    

Em termos funcionais-discursivos, segundo Módolo (1999), a correlação 
é “particularmente útil para emprestar vigor a um raciocínio, aparecendo 
principalmente nos textos apologéticos e enfáticos, que se destacam mais por 
expressarem opiniões, defenderem posições, angariarem apoio, do que por 
informarem com objetividade os acontecimentos”. 

Assim, rompendo com a tradição gramatical e ainda com a força do 
paradigma formal estruturalista, intentamos, com este trabalho, propor um 
tratamento inovador para a questão. Nosso objetivo é analisar a correlação 
como um processo distinto dos demais à luz da lingüística funcional norte-
americana, mais especificamente sob o arcabouço teórico do paradigma da 
gramaticalização (cf. Hopper & Traugott, 1997; Heine, 1991.2003). 

Acreditamos que este trabalho tem o mérito de propor uma descrição 
mais precisa para a sintaxe do português que, com modelos herdados da 
antiga tradição greco-latina, ainda ressente-se de uma consistência descritiva 
mais apurada, haja vista a constituição moderna de nossa língua portuguesa. 

Em termos metodológicos, nossa pesquisa persegue, em um primeiro 
momento, um viés estritamente teórico, cuja intenção é desvelar as 
dissensões acerca do tema e propor um tratamento preciso para o conceito de 
gramaticalização que, de per si, também comporta em seu bojo divergências 
significativas. 

Num segundo momento, aplicaremos o instrumental teórico adotado 
aos dados da língua portuguesa, mais especificamente a corpora selecionados 
tanto da variedade brasileira quanto lusitana do nosso idioma. Esse segundo 
momento visa à comprovação de nossa tese inicial que gira em torno da 
relevância de considerarmos a correlação como um terceiro processo ou não 
de estruturação sintática. 

A adoção do paradigma da gramaticalização permeará nossas 
investigações por demonstrar, como já foi verificado em diversas outras 
pesquisas, alto poder descritivo e analítico. Sem dúvida, o trabalho ora 
proposto poderá contribuir em grande medida para os estudos em língua 
portuguesa. O diálogo a ser travado entre correlação e gramaticalização, 
possivelmente marcado pelo ineditismo, determina um momento bem 
marcante dos estudos lingüísticos no Brasil, afinal, correlação e 
gramaticalização estão distantes no tempo, mas reclamam uma aproximação 
ou aglutinação com vistas a perquirições mais modernas. 
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Questões em torno da variação no acento e ritmo do 
português do Brasil 

  
Jaqueline dos Santos PEIXOTO 

(Museu Nacional / Setor de Lingüística /UFRJ) 
jaquepeixoto@yahoo.com.br 

  
O objetivo de nossa comunicação é fornecer uma análise unificada 

para os diversos fenômenos que compõem o acento e o ritmo do português 
do Brasil. São muitas as propostas, algumas vezes divergentes, outras vezes 
convergentes, sobre a natureza do acento em nossa língua. Wetzels (1994, 
2002) e Bisol (1994) argumentam, por exemplo, a favor de uma regra de 
acento motivada pelo peso silábico, enquanto Lee (1995) dispensa o peso em 
favor da sensibilidade à categoria lexical.  

Diferentemente do que acontece com o acento de palavra, 
encontramos maior consenso sobre as propriedades rítmicas da língua. Os 
trabalhos realizados sobre o tema concordam sobre sua natureza silábica e 
sua independência em relação ao acento lexical. Para derivarmos as 
características do acento e ritmo, reveladas pelos trabalhos realizados sobre o 
tema, utilizamos, principalmente: Roca (1986), que propõe, em sua análise 
sobre o espanhol, a autonomia entre o acento primário e o acento secundário; 
Halle & Vergnaud (1987), que, ao representar o acento no plano 
autossegmental, propõem uma distinção entre regras cíclicas e não-cíclicas, 
motivada pelos objetos formais fornecidos pela morfologia; e Hayes (1995), 
que, ao fornecer os ingredientes paramétricos para uma teoria do acento 
métrico, baseada na lei trocaico-iâmbica, apresenta uma tipologia dos 
padrões acentuais nas línguas naturais. 

O confronto entre as evidências empíricas e as previsões teóricas 
encaminha para conclusão de que o português do Brasil seja um sistema 
acentual misto. A interação entre as propriedades de um sistema acentual 
misto é explorada a partir dos pressupostos da Teoria da Otimalidade 
(Prince & Smolensky, 1992). Nossa preferência pela Otimalidade tem 
explicação no fato de ser uma teoria que, nascida na Gramática Gerativa, 
fornece um modelo de estrutura lingüística que permite a interação entre os 
diferentes níveis da gramática. A gramática é concebida como um sistema de 
forças em conflito. Com isso, é possível tratar em um mesmo nível seus 
componentes, não sendo claro [ou deixando em aberto] se formam módulos 
diferentes. 
  
 

http://br.f520.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=jaquepeixoto@yahoo.com.br
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A variação na concordância do gênero gramatical 
no falar cuiabano 

 
José Leonildo LIMA 

(Universidade do Estado do Mato Grosso) 
lima@sisproel.com.br 

 
Cuiabá é uma das cidades que compõem a região das primeiras 

investidas dos bandeirantes em Mato Grosso no século XVIII, período 
denominado de monções. As características mais marcantes dos cuiabanos de 
tchapa e cruz (cidadão nascido e criado em Cuiabá e que nesta cidade 
pretender morrer), bem como de uma boa parcela da população das cidades 
circunvizinhas, estão ligadas à dança, como o siriri e o cururu, à culinária e às 
festas tradicionais, como as de São Gonçalo, São Benedito, Divino Espírito 
Santo etc. 

Este trabalho, resultado de uma tese de doutorado em Lingüística, tem 
por objetivo apresentar uma discussão acerca de aspectos morfossintáticos da 
variação na concordância do gênero gramatical no falar cuiabano. O trabalho 
é composto por um levantamento sócio-histórico bem como lingüístico de 
Cuiabá. Assim, dentre as várias manifestações lingüísticas presentes na 
comunidade, destacamos a alternância entre as consoantes africadas e as 
fricativas, como, por exemplo, em chega e gente, conforme Santiago-Almeida 
(2000: 172). Outra ocorrência diz respeito à alternância entre [ãw] e [õ] como 
em visão, bonitão, condição. Além dessas ocorrências, outra, objeto de nosso 
estudo, é variação na concordância do gênero gramatical no sintagma 
nominal, marcada nos determinantes que estão antepostos e pospostos ao 
nome, conforme ilustram os exemplos: casa bem bonito, casado com meu irmã, 
a criança miúdo, a paçoca tá fino, procurar pessoa do meu personalidade, 
igualzinho essa Maria meu, mãe dessa nora meu entre outras. 

Para desenvolver este trabalho, partimos da hipótese de que a 
variação na concordância de gênero gramatical no falar cuiabano está 
condicionada a nomes que não apresentam a flexão de gênero. Além dessa 
hipótese, uma outra que norteou o trabalho foi que a variação poderia estar 
ligada a uma deriva conservadora da língua portuguesa, conforme afirma Silva 
Neto (1963). Levantamos a hipótese também de que o falar cuiabano tem 
uma relação muito direta com o dialeto caipira. Para a obtenção dos dados 
empíricos, entrevistamos 12 pessoas da comunidade e valemo-nos também 
dos corpora de outros trabalhos científicos já realizados em Cuiabá. Além 
dessas entrevistas, buscamos em Portugal durante um estudo de oito meses, 
dados empíricos para fundamentação das hipóteses. O trabalho está 
constituído por uma breve descrição histórica e cultural de Cuiabá, bem 
como por alguns aspectos lingüísticos. Pela análise dos dados, podemos 
perceber que a variação na concordância do gênero gramatical, no português 
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falado na região de Cuiabá, apresenta fortes evidências de uma deriva 
conservadora.  
 
 

A representação do sujeito pronominal no contexto das 
línguas românicas: uma análise do PB em contraste com o 

italiano 
 

Juliana MARINS 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

juespmarins@hotmail.com 
 

Estudos recentes, associando pressupostos da Teoria de Princípios e 
Parâmetros (Chomsky 1982) e da Sociolingüística (Weireinch, Labov e 
Herzog 1968), vêm demonstrando que o português brasileiro (PB) está 
passando por um processo de mudança quanto à marcação do parâmetro do 
sujeito nulo (PSN): estaria alterando o seu status de língua positivamente 
marcada em relação ao parâmetro, como é o português europeu (PE), para o 
status de língua negativamente marcada. Desse modo, estudos empíricos 
(Tarallo 1983, Duarte 1993, 1995) mostram que o PB demonstra a preferência 
pela realização fonética do sujeito, enquanto o PE conserva o comportamento 
de deixar vazia a posição à esquerda do V. 

No entanto, para avaliar a mudança por que vem supostamente vem 
passando o PB, é necessário situá-lo no contexto de outras línguas, no sentido 
de saber se suas características realmente se afastam das de línguas 
prototipicamente de sujeito nulo. Nesse sentido, tem-se o trabalho de Soares 
da Silva (2006) que mostra o espanhol, tanto de Madrid quanto de Buenos 
Aires, muito mais próximo de PE que de PB, o que colabora para ratificar as 
afirmações sobre este último. 

O objetivo deste trabalho é, assim, investigar o comportamento do 
italiano standard, língua considerada pelos teóricos, prototipicamente,  como 
positivamente marcada em relação ao PSN. O que se espera encontrar é uma 
maior proximidade com PE e espanhol e, conseqüentemente, maior 
afastamento de PB. 

Para isso, assim como os trabalhos já citados, serão usados 
pressupostos da Sociolingüística (Weireinch, Labov e Herzog, 1968) e da 
Teoria de Princípios e Parâmetros (Chomsky 1982). Para a constituição de 
corpus analisado no estudo, foi usada uma amostra de língua italiana 
standard falada culta informal, extraída de Cresti & Moneglia (2005). 

Resultados gerais preliminares já mostram que o italiano standard 
parece mesmo optar pela não realização fonética do sujeito em todos os 
contextos estudados, o que parece identificá-lo com PE e espanhol. 
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O comportamento de nós e a gente em construções 
predicativas na língua oral e escrita 

 
Juliana Segadas VIANNA 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
julianabarbosasv@yahoo.com.br 

 
O quadro dos pronomes pessoais continua a ser apresentado pelas 

gramáticas e livros didáticos como sendo composto exclusivamente pelas 
formas eu, tu, ele, nós, vós, eles, a despeito das alterações sofridas dentro desse 
sistema, tanto no português do Brasil quanto no português europeu.   

Com relação à 1a pessoa do plural, as gramáticas tradicionais 
incluem apenas o nós no quadro dos pronomes retos, reservando à forma a 
gente um status indefinido: ora classificam-na como pronome pessoal, ora 
como forma de tratamento. Além disso, a implementação da forma 
inovadora como alternante do pronome nós é registrada apenas na 
linguagem coloquial, não sendo mencionada para a escrita.  

De fato, na língua oral, tal fenômeno tem sido bastante estudado por 
diversos autores (Omena,1986, 2003; Lopes,1993; Machado,1995; entre 
outros), que apontam para uma variação estável entre as formas. Entretanto, 
na escrita, ainda são poucos os trabalhos que se debruçaram sobre as 
questões relativas à variação entre as formas nós e a gente, o que demonstra 
ser esse um tema ainda não esgotado. 

Outra questão pouco investigada diz respeito ao comportamento da 
forma a gente em estruturas predicativas. As gramáticas mencionam de 
maneira breve o fenômeno da silepse, definida como “a concordância que se 
faz pela idéia e não pela forma do vocábulo” (Ribeiro,1992:170), mas pouco 
discutem ou descrevem sobre o comportamento da forma e as possíveis 
estratégias de concordância. Com relação a essas questões, a própria 
pesquisa científica tem sido incipiente, o que demonstra ser esse também um 
terreno potencialmente fértil para novas investigações.  

Sendo assim, seguindo orientação laboviana, com base em entrevistas e 
testes escritos aplicados entre entrevistados de escolaridade média, pretende-
se: (a) escrever e analisar as diferentes estratégias de concordância das 
formas nós e a gente, a partir da discussão da aparente incompatibilidade 
entre os traços formais e semântico-discursivos de formas pronominais que 
se gramaticalizam; (b) verificar se o masculino-singular está se generalizando 
com a gente em estruturas predicativas; (c) discutir se a generalização do 
masculino caracteriza um novo estágio na gramaticalização da forma a gente; 
(d) observar de que maneira a variação nós e a gente, freqüente na fala, 
processa-se na modalidade escrita; (e) identificar que fatores lingüísticos e 
extralingüísticos impulsionam a escolha de uma ou outra forma; e (f) checar 
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se os fatores identificados em dados de fala, em pesquisas anteriores, 
mostram-se também relevantes para a escrita. 
 
 

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

 
Jussara ABRAÇADO; Tainá Soares TEIXEIRA; 

Branca Albuquerque de BARROS & João Maurício Marques da SILVA 
(Universidade Federal Fluminense) 

almeidamja@globo.com 
 
 Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa em 
desenvolvimento sobre o fenômeno da ordenação vocabular no português 
coloquial brasileiro na qual atenção especial é dedicada às ordenações objeto-
verbo (OV) e verbo-sujeito (VS), por constituírem as variações mais 
freqüentes em relação à ordem básica do português: sujeito-verbo-objeto 
(SVO). Debruça-se em dados extraídos da fala de 12 informantes, 
selecionados de acordo com o gênero (seis do gênero feminino e seis do 
gênero masculino) e grau de escolaridade (todos com ensino fundamental 
incompleto), cujas entrevistas integram a Amostra Censo (Projeto Censo da 
Variação Lingüística no Rio de Janeiro, PEUL/UFRJ, disponível em: 
http://www.letras.ufrj.br/~peul/amostras.htm).  Tem como suporte teórico 
o Funcionalismo Lingüístico norte americano e, como tal, apóia-se nos 
seguintes postulados: (1) a Transitividade é uma propriedade crucial da 
linguagem humana, um universal lingüístico que se refere à transferência de 
uma ação de um agente para um paciente (Hooper & Thompsom, 1980); (2) 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); (3) as 
variações na ordem básica do português coloquial (VS e OV) se dariam sob a 
influência da propriedade funcionalista da Transitividade, estando 
relacionadas, portanto, à realidade perceptual e à codificação lingüística de 
eventos percebidos.  
 Com o respaldo de estudos anteriores que, investigando a atuação da 
propriedade da transitividade em diversas línguas, encontraram diversos 
reflexos morfossintáticos da propriedade da Transitividade, sobretudo no 
que se refere aos diferentes traços que estão agrupados sob o rótulo de 
Individuação do objeto, este trabalho busca averiguar a existência de relação 
entre a propriedade da Transitividade e as ocorrências das ordenações VS e 
OV. Em cumprimento ao propósito estabelecido, apresenta evidências 
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oriundas de análise quantitativa e de pesquisa bibliográfica que favorecem a 
hipótese defendida: a de que o português brasileiro estaria sujeito 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 - verbalmente (SV e 
OV).   
 
 

O estudo da palatalização das consoantes oclusivas dento-
alveolares em Salvador, Recife, Aracaju e Maceió 

 
Laiza da Silva PINTO 

(Universidade Federal da Bahia) 
laizapinto_xx@yahoo.com.br 

 

Esse trabalho consiste em analisar as consoantes oclusivas dento-
alveolares /t, d/ do português brasileiro, quando seguidas da vogal alta /i/, 
como nos exemplos dia e mentira. Foram consideradas as variantes palatal e 
dental, tendo-se utilizado como corpus as ocorrências encontradas nos 
questionários fonético-fonológico e semântico-lexical e nos temas para 
discursos semidirigidos de trinta e dois inquéritos do Atlas Lingüístico do 
Brasil (ALiB). 

O Projeto ALiB é um projeto de âmbito nacional que visa a descrever a 
realidade lingüística do Brasil no tocante à língua portuguesa. Os inquéritos 
foram realizados em quatro capitais da região Nordeste (Salvador, Recife, 
Aracaju e Maceió), com informantes de ambos os sexos, distribuídos por 
duas faixas etárias — faixa I (18 a 30 anos) e faixa II (50 a 65 anos) e dois 
graus de escolarização (até a 4ª série do fundamental e universitário). 
Observa-se o contexto em que se realizam as variantes, levando em 
consideração as interferências lingüísticas e extralingüísticas. Os dados 
registrados foram analisados do ponto de vista quantitativo, codificados a 
partir de uma chave de codificação, relacionando treze grupos de fatores: 
nove de fatores estritamente lingüísticos e quatro fatores geo-
sociolingüísticos, para a utilização do Programa VARBRUL. 

Nos resultados alcançados até o momento, entre os fatores 
extralingüísticos, destaca-se a variação diatópica — Salvador, em que a 
variante palatal é categórica e, por isso, foi retirada do conjunto de dados 
para evitar knockout no programa, e Maceió com a predominância da variante 
dental. Nas outras duas capitais do Nordeste, a variante palatal é realizada 
com maior freqüência, embora ainda haja a realização da variante dental. 
Além deste, outros três fatores sociolingüísticos foram selecionados: a 
escolaridade, a faixa etária e o sexo. 

Os fatores lingüísticos selecionados foram o vozeamento e a variação 
diafásica. Quanto ao vozeamento, os resultados indicam que a palatalização 
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manifesta-se com maior freqüência quando a variante é desvozeada, como 
em mentira. Do ponto de vista diafásico, registra-se a variante palatal, nas 
áreas em que ocorre a dental, quando há a preocupação do falante com o seu 
discurso, como no questionário fonético-fonológico – que tem por objetivo 
coletar variações na pronúncia dos itens. Entretanto, quando o discurso é 
menos formal, como nos temas para discurso semidirigido – que tem como 
propósito apurar as diferenças diafásicas, através de um registro do discurso 
mais coloquial do informante — predomina a variante dental. 
 
 

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

 
Laura Álvarez LÓPEZ 

(University of Linköping, Estocolmo, Suécia) 
laura.alvarez@comhem.se 

 
Um dos problemas com que se deparam os lingüistas cujo objeto de 

estudos são os traços lingüísticos característicos na fala de africanos 
escravizados levados para o Brasil e seus descendentes é a falta de fontes. 
Apesar de quase a metade dos brasileiros serem descendentes de africanos, é 
praticamente impossível encontrar registros da fala de negros e escravos 
anteriores ao século XX no Brasil. 

Dado que as fontes disponíveis são bastante escassas, o 
aproveitamento de todos os registros existentes, inclusive representações 
escritas da fala desses grupos – 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 – torna-se essencial. Azevedo (2003), que apresenta 
uma análise da representação da oralidade em obras de ficção, reconhece que 
“nenhuma representação da oralidade consegue captar integralmente o ato 
da fala” (2003: 136). Dessa perspectiva, as transcrições de gravações de fala 
também são representações, na medida que consistem na interpretação de 
quem faz a transcrição. A questão é como analisar os dados de que dispomos 
e como validá-los.  

No Brasil do século XVIII teria surgido uma variedade nova que, 
conforme Lipski (1995; 2005:29), 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, línguas 
africanas e condições de aquisição da língua portuguesa pelos escravos são 
esparsas. Não há praticamente fontes históricas sistemáticas 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 
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variedade lingüística utilizada por escravos na região de Minas Gerais. Essa 
obra de Peixoto é analisada por Castro como “um dos raros documentos 
lingüísticos e o mais importante do tempo da escravidão no Brasil” (2002:25). 

Visto que não há registros suficientes, torna-se necessário o uso de 
fontes indiretas, ou seja, representações escritas da fala de negros como 
fontes de documentação da linguagem oral de negros e escravos. A maioria 
dos textos foi produzida por “brancos” que compartilhavam  com seus 
lectores uma visão da língua baseada  nas concepções dos gramáticos (cf. 
Azevedo 2003:44) e publicada entre a segunda metade do século XIX e a 
primeira metade do século XX.  

A situação acima discutida acarreta um conjunto de problemas para a 
interpretação dos dados de que dispomos. Nessa perspectiva, alguns 
questionamentos pertinentes foram colocados por Alkmim (1996:63): “Vale o 
que está escrito? Apenas em parte? De modo algum? Cada caso é um caso?”. 
O objetivo desta comunicação é discutir o papel dos falantes de línguas 
africanas e seus descendentes na formação do português brasileiro, a falta de 
registros históricos sobre a fala de negros e escravos, a natureza das fontes 
escritas disponíveis e os problemas encontrados na análise e interpretação 
das representações de fala encontradas em tais fontes.  
 
 

O uso de digressões em textos orais 
 

Leila Maria TESCH 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

leilatesch@yahoo.com.br 
  
 O presente trabalho pretende descrever o uso de digressões em textos 
orais realizados por falantes capixabas, verificando em que medida, ao 
empregar essa estratégia, a interação recebe uma espécie de reorientação de 
seu sentido. O corpus compõe-se de textos orais realizados entre dois 
entrevistadores e um informante – retirados do banco de dados “O 
português falado na cidade de Vitória”.  
 A digressão pode ser considerada como uma ação momentânea de 
suspensão de um tópico, sendo introduzido um novo e de maior interesse 
naquele instante, seguindo-se a reintrodução do tópico original. Nas 
digressões, os interlocutores introduzem um tópico para explicar, avaliar, 
identificar e, enfim, comentar acerca do tópico original.  
 Inicialmente, esta pesquisa enfoca as digressões na literatura que 
aborda a topicalidade discursiva, salientando noções básicas no estudo da 
temática e definindo o termo digressão. Em um segundo momento, analisa-
se as ocorrências de digressões na interação entre dois entrevistadores e um 
informante capixaba.  



 

 
Livro de resumos do II Congresso Internacional da AILP 

61 

 

 Embora haja estudiosos que questionem a existência da digressão, 
como Koch (1990), os resultados indicam que ela é uma estratégia empregada 
pelo falante para fazer emergir algo que estava latente naquele ponto da 
atividade discursiva. Pode ser considerado um desvio momentâneo que traz 
vivacidade ao jogo textual-interativo, possibilitando um envolvimento maior 
dos participantes nos textos orais. 
 
 

A norma brasileira em construção: 
a variação entre tu e você no início do século XX 

 
Leonardo Lennertz MARCOTULIO & Paula Fernandes da SILVA 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
leolennertz@yahoo.com 

 
 O objetivo deste trabalho é dar continuidade aos estudos sobre a 
pronominalização de nominais em português, a partir da descrição das 
formas de tratamento encontradas em textos escritos no início do século XX. 
Para isso, será utilizada uma amostra específica constituída por 13 bilhetes 
amorosos, escritos no Rio de Janeiro, em 1908, por Robertina de Souza. Esses 
bilhetes se encontram anexados a um processo judicial que investigou o 
assassinato do amante de Robertina, Álvaro da Silva Mattos, cometido por 
Arthur Frederico de Noronha, com quem era amasiada há seis anos.  
 Pretende-se realizar uma análise qualitativa e quantitativa das formas 
de tratamento utilizadas nas correspondências. Levam-se, ainda, em 
consideração os pressupostos teórico-metodológicos da teoria da variação de 
base laboviana (Labov, 1994) e da pragmática sócio-cultural discutida por 
Bravo & Briz (2004). Será feita ainda uma análise comparativa dos resultados 
obtidos nessa amostra com os encontrados em outros estudos realizados a 
partir de textos produzidos por mulheres no século XIX (Lopes, 2005). 
 Os resultados preliminares, até o momento, registram a utilização de 
um paradigma misto para a segunda pessoa do singular – tu/você -, que 
apontam para um estágio mais avançado de gramaticalização da forma você 
em relação aos resultados descritos para o século anterior.  
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Identidade, construção de sentidos e estratégias de 
leitura 

 
Leonor Werneck dos SANTOS 

Lúcia Helena Martins GOUVÊA 
Maria Aparecida Lino PAULIUKONIS 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
leonorwerneck@yahoo.com.br 

 
Esta mesa, que reúne três trabalhos ligados pelas mesmas linhas de 

pesquisa, tem como proposta estudar algumas operações discursivo-
enunciativas presentes em textos midiáticos (editorial, texto opinativo e 
crônica) coletados a partir de 2005 e publicados em veículos de grande 
circulação nacional (Jornais O Globo e Jornal do Brasil). O objetivo é verificar 
como, neste início de século, está-se realizando a inclusão de marcas da 
identidade dos sujeitos da enunciação, ou seja, quais são os índices de 
subjetividade mais freqüentes, no ato de produzir o discurso. 

De outra perspectiva, pretende-se observar o modo pelo qual o falante 
brasileiro se revela, segundo os lugares de onde ele atua discursivamente. 
Além disso, propõem-se estratégias de análise de textos para sala de aula, 
seguindo os princípios apresentados nos PCN. Trata-se de trabalhos que, por 
operarem com os universos lingüístico e situacional, apresentam como 
referencial teórico os seguintes preceitos: a) da Semiolingüística do Discurso 
(Charaudeau, 2006) – os protagonistas do discurso e a situação de comunicação; o 
contrato de comunicação para os diferentes gêneros textuais; modos de organização 
do discurso; b) da Semântica da Enunciação (Ducrot, 1987, 1998) – operadores 
argumentativos;  polifonia do discurso; representação do sujeito da enunciação; c) da 
Lingüística Textual (Koch, 2002, 2004; Koch & Elias, 2006; Santos, 2006) – as 
possibilidades de leitura de um texto, destacando marcas de coesão e coerência, numa 
perspectiva voltada especificamente para o ensino. 

As pesquisas privilegiam um enfoque qualitativo do corpus, enfoque 
cuja relevância está na análise de aspectos da subjetividade em níveis macro 
e micro-discursivos. No nível macro, será constatado o pressuposto de 
Charaudeau de que a significação discursiva é o resultado de dois 
componentes, o lingüístico (material verbal) e o situacional (material 
psicossocial). Ambos os componentes colaboram na formação da identidade 
dos seres, como sujeitos comunicantes e atores sociais. 

Sob esse aspecto, serão objeto de análise do trabalho intitulado 
Estratégias enunciativas na construção do objeto discursivo, de Maria Aparecida 
Lino Pauliukonis, os seguintes temas: o processo da encenação discursiva, 
por meio da escolha lexical com a idealização do objeto de discurso e do co-
enunciador e as operações estratégicas de sedução e manipulação com base 
no sistema de valores sociais (topoi). No nível micro, será abordado o 
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pressuposto de Ducrot de que a argumentação está inscrita na própria 
língua, de que as frases (enunciados) mesmas são argumentativas, fenômeno 
atualizado por instrumentos gramaticais que constituirão, ao mesmo tempo, 
marcas lingüísticas e marcas da enunciação. 

Sob esse aspecto, serão objeto de análise do trabalho intitulado Lugares 
discursivos e sujeito da enunciação, de Lúcia Helena Martins Gouvêa, as 
construções concessivas, da perspectiva dos sujeitos enunciadores, da 
orientação argumentativa e dos lugares de onde o locutor argumenta. 

O trabalho intitulado Leitura e leitor: construção de sentidos no texto, de 
Leonor Werneck dos Santos, ocupar-se-á da aplicação dos conteúdos 
estudados ao ensino de produção e interpretação de texto. Serão discutidas 
as atividades de análise de textos retiradas de livros didáticos, seguindo os 
parâmetros sugeridos nos PCN, e serão propostas outras atividades, visando 
à formação do leitor crítico, nos níveis fundamental e médio. Em se tratando 
dos resultados, serão apontadas, do ponto de vista quantitativo, as 
estratégias mais freqüentes que permitem generalizações a respeito da 
configuração do modo enunciativo de organização do discurso e da construção 
da identidade social e discursiva dos sujeitos da enunciação. 
 
 

A ditongação na fala soteropolitana 
 

Lucinda Conceição da HORA 
(Universidade Federal da Bahia) 

lucihora@yahoo.com.br 
 

Este trabalho visa a analisar o fenômeno da ditongação em sílabas não 
travadas pelo arquifonema /S/, em falantes da cidade de Salvador, 
documentados para a constituição do corpus do Projeto ALiB - Atlas 
Lingüístico do Brasil. Os informantes são de ambos os sexos distribuídos por 
duas faixas etárias (Faixa I – 18 a 30 anos e Faixa II – 50 a 65 anos) e dois 
níveis de escolaridade (nível fundamental e superior). Analisando o modelo 
proposto pela Teoria da Geometria de traços, neste trabalho foram 
considerados alguns fatores de ordem estritamente lingüística, tais como 
modo e ponto de articulação do segmento subseqüente à vogal em questão e 
fatores de ordem social (idade, sexo e escolaridade do informante). 

Os dados foram codificados pelo pacote de programas VARBRUL e 
analisados de acordo com os pressupostos teóricos da Sociolingüística 
variacionista. Nesta pesquisa, 24 inquéritos foram observados, constituindo 
uma mostra com 5.223 (cinco mil duzentas e vinte e três) ocorrências. Nesta 
mostra foram dispostos 2.663 (dois mil seiscentas e sessenta e seis) vocábulos 
com o ditongo nasal e 260 (duzentos e sessenta) com o ditongo oral. Nesta 
análise, os dados indicaram um alto índice de ditongação nas sílabas menos 
complexas, principalmente quando são formadas apenas pela vogal e se 
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encontram na posição inicial do vocábulo, tais como: envenenar ~ 
einvenenar. 

Após várias rodadas de cruzamentos entre os fatores analisados, 
notou-se também a grande influência para a aplicação do fenômeno em 
questão quando a vogal em questão apresenta a natureza nasal. Analisando 
os fatores considerando, separadamente, as vogais que formam os possíveis 
ditongos, os resultados não apontaram uma nova seleção de fatores 
lingüísticos, porém, para os ditongos formados com a vogal média anterior 
fechada, o fator social grau de escolaridade se mostrou relevante. Observou-
se ainda que, para estas vogais, o aparecimento dos glides são bastante raros 
quando a consoante da sílaba adjacente apresenta o traço palatal. Esse 
resultado confirma a hipótese apresentada pela Teoria da geometria de 
traços, visto que a semelhança dos traços entre o glide e a consoante 
possibilitam uma monotongação, então neste contexto o aparecimento do 
ditongo se mostra mais inibido.  Ainda com esses resultados, pôde-se 
observar que o fato em análise não apresenta um alto grau de aplicabilidade. 
 
 

A convergência sintática e os fenômenos de concomitância 
em categorias gramaticais: um aspecto da identidade da 

língua portuguesa 
 

Luiz Francisco DIAS & Bruna Karla PEREIRA 
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

brunaufmg@yahoo.com.br 

 
Pretendemos neste trabalho abordar um fenômeno que se mostra 

relevante na constituição da identidade da Língua Portuguesa. Trata-se da 
convergência sintática, que é uma especificidade da concomitância. A 
convergência é caracterizada pelo funcionamento de duas dimensões de 
constituição de lugares sintáticos que operam numa mesma plataforma 
orgânica, isto é, num mesmo ponto da seqüencialidade sentencial. A nossa 
abordagem está sustentada numa perspectiva de sintaxe orientada por uma 
semântica da enunciação. Especificamente, investimos na análise de fatos 
sintáticos do Português com base na tese segundo a qual um fato lingüístico 
se sustenta no plano da organicidade e no plano do enunciável (DIAS, 2002). 
Nessa direção, no plano do enunciável, a base referencial que sustenta os dois 
lugares sintáticos na convergência sintática ganha uma dupla densidade. É 
no plano da organicidade, por sua vez, que as duas dimensões de constituição 
de lugares sintáticos se cruzam, e passam a ser orientados para um mesmo 
ponto. Para isso, vamos operar com um escala de concomitância, no sentido 
de se auferir os graus em que o fenômeno opera na nossa língua, buscando 
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estabelecer as bases para a diferenciação da convergência sintática dentre os 
fenômenos de concomitância na Língua Portuguesa. 

Na Morfologia, observa-se esta gradação nos conceitos de composição, 
“blends” lexicais e morfema cumulativo. A composição se situa em um grau 
baixo, pois as bases do composto (“aguardente”), preservadas integralmente, 
são desmembráveis. Os “blends”, como em “tristemunho” (GONÇALVES, 
2003), ocupam um grau mais alto, pois, em um único segmento lexical 
(“ste”), sobrepõem-se as bases. Entretanto, esta sobreposição pode ser 
desfeita. Diferentemente, o morfema cumulativo ocupa o grau máximo, pois 
categorias de tempo e modo em formas verbais não são desmembráveis. 

Por sua vez, na Sintaxe, observa-se esta gradação no princípio de 
concomitância, na integração do SN à instância verbal e na convergência. 
Para Seiler (1975), em “Os pescadores consertam as redes com cuidado”, há 
duas predicações, uma principal (“consertam as redes”) e outra acessória 
(“com cuidado”), operando concomitantemente sobre o sujeito. Porém, trata-
se de um baixo grau, pois estas predicações estão dispostas separadamente 
na sentença. Diferentemente, a integração do SN ao verbo se situa em um 
grau mais alto: em “Pedro gritou”, o SN “grito” constitutivo do objeto, está 
“aglutinado” ao verbo. Contudo, este SN pode ser desmembrado, como em 
“Pedro gritou um grito agudo”. Por fim, a convergência ocupa o grau 
máximo. Nela, a concomitância de sujeito e objeto é indecomponível, pois, 
em “Falhas houveram”, por exemplo, a mudança na posição do SN e na 
concordância não afeta o fundamento referencial. Além disso, a ancoragem 
de sujeito e objeto se dá, de modo condensado, em um único campo de 
referência. Assim, superando os limites seqüenciais da cadeia morfológica ou 
sintática, é possível perceber que as categorias lingüísticas do Português nem 
sempre apresentam contornos nítidos na seqüencialidade, que seriam melhor 
abordados através da relação entre o plano da organicidade e o plano do 
enunciável. 
  
 

O comportamento variável das vogais pretônicas dos verbos 
no dialeto do interior paulista e sua relação com a 

harmonização vocálica 
 

Márcia Cristina do CARMO 
(UNESP/IBILCE – Campus de São José do Rio Preto) 

ma-crisca@yahoo.com.br 
 

Nesta comunicação, objetivamos apresentar o comportamento 
variável das vogais pretônicas dos verbos na variedade falada na região de 
São José do Rio Preto (SP) e sua relação com o processo fonológico de 
harmonização vocálica. Essa apresentação é decorrente dos resultados 
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parciais de nossa pesquisa de Mestrado “As vogais pretônicas dos verbos na 
variedade do interior paulista” (Proc. FAPESP 06/59141-9). Pretônicas /e/ e 
/o/, inúmeras vezes, possuem comportamento variável, podendo ser 
pronunciadas tanto como, respectivamente, [e] e [o], quanto como [i] e [u] 
(s[e]guia ~ s[i]guia e p[o]dia ~ p[u]dia). O processo em que as vogais /e/ e /o/ 
passam a ser pronunciadas, respectivamente, como /i/ e /u/ é denominado 
alçamento vocálico e ocorre, geralmente, em decorrência do processo de 
harmonização, por meio do qual as vogais /e/ e /o/ sofrem a influência do 
traço [+alto] das vogais /i/ e /u/ presentes no mesmo vocábulo, como 
ocorre, por exemplo, em pr[i]cisa e d[u]rmi. 

Como referencial teórico, consideramos, por exemplo, Silva Neto 
(1970) e Bisol (1981), que afirmam que a tonicidade da vogal alta não é o fator 
determinante para a ocorrência do processo, e sim sua contigüidade em 
relação à pretônica-alvo. Isso foi verificado em nosso estudo pela ocorrência 
de palavras como pr[i]cisou, em que, apesar de a vogal /i/ não ser tônica, 
influencia no alçamento da pretônica /e/ devido à sua contigüidade em 
relação a ela. Como córpus, são utilizados dezesseis inquéritos de fala 
espontânea do banco de dados IBORUNA, do projeto ALIP (FAPESP 
03/08058-6). Em nosso corpus, os informantes têm o seguinte perfil social: 
sexo feminino, grau de escolaridade superior completo ou em andamento e 
pertencem a uma das seguintes faixas etárias: de 16 a 25; de 26 a 35; de 36 a 
55; e acima de 56 anos. 

Como procedimentos metodológicos, realizamos as seguintes etapas: 
(i) extração das ocorrências de vogais pretônicas dos verbos; (ii) identificação 
dos fatores lingüísticos controlados; (iii) análise do conjunto de dados, 
procedendo à transcrição fonética de bases perceptual e acústica; (iv) 
identificação dos contextos de variação; e (v) quantificação das ocorrências 
selecionadas. Como exemplo de resultado encontrado, verificou-se que, 
quanto menor a distância entre a vogal alta e a pretônica-alvo, maior a 
possibilidade de aplicação do alçamento, ou seja, o alçamento ocorre com 
maior freqüência quando a vogal alta é contígua à pretônica, como em 
s[i]guir e c[u]stumam, e ocorre com menor freqüência quando há uma sílaba 
entre as vogais consideradas, como em l[e]varia e s[o]braria. Outro exemplo 
de resultado obtido é a grande relevância da variável independente fronteira 
morfológica, pelo fato de sufixos com vogais altas possibilitarem a aplicação 
da harmonização vocálica nas pretônicas presentes nas raízes verbais, como 
em d[i]via e s[i]ntindo. 
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Pronome pessoal oblíquo na linguagem escrita 
contemporânea de língua portuguesa: uma pesquisa 

sociolingüística 
 

Margareth dos Santos de JESUS 
(Universidade Estadual de Feira de Santana) 

margarethjesus@yahoo.com.br 
 

Observando-se, na linguagem escrita, o uso dos oblíquos ME e MIM 
em desarmonia com as regras da Gramática Tradicional, sentiu-se a 
necessidade do estabelecimento das principais diferenças de função e uso 
entre eles, na tentativa de se descobrir se a contemporaneidade realmente 
necessita da presença de ambos ou se um (MIM) pode substituir o outro 
(ME), sem causar alteração semântica do contexto ao qual se refere. Da 
mesma forma, fez-se necessária a verificação da possibilidade de o uso do 
oblíquo SE, fazendo referência, indiscriminadamente, a diferentes pessoas do 
discurso, causar problemas na identificação das referidas pessoas por parte 
do receptor. 

Assim, pensou-se em um trabalho com o objetivo de fornecer 
elementos que possibilitassem a percepção da existência ou não de uma 
mudança lingüística em processo. Mais especificamente, pretendeu-se 
identificar: a relevância do índice de ocorrência de uso desses pronomes no 
universo analisado e em que situações ocorre esse uso. Foram tomados como 
ponto de partida alguns estudos de José Lemos Monteiro, que tem se 
dedicado bastante ao estudo dos pronomes pessoais. Em sua obra Os 
pronomes pessoais no português do Brasil, ele fala dessa grande dificuldade em 
se apreender o significado dos pronomes, por causa da multiplicidade de 
sentidos que eles apresentam e dos conflitos existentes em suas teorias 
semânticas. Afirma que todas as teorias sobre os pronomes têm em comum o 
fato de buscarem justificativas para as particularidades que distinguem o 
conteúdo pronominal do nominal. Diz, também, que nomes e pronomes 
remetem a algo que lhes é específico: diferenciando-se não apenas quanto ao 
modo de significação, mas quanto às significações em si mesmas. Admite 
que os pronomes caracterizam-se como meros sinais ou índices, apenas com 
a função de localizá-los numa dada situação. Diz, ainda, que, se os pronomes 
de primeira e segunda pessoa têm uma natureza discursiva e social, os de 
terceira apresentam, freqüentemente, implicações de ordem sintática ou 
semântica, desde que funcionem como substitutos em relações anafóricas.  

Para a realização desse trabalho, primeiramente fez-se um 
levantamento teórico em algumas Gramáticas Tradicionais, na Gramática 
Descritiva de Mario Perine e na Gramática de Fernão de Oliveira para a 
verificação da maneira como os pronomes são abordados por elas. Fez-se, 
também, um levantamento das ocorrências de uso do ME, MIM e SE, em 
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produções textuais de alunos do Ensino Fundamental e Médio de algumas 
escolas da Rede Pública da Bahia. O corpus deste trabalho constituiu-se de 
1.000 produções textuais (500 recolhidas no Ensino Fundamental e 500 
recolhidas no Ensino Médio). Foram aplicados 500 Testes de Avaliação: 250 
no Fundamental e 250 no Médio. Em seguida, fez-se uma análise para se 
verificar quais as situações que favoreceram o uso desses oblíquos de forma 
divergente do que dizem as Gramáticas Tradicionais. Após a análise dos 
dados obtidos, pode-se dizer que os usos do ME/MIM e SE/SI não 
representam algo tão contrário à Gramática Tradicional. Existindo, na Língua 
Portuguesa, todas essas formas, admite-se que elas estão sendo usadas por 
um processo de analogia. Falando-se especificamente do SE, pode-se dizer 
que seu uso indiscriminado seja justificável pela presença de outros 
elementos no enunciado que marcam a distinção da pessoa do discurso a que 
ele está se referindo. 

Comprova-se, aqui, que, realmente, boa parte dos alunos do 
Fundamental e do Médio está fazendo uso dos oblíquos estudados de 
maneira contrária à Gramática Tradicional. Ao se encontrar 531 ocorrências 
de MIM (e variações), representando um percentual de 53,1%, em um 
universo de 1.000 produções textuais, tem-se a identificação de um fato. Mas, 
as considerações sobre ele encontram-se limitadas, por só ter sido analisada 
apenas a variável referente ao Ensino Público (Fundamental e Médio). 
 
 

Advérbios locativos na trajetória do português escrito: 
variabilidade e gramaticalização 

 
Mariangela Rios de OLIVEIRA 

(Universidade Federal Fluminense) 
mariangela.rios@terra.com.br 

 
Voltamo-nos para o levantamento, a descrição e a análise 

interpretativa de advérbios pronominais locativos em fontes do português 
escrito de Portugal e do Brasil, com foco na fase arcaica da língua e na 
contemporânea, procurando detectar o que tem ocorrido com esses 
pronomes em termos de estabilidade, de variabilidade e de mudança em 
seus diversos usos. Para tanto, partimos de pressupostos do funcionalismo 
lingüístico, nos termos de Bybee e Hopper (2001), Traugott e Heine (1991), 
Furtado da Cunha et alii (2003), entre outros, na observação mais detida dos 
constituintes aí, ali, ali e lá, os mais freqüentes nos corpora pesquisados. Num 
viés pancrônico, que conjuga as perspectivas sincrônica e diacrônica, e 
controlando ainda fatores de natureza pragmático-discursiva, como gênero 
de texto e seqüência tipológica (Marcuschi, 2002), nossa investigação parte da 
ordenação dos advérbios em relação ao verbo, para, com base nesse fator de 
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ordem estrutural, tratar de fenômenos relativos a trajetórias de derivação de 
sentido ou polissemia,  na investigação do continuum espaço > (tempo) > texto, 
e de fenômenos de mudança de categoria gramatical, ou gramaticalização,  
com base no percurso advérbio > conector ou ainda  advérbio > clítico. 

Entre os resultados da pesquisa até aqui desenvolvida, citamos os 
seguintes: a) a ordenação dos pronomes locativos investigados apresenta um 
estável quadro de variabilidade tanto no período arcaico quanto no 
português contemporâneo; b) em que pese a variabilidade referida, há nítida 
tendência desses constituintes se ordenarem em posições contíguas ao verbo, 
antecedendo-o ou sucedendo-o imediatamente; c) tal tendência invalida 
nossa hipótese inicial de que, por se tratar a localização de um tipo de 
referência que não participa da predicação verbal, seriam previstas 
ordenações dos advérbios locativos mais distantes do constituinte verbal; d) 
os termos pesquisados fazem parte de uma categoria prototípica (Taylor 
1995), na qual ali e aqui se encontram mais próximos do eixo central da classe 
dos advérbios, enquanto lá e aí se afastam mais desse eixo, ocupando 
posições marginais na categoria, quando assumem sentidos mais abstratos 
ou polissêmicos e passam a migrar para outra classe, como a dos conectores 
ou dos clíticos; e) a polissemia desses termos é sensível a fatores de natureza 
pragmático-discursiva, assim, construções narrativas e descritivas tendem a 
se articular em torno de usos de ali prototípico e de aí conector, enquanto 
construções expositivas, injuntivas e argumentativas organizam-se 
preferencialmente a partir dos usos mais polissêmicos e em margem 
categorial dos demais – aí, aqui e lá; f) a granulidade (Batoréo, 2000) afeta a 
expressão da referência e o tipo de categorização dos itens pesquisados, 
devido à distinção entre a granulidade ampla e vasta de lá e a granulidade 
fina ou estreita de aí, ali e aqui; g) na fase arcaica da língua, não são 
registrados usos muito polissêmicos ou gramaticalizados dos advérbios 
pronominais locativos, o que nos permite dizer que tais usos são fenômenos 
mais recentes na trajetória do português. 
 
 

Variação e mudança nas estratégias de negação no 
português do Brasil 

 
Maria Angélica Furtado da CUNHA 

(Universidade Federa do Rio Grande do Norte) 
angelica@ufrnet.br 

 
No português do Brasil co-ocorrem três estratégias de negação 

oracional: a negativa canônica (não+SV), a negativa dupla (não+SV+não) e a 
negativa final (SV+não). Esses padrões negativos estão em variação, 
desempenhando as mesmas funções discursivas: recusar uma 
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oferta/sugestão, ou rejeitar uma asserção. Estudos sobre a negação oracional 
têm geralmente atribuído a existência de negativas duplas e finais nas 
línguas românicas à teoria do contato com línguas africanas. Este trabalho 
busca apresentar evidências de que as negativas dupla e final resultam de 
um processo de mudança. De um modo geral, dois são os objetivos que 
norteiam minha investigação: do ponto de vista sincrônico, descrever e 
interpretar o estado atual da distribuição das três alternativas de negação; do 
ponto de vista diacrônico, verificar a trajetória dessas alternativas e testar a 
ordem proposta: a emergência da negativa dupla, a partir da negativa 
padrão, e da negativa final, a partir da negativa dupla. Com base na vertente 
funcionalista norte-americana, utilizo-me da teoria das motivações 
competidoras, tal como formulada em Haiman (1983, 1985), Du Bois (1985) e 
Givón (1995), como abordagem analítica para as negativas. A conclusão é que 
as estratégias inovadoras de negação representam estágios sucessivos de 
reanálise. A posição estrutural do marcador negativo não aponta para um 
processo de variação/mudança na ordenação vocabular das construções que 
codificam o domínio funcional da negação no português do Brasil. 

As estratégias de negação no português do Brasil revelam algumas 
das características mais salientes da gramaticalização: a) sobreposição, que se 
refere à coexistência de várias camadas do mesmo fenômeno gramatical; b) 
enfraquecimemto fonológico e semântico de uma forma como um gatilho 
para a emergência de uma nova forma funcionalmente equivalente; c) 
processos morfossintáticos que levam em direção à iconicidade e d) reanálise, 
por meio da qual um marcador originalmente opcional passa a ser usado 
como um marcador regular. A análise compreende dados sincrônicos, 
extraídos do Corpus Discurso & Gramática, composto por textos orais e seus 
correspondentes escritos produzidos pela comunidade estudantil de 
diferentes cidades do Brasil, e dados diacrônicos, recolhidos em textos 
representativos do português escrito arcaico (do século XIII até meados do 
XI).  
 
 

Contrastando variedades do português: 
aspectos morfossintáticos 

 
Maria Antónia MOTA (Universidade de Lisboa) 

Sílvia Rodrigues VIEIRA (Univ. Federal do Rio de Janeiro) 
mantonia.mota@netcabo.pt 

 
Este trabalho ocupa-se da comparação entre as variedades européia 

(PE) e brasileira (PB) do Português e focaliza em especial o componente 
morfológico, na sua articulação com os componentes fonológico e sintático. 
Elegeu-se, para a demonstração dessa interface, o fenômeno da concordância. 
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Sabe-se que há padrões de concordância sintática que podem variar, de língua 
para língua, consoante, por exemplo, o tipo e o estatuto semântico do sujeito, o 
tipo de verbo e as construções que admite, e a posição do sujeito na frase. 
Considerando haver, nas línguas do mundo (de acordo com bibliografia 
disponível), categorias morfológicas “overt” versus “covert”, o que redunda na 
existência de constituintes sintáticos com ou sem marcas explícitas de 
concordância, objetiva-se investigar as implicações dessa proposta na 
concordância em PE e em PB. Para o PB, especialmente em suas variedades 
não standard, encontram-se fartas evidências dos altos índices de não-
concordância condicionados por variáveis já bem delineadas. Apresentam-se 
resultados variacionistas que detalham esses condicionamentos lingüísticos na 
falta de concordância entre o sujeito e o verbo na 3ª pessoa, referentes às 
variáveis saliência fónica e natureza, estrutura e posição do sujeito. 

Quanto ao PE, não se dispõe de resultados que apontem, com 
segurança, as mesmas tendências já amplamente comprovadas no Português 
do Brasil. A observação de dados de PE, além de não evidenciar ausência de 
concordância nominal estatisticamente relevante, sugere que a produtividade 
da concordância verbal é igualmente muito alta. Malgrado a existência, em 
variedades não standard, de padrões diversificados na flexão verbal que 
redundam em formas isomórficas de 3ª pessoa do singular e do plural, 
propõe-se que elas não implicariam ausência de concordância morfossintática, 
mas sim concordância “covert”, decorrente da ausência de marcas explícitas, a 
qual é explicável por condicionamentos fonológicos. Assim, discutem-se os 
tipos de fatores lingüísticos explicativos da variação na concordância 
morfossintática observada em PB e em PE, comparando-os e tentando daí 
extrair algumas conclusões.  
 
 

Oralidade em linguagens 
 

Maria Cecília de M. MOLLICA (UFRJ/CNPq) 
Marisa LEAL (UFRJ/IM) 
ceciliamollica@terra.com.br 

 
 A palestra apresenta pesquisa no campo da Alfabetização e 
Letramento, realizada no âmbito do Programa de Alfabetização de Jovens e 
Adultos em Espaços Populares O Projeto vincula-se à Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem como meta 
diminuir o percentual do analfabetismo funcional da população do entorno 
da Universidade. Em voga, tendo em vista as iniciativas de Políticas Públicas 
de Governo no esforço de erradicar o analfabetismo no Brasil, o tema acerca 
da alfabetização suscita muitas questões em várias áreas da Ciência. 

O estudo e a discussão dos resultados abordam o português e a 
matemática de forma indissociável de acordo com Leal & Mollica (2006). A 

http://br.f520.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ceciliamollica@terra.com.br
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compreensão de que a apropriação de linguagens, da lecto-escritura e da 
escrita matemática tem origem na idéia de que as pessoas operam a 
interpretação de letras e números simultaneamente. Não se pode aceitar a 
hipótese de que o indivíduo deixa de processar o conteúdo de um cartaz que 
divulga uma promoção, por exemplo, sem a compreensão das informações 
sobre o produto e o preço ofertados. Sabemos que os jovens e adultos 
possuem saberes prévios, inatos e intuitivos, nos contextos em que estão 
inseridos na cultura marcadamente letrada, antes mesmo de ingressar no 
sistema escolar formal. O desafio do pesquisador situa-se em examinar que 
tipo de conhecimento é esse, segundo os ditames freirianos (Freire, 2002), 
estimar qual o grau do componente genético e de experiência de mundo está 
presente, o que denominamos de letramento social (cf. Soares, 2003, 2004). 
Mais precisamente, procuramos compreender as estratégias adquiridas 
involuntariamente e as aprendidas na vida espontaneamente, ou por 
experiência de que os alunos do referido Programa lançam mão para lidar 
com as exigências de uma sociedade grafocêntrica, sem utilizar o 
conhecimento adquirido na escola. Em conseqüência, discutimos o peso do 
letramento escolar, a forma como é assimilado e transferido para o cotidiano: 
como os alunos chegam às salas de aula do Programa, o que sabem e como 
aprendem, o que realmente aproveitam no percurso do Projeto. Desse modo, 
oferecemos algumas informações importantes que, no entanto, levantam 
inúmeras outras questões para entendermos a complexidade dos objetivos 
que ainda devem ser traçados como pesquisa e a distância que se coloca 
quando pensamos numa agenda de trabalho no longo prazo. A pesquisa a 
ser apresentada busca encontrar padrões que expliquem como se realiza o 
cálculo mental ou a chamada matemática oral, verbalizada pelos 
depoimentos dos alunos do referido Programa, uma vez que os 
alfabetizandos realizam cálculos em diferentes situações de mundo com 
muita facilidade, sem utilizar a matemática formal, e são competentes 
plenamente no português para se expressar. 

Os resultados demonstram que a decomposição é a principal 
estratégia utilizada, processada e interpretada pela língua materna do jovem 
e do adulto em fase de alfabetização, que conduz a resultados desejados, no 
âmbito do letramento social, sem que o falante-aluno se sujeite 
necessariamente ao numeramento. Esse processo é diferenciado nos registros 
escritos. Observamos então situação assemelhada entre português e 
matemática. As habilidades específicas de apropriação de leitura e escrita e 
de escrita matemática, na escola, não são utilizadas pela maioria dos alunos 
do Programa. Essas se mostram suficientes para o indivíduo pouco 
escolarizado sobreviver em nossa cultura marcadamente letrada, entretanto 
constituem recursos ineficazes em situações em que o letramento escolar é 
exigido (LEAL & MOLLICA, no prelo). Pode-se afirmar que a díade 
oralidade e letramento escolar é um desafio que se impõe ao pesquisador, 
uma vez que as linguagens orais são previamente desenvolvidas até a 
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chegada à escola e constituem importante força de pressão sobre os processos 
de escrita. Embora pareça contraditório, 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 aspectos de conhecimentos assistemáticos. 
 
 

É quando: uma estrutura de definição? 
 

Maria Cristina Góes MONTEIRO 
(PUC- Rio de Janeiro) 

 
Neste trabalho, parte-se do fato de que o falante do português dispõe 

das construções [SN ser SN] e [SN ser quando O] para elaborar definições.  
Como cada uma dessas estruturas parece atender a uma determinada 
funcionalidade no sistema lingüístico, procura-se identificar os fatores que 
levam o falante a fazer uso de uma estrutura em detrimento da outra. 
Embora com funcionalidades distintas, as variantes são tratadas aqui como 
semanticamente equivalentes, dado que são estruturas ambas de definição 
(Labov,1977).  

Tendo em vista o aspecto variacionista do fenômeno observado, a 
pesquisa tem como base a metodologia da Teoria da Variação, que permite 
uma análise correlacional de base quantitativa.  Os pressupostos da teoria 
funcionalista da linguagem, mais especificamente os apresentados por Dik 
(1997), são igualmente adotados neste trabalho.  Procuram-se analisar as 
duas construções gramaticais em foco dentro da situação comunicativa em 
que são empregadas.  Dessa forma, portanto, o contexto sócio-interacional da 
situação, o objetivo do evento de fala e os participantes envolvidos são 
fatores fundamentais na investigação que ora se propõe fazer. 

A pesquisa pretende mostrar que, nas diversas formas de realização 
das definições, são encontrados traços que deixam transparecer indícios de 
envolvimento entre  falante e ouvinte.  Supõe-se que a estrutura “é quando” 
– [SN ser quando O] –  marca relação de envolvimento entre os interlocutores 
e ocorre em contextos coloquiais de linguagem; já a estrutura [SN ser SN] 
pode ser empregada em situações de comunicação de natureza formal ou 
informal.  A análise aqui apresentada parte da observação de um pequeno 
corpus, constituído de 128 enunciados, coletados na Internet e em livros 
didáticos de diferentes disciplinas, as quais, por ora, não cabe aqui 
especificar.  A opção por esses dois meios de veiculação justifica-se em 
função do registro de linguagem normalmente utilizado nesses ambientes: os 
registros informais, empregados na Internet, e o registro formal, utilizado 
nos livros didáticos. 
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Família e emigração internacional de brasileiros: 
Estabilização e desestabilização nas construções identitárias 
 

Maria das Graças Dias PEREIRA 
(PUC – Rio de Janeiro) 
mgdpereira@terra.com.br 

 
Em estudos realizados sobre a emigração internacional de mineiros do 

Vale do Rio Doce - MG para os Estados Unidos, junto a questões de ordem 
econômica, as redes sociais envolvendo os emigrantes vêm sendo 
consideradas como um dos fatores que motivam e propiciam o processo 
migratório. Fusco (2001) aponta que, junto ao fator ‘procurar trabalho’, surge 
o motivo de ‘acompanhar a família’.  Soares (2002) destaca que o processo de 
emigração internacional de Governador Valares e Ipatinga para os Estados 
Unidos é um fenômeno de massa, em que agregam-se, junto às redes 
pessoais de parentesco e amizade, elementos de natureza institucional e 
empresarial, que permitem acionar a rede migratória e a cultura de migrar. 
Questões de ordem familiar vêm assim desempenhando papel importante 
no processo da emigração internacional dos brasileiros para os Estados 
Unidos. 

O presente estudo focaliza as relações família e identidade social e 
surge da indagação, no contexto da emigração internacional, sobre a 
estabilização e desestabilização identitária no âmbito da família, instituição 
social que faz a mediação entre o indivíduo e a sociedade (Sarangi, 2006). 
Qual é o impacto dos processos migratórios no contexto das famílias? 
Possibilitam a tão sonhada estabilização ou contribuem para a fragmentação 
das construções identitárias? 

A natureza da pesquisa é qualitativa e interpretativa (Denzin, Lincoln 
et al. 2006). Os dados para análise são narrativas, crônicas e explicações 
(Linde, 1993), que emergem em entrevistas sociolingüísticas (Schiffrin, 1993) 
realizadas com dois casais de emigrantes mineiros de retorno dos Estados 
Unidos. O primeiro casal é Jorge e Zilda. A entrevista, feita em conjunto, é 
co-construída pelas entrevistadoras e o casal (Coates, 2005). Jorge e Zilda têm 
4 filhos. O casal migrou em breves e diferentes períodos (1986, 1997, 1999, 
2004), tendo Jorge como emigrante principal. O segundo casal é Alda e Zito. 
As entrevistas foram feitas separadamente. O casal migrou para os Estados 
Unidos nos períodos de 1983/ 1985, 2000-2004.  

Em relação ao primeiro casal, as construções identitárias de Jorge são 
conflitantes entre o migrante econômico com o sonho de “Fazer a América” 
e o pai saudoso, que sempre retorna, sofrendo com o distanciamento da 
família. Zilda passa a participar da entrevista, ao introduzir o tópico sobre a 
migração ilegal dos filhos.   O casal co-constrói, a partir deste momento, 
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construções identitárias de cuidadores, no relato de viagens que fazem aos 
Estados Unidos para diminuir o distanciamento familiar.  

Quanto ao segundo casal, é interessante observar os conflitos 
identitários principalmente de Alda, enquanto cuidadora dos filhos, esposa e 
migrante econômica. No primeiro momento do processo migratório, em 
busca do sonho da casa própria, o casal deixa dois filhos aos cuidados de 
parentes no Brasil. Tendo engravidado nos Estados Unidos, Alda retorna e, 
dois meses após ter a criança, volta aos Estados Unidos, deixando também o 
filho mais novo com os parentes. No segundo momento de migração, em 
2000, o casal faz a opção novamente pela migração no papel de cuidadores 
dos filhos, migrantes ilegais via México. No retorno ao Brasil, em 2004, a mãe 
retorna aos estudos na faculdade. O distanciamento dos filhos é resolvido 
pela mãe-cuidadora, através de interações pela internet, com web câmera.  

Vimos, portanto, que, nos dois casais, há unificação e fragmentação 
das construções identitárias na família. Por um lado, estão os projetos do 
casal de busca da unificação, na vertente coletivista de benefício da família 
como um todo. Por outro lado, há as opções de vida, com os ‘sonhos’ de cada 
geração de imigrantes – pais e filhos, sempre distantes fisicamente, em novas 
territorialidades.  
 
 

A dimensão pragmática em EAD 
 

Maria de Fátima S. O. BARBOSA 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

fatimabarbosa@mls.com.br 
 

O objetivo deste trabalho é investigar como acontecem as interações 
entre atores de um curso a distância sob os pressupostos do Princípio de 
Cooperação de GRICE (1975), buscando entender quando e como são 
colocadas em prática as quatro máximas do seu modelo: quantidade (diz 
respeito ao volume de informação a ser recebido, mas sem excesso), qualidade 
(informação deve ser verdadeira), relação (informação deve ser relevante) e 
modo (informação deve ser clara e objetiva) em situações de atendimento 
telefônico, via internet e capacitações presenciais observando regras tais como 
pausas, intervalos, ouvidos atentos, práticas envolvidas nestas situações. 
Ainda nesse modelo, utilizaremos a noção de implicatura conversacional e de 
implicaturas convencionais e lexicais nos diversos momentos de interação. 
Dentro dessas máximas, observaremos como se estabelecem os princípios de 
polidez, as relações inter-pessoais, a variação cultural, as trocas rituais, conceitos 
trazidos por KERBRAT-ORECCHIONI (2004). BROWN & LEVINSON (1987) 
ao estudarem a polidez fazem distinção entre estratégias de polidez positiva – 
aquelas que mostram a proximidade entre falante e ouvinte – e estratégias de 
polidez negativa – as que mostram a distância social entre os interagentes 
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(1980). LAKOFF (1973) explica as diferenças entre um comportamento polido e 
um comportamento rude. 

Com Ervin GOFFMAN (1980), queremos entender como se apresenta 
a questão da elaboração da face numa relação de ensino a distância num estado 
de conversa, o valor das pausas ocasionais e suas conseqüências para a 
manutenção da interação, aspecto fundamental para o funcionamento de um 
curso nesta modalidade. Na questão da elaboração da face, lançaremos um 
olhar investigativo sobre o processo corretivo, momento da interação em que se 
deve tentar restabelecer o ritual da salvamento da face, responsável por 
manter a cordialidade entre os participantes. Esses procedimentos apontarão 
os momentos de interação e não-interação entre os atores envolvidos neste 
ambiente de ensino. Os resultados deste trabalho ainda embrionário poderão 
contribuir para ampliar o debate em torno de melhores práticas para 
desenvolver metodologias voltadas para o ensino a distância no campo da 
Lingüística. 
 
 

Contrastando variedades do português: 
aspectos sintáticos 

 
Maria Eugênia Lamoglia DUARTE 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro /CNPq) 
eugenia@brazilmail.com 

 

A comunicação reúne resultados de pesquisas que focalizam diferenças 
entre o português europeu (PE) e o brasileiro (PB) relacionadas provavelmente 
(a) a mudanças no quadro pronominal do PB, com conseqüências para o 
quadro flexional, e (b) às características típicas de língua parcialmente 
orientada para o discurso apresentadas pelo PB. Serão mostradas as diferenças 
na marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo e na do Parâmetro do Objeto Nulo, 
com base em análises da língua oral de ambas as variedades. As análises das 
variedades  escritas, como se verá, revelam um caráter mais conservador por 
parte do PB, com a recuperação de formas do PE, mas já é possível verificar a 
lenta implementação, nessa modalidade, de formas variantes menos salientes, 
quer do ponto de vista fonético quer do ponto de vista estrutural.    
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Construção e exploração de um corpus de 
variedades do português 

 
Maria Fernanda Bacelar do NASCIMENTO 

(Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa) 
fbacelar@gmail.com 

 
O Centro de Linguística da Universidade de Lisboa tem uma longa 

tradição na constituição e análise de corpora, desde os anos 50, com a recolha 
e exploração de dados para o seu corpus dialectal e, a partir de 1970, com 
recolhas para um corpus geral que fazem parte do que é hoje o Corpus de 
Referência do Português Contemporâneo – (CRPC). 

O CRPC tem vários objectivos de que se destacam a normalização dos 
dados e dos suportes técnicos utilizados na sua exploração, com o fim de se 
constituírem como instrumentos de trabalho facilmente acessíveis para a 
descrição das línguas. 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 as suas hipóteses teóricas e, em complementaridade com 
exemplos idealizados, têm podido introduzir nos seus estudos novas 
dimensões contextuais e estatísticas, assim como apresentar novas questões e 
novas interpretações dos factos linguísticos, à luz de uma reflexão profunda 
centrada na correlação entre dados e teoria. 

O CRPC é um corpus monitor em que se vão introduzindo e 
organizando grandes quantidades de diversos materiais orais e escritos dos 
quais são posteriormente seleccionadas amostragens consoante os domínios 
de investigação e os objectivos das pesquisas a realizar.  

Actualmente o CRPC contém 335 milhões de palavras. Do oral 
constam gravações de conversas informais e gravações obtidas em situações 
formais (discursos parlamentares, conferências, discurso radiofónico e 
televisivo, etc.), do escrito constam textos literários, técnicos, científicos, 
didácticos, etc. 

Este corpus permite, pois, estudos de variação relativos a géneros e 
tipos de discurso e, também, de variação diacrónica já que contém textos que 
vão de 1826 até hoje, mantendo-se em constante actualização. 
Particularmente importante é a sua diversidade geográfica pois contém 
amostragens de todas as variedades do português (de Portugal, do Brasil, 
dos Países africanos de língua oficial portuguesa, de Macau, Goa e Timor), 
sendo, portanto, uma fonte única para a realização de estudos contrastivos 
de variedades nacionais e regionais do português.  

Alguns sub-corpora do CRPC estão disponíveis, para consulta, no site 
do CLUL ou no da UFRJ, outros fazem parte do catálogo de vendas - ELRA e 
outros são distribuídos em CD-ROM e DVD. Este corpus tem proporcionado 
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estudos a investigadores portugueses e estrangeiros e tem sido objecto de 
trabalho do grupo REPORT do CLUL, estando na base de projectos de 
extracção de léxicos gerais e especializados, de anotação automática de 
corpus, de extracção de combinatórias e de estudos contrastivos entre 
variedades do português, nomeadamente PE-PB e PE-Variedades africanas. 

Nesta intervenção divulgar-se-ão resultados de análises realizadas 
sobre o Corpus África, de que se dão, aqui, alguns exemplos que contrastam 
com a norma padrão do português europeu: 
 
Derivação Lexical: (Moçambique-desconseguir/vs/PE-não conseguir; 
emplasticar/vs/PE-plastificar; depressar/vs/PE-apressar; sabadal/vs/PE-
relativo a sábado; confeccionamento/vs/PE-confecção).      
 
Complementação e Regência Verbal: (Guiné-para dar os filhos de comer/vs/ 
PE-para dar aos filhos de comer; Moçambique-há filhos que batem os 
pais/vs/ PE-há filhos que batem nos pais. 
 
Ordem de Colocação dos Clíticos: (Guiné-acho que deve se aproveitar 
tudo/vs/ PE- acho que deve aproveitar-se tudo ou acho que se deve 
aproveitar tudo; Cabo Verde-na igreja também usa-se o português/vs/ PE-
na igreja também se usa o português). 
 
Concordância nominal: Angola-as coisas estão muito cara/vs/PE- as coisas 
estão muito caras; Guiné-uma família bem conformado, bem ducado, bem 
constituído/vs/ PE-uma família bem formada, bem educada, bem 
constituída”). 
 
Concordância verbal: (São Tomé-nós procura a maneira dar-lhe com um 
machim/vs/ PE-nós procuramos a maneira de lhe dar com um machim; 
Guiné-os velhos não vai permanecer/vs/ PE-os velhos não vão permanecer). 
 
 

A produção de texto em língua portuguesa: um estudo 
discursivo comparativo 

 
Maria José de Matos LUNA (UFPE) 

Mary Francisca do CARENO (UNAERP) 
Gilda Maria Lins de ARAÚJO (UNAERP) 

mjmatos@gmail.com 
 

Esse trabalho faz reflexões sobre o discurso: de um lado, do professor 
de Língua Portuguesa e sua prática pedagógica (UFPE/Brasil – 
FLUP/Portugal): de outro, de falantes do português, marginalizados: de 
comunidades negras e representantes de comunidades indígenas do Brasil. 
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Tem como objetivo principal, de um lado, apresentar propostas que poderão 
contribuir para o currículo do profissional de Letras, de outro lado, para que 
as instituições parceiras e a sociedade nacional levem adiante o compromisso 
social com a consolidação da cidadania plena de todos os membros da 
sociedade circundante. 

Teoricamente, concepções e teorias acerca do interacionismo dão 
suporte ao objeto da investigação. Metodologicamente, procedeu-se uma 
análise contrastiva de textos elaborados por professores e alunos de Língua 
Portuguesa, e os discursos proferidos pelas representações negras e 
indígenas. 

As discussões nos permitem elencar como resultados fundamentais: os 
professores, ao tentarem definir as concepções que regem sua prática, não o 
fazem suficientemente esclarecidos, quanto aos outros informantes, postura 
diferenciada dos e entre eles em função do papel social advindo do lugar 
social de onde provêm. 
 
 

O papel da transtividade na ordenação de adverbiais 
temporais ou aspectuais  

 
Maria Maura CEZARIO 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
mmcezario@gmail.com 

 
A pesquisa consiste na análise de fatores que motivam a posição de 

adverbiais de tempo e aspecto na oração. Estamos utilizando um corpus 
composto por textos escritos religiosos do português contemporâneo do qual 
retiramos todos as orações com advérbios ou locuções adverbiais temporais e 
aspectuais, como freqüentemente e naquela manhã de domingo, para observar se 
há padrões de uso de ordenações nas orações em português e as motivações 
para os usos.  

Sabemos que faltam descrições a respeito do uso de advérbios em 
português. Como forma de contribuir para o estudo desse tema,  nossa 
pesquisa apresenta uma classificação semântica detalhada, baseada no uso 
do português escrito atual, das locuções adverbiais temporais e aspectuais e 
as  posições prototípicas dos diversos tipos de locuções e de cada advérbio 
simples estudado. Para compreender a ordenação dos adverbiais, 
trabalhamos com vários fatores semântico-discursivos e estruturais, sendo 
que o fator (na verdade, trata-se um agrupamento de traços, como 
mostraremos a seguir) que tem se mostrado mais relevante é o papel da 
transitividade. 

De acordo com Hopper e Thompson (1980) e Thompson e Hopper 
(2001), a transitividade não se refere apenas à relação entre o verbo e o 
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complemento, como definia a gramática tradicional, pois envolve toda a 
oração, referindo-se a uma transferência de atividade de um agente para um 
paciente  no caso das orações altamente transitivas. Utilizamos seis dos dez 
parâmetros que medem transtividade (afetação do objeto, sujeito agentivo, 
etc.)  para estabelecer o grau de transitividade das orações coletadas, todas 
com adverbiais temporais ou aspectuais. Diante da análise dos padrões de 
ordenação encontrados, testamos a seguinte hipótese (CEZARIO, 
ANDRADE e FREITAS, 2005; CEZARIO, ILOGI e COSTA, 2005): quanto 
mais transitiva for uma oração, menos chance há de ocorrer adverbiais 
inseridos entre os constituintes principais da oração, ou seja, entre o sujeito e 
o verbo ou entre o verbo e o objeto. O contrário também se verifica, 
conseqüentemente: quanto menos transitiva a oração (menos traços de 
transitividade), mais chance há de adverbiais ocorrerem entre esses 
constituintes. 

As análises feitas têm nos mostrado que a hipótese, baseada na 
observação de dados, se comprova para o uso das locuções, pois são mais 
livres e são motivadas por fatores de ordem discursiva; já os advérbios 
simples comportam-se de modo diferente, em posições mais fixas e, portanto, 
seus usos posicionais são pouco motivados por fatores de ordem discursiva. 
 
 

Ordenação de advérbios qualitativos  
no português escrito dos séculos XVIII e XIX 

 
Mário Eduardo MARTELOTTA 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
martelotta@gamil.com 

 
A apresentação consiste em uma análise da ordenação dos advérbios 

qualitativos bem e mal (e suas formas comparativas melhor e pior), assim como 
os vocábulos formados com o sufixo –mente, em textos escritos nos séculos 
VXIII e XIX. A hipótese que está na base da análise é a de que a ordenação 
desses advérbios no português atual mudou, progressivamente, do 
português arcaico ao atual. Em termos mais específicos, posição pré-verbal, 
característica dos advérbios latinos começa a desaparecer na cláusula 
principal declarativa, afirmativa, ativa, neutra, ficando ainda perceptível no 
português arcaico nas cláusulas que apresentam maiores níveis de 
encaixamento ou gramaticalização, que, por natureza são mais 
conservadoras (Givón: 1979). Com o tempo, essa tendência vai 
desaparecendo também nas cláusulas encaixadas até que praticamente 
desapareça no português atual. O objetivo da apresentação é demonstrar que 
as tendências arcaicas de os advérbios em estudo aparecerem nas posições 
pré-verbais em cláusulas mais gramaticalizadas tendem ainda a se manter no 
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século XVIII, começando a desaparecer mais definitivamente no século XIX, 
o que ratificando a proposta de autores como Pagotto (1998) e Tarallo (1993) 
de que o século XIX é o período em que ocorrem grandes mudanças na 
sintaxe do português do Brasil. 
 

 
 

Para uma proposta de reforma ortográfica do uso do hífen 
no português do Brasil 

 
Maurício da SILVA 

(Universidade Federal Fluminense) 
mau.silva@oi.com.br 

 
O objetivo do trabalho é discutir uma proposta de reforma ortográfica 

do uso do hífen no Português do Brasil, visando recuperar a coerência dos 
preceitos instituídos pelo Formulário Ortográfico em 1943. O trabalho se 
insere no campo de debates de política do idioma para posteriores 
intervenções na qualidade de ensino.  A noção de Modelos Cognitivos 
Idealizados (MCI’s) defendida por Lakoff será o referencial teórico do 
trabalho. Vimos observando, em nossas pesquisas, que o assunto é de difícil 
compreensão e retenção por parte dos estudantes e dos estudiosos de 
gramática, há que se criar mecanismos para que tais regras possam se tornar 
estáveis na memória de longo prazo do estudante. Os passos metodológicos 
do trabalho são: a) estudo do texto do Formulário; b) estabelecimento dos 
contextos gráficos em que o hífen é sempre usado; c) exclusão dos casos em 
que o hífen nunca é usado; d) levantamento de uma hipótese explicativa para 
os casos sobrantes. Mostraremos que há, na verdade, apenas três regras do 
uso do diacrítico e que essas regras podem fornecer diretrizes para uma 
futura reforma  ortográfica no que tange à questão do uso do hífen. 
 
 

A indeterminação do sujeito em fábulas de Esopo: 
um fenômeno escalar 

 
Natália Gilvaz PONTES 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
gilvaz@globo.com 

 
 O objetivo do trabalho é identificar as estratégias de indeterminação 
do sujeito no português arcaico e no português atual encontradas nas fábulas 
de Esopo nas versões arcaica e contemporânea. Busca-se verificar os 
contextos lingüísticos que favorecem a presença de um ou outro recurso de 
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indeterminação, propondo uma escala de graus de indeterminação com base 
nos trabalhos de Almeida (1992) e Cunha (1993). 
 Utiliza-se a perspectiva variacionista laboviana (Labov,1972, 1994) 
como suporte teórico-metodológico na análise dos recursos utilizados para 
indeterminar o sujeito (nós nulo ou pleno, se, aquele que/ aqueles que, homem 
substantivo, etc) nas duas sincronias. Levam-se em conta ainda alguns 
postulados teóricos funcionalistas que discutem os princípios da 
gramaticalização  (Hopper, 1991, Heine, 1993) para a  análise da mudança de 
homem como substantivo (item mais lexical) para homem como pronome 
indefinido (item menos lexical) no português arcaico.  
 Os corpora utilizados no estudo constituem-se das fábulas contidas no 
“Fabulário Português” (Livro do Esopo) – datado por Vasconcellos como do 
século XIV – conforme a um manuscrito do século XV. Também são 
utilizadas fábulas contidas no livro “As Fábulas de Esopo” em texto bilíngüe 
grego-português. Essas versões contemporâneas das fábulas de Esopo são 
traduções diretas do grego.  
 Na análise preliminar quantitativa dos dados, pôde-se perceber que as 
estratégias de indeterminação do sujeito nos dois períodos são relativamente 
as mesmas, com exceção dos nomes pessoas e indivíduos que só ocorreram na 
versão moderna das fábulas e do pronome indefinido homem que ocorria 
apenas no texto arcaico. 
 Percebe-se ainda que a estratégia de indeterminação nós é a mais 
freqüente no período arcaico (31%) do que na versão moderna das fábulas 
(8%).  Dentre as estratégias utilizadas, o pronome nós é atualmente um 
recurso empregado com menor grau de indeterminação, o que não ocorria na 
fase arcaica do português, uma vez que coexistia com –se como a mais 
produtiva. A estratégia que se manteve freqüente nos dois períodos foi a 
forma verbal em 3ª pessoa do plural (P6) com 39% no português arcaico e 
24% no moderno.  
 
 

Objeto direto anafórico de 3ª pessoa na fala culta de 
Salvador: o clítico em desuso 

 
Nordélia Costa NEIVA 

(Universidade Federal da Bahia) 
nordelianeiva@uol.com.br 

 
            O trabalho que ora se apresenta analisa as formas recorrentes para o 
objeto direto anafórico de 3ª pessoa na fala culta de Salvador, buscando 
focalizar o desaparecimento do clítico e o conseqüente crescimento da 
categoria vazia e dos SNs anafóricos, observando também a pouca freqüência 
de uso do pronome lexical pleno, neste tipo de discurso. O objeto direto pode 
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ser definido como o termo da oração que completa a significação de um 
verbo transitivo direto sem a ajuda de uma preposição, sendo possível 
representá-lo por meio de um substantivo, de um pronome, de um numeral, 
de uma palavra ou expressão substantivada e por uma oração substantiva. 
Ressalta-se o quanto, nesse aspecto, o português do Brasil mostra-se distinto 
do português de Portugal, em que o uso do ele é considerado agramatical e o 
uso da categoria vazia ocorre, mas de forma bastante tímida, como salienta 
Galves (2001).  

O corpus básico analisado nesta pesquisa é constituído de 24 inquéritos 
do Projeto da Norma Lingüística Urbana Culta (Projeto NURC), na cidade do 
Salvador, selecionados segundo variáveis sociais (sexo, faixa etária, nível de 
formalidade do discurso e época de realização dos inquéritos), tendo em 
vista a importância desse acervo para o estudo do português brasileiro. 
Postulamos assim que a categoria objeto direto anafórico de 3ª pessoa é uma 
regra variável na comunidade de fala em questão, e que esta variação não 
ocorre de maneira livre, mas condicionada por fatores lingüísticos e 
extralingüísticos. Nesse aspecto defendemos uma análise do uso real da 
língua, em detrimento da visão idealizada presente nas gramáticas 
normativas. A pesquisa, ora apresentada, pauta-se nos princípios teóricos da 
Sociolingüística Variacionista. Neste trabalho apresentam-se uma análise do 
português do Brasil, os processos metodológicos para a realização da 
pesquisa, uma análise sobre as gramáticas normativas e sobre alguns 
lingüistas que tratam do tema, considerações sobre a teoria Sociolingüística e, 
por fim, algumas considerações sobre a análise quantitativa e qualitativa dos 
dados. 
 
 

Por uma política de promoção da Língua Portuguesa do 
Brasil – o CELPE-Bras 

 
Patrícia Maria Campos de ALMEIDA 

Ana Catarina Moraes Ramos NOBRE DE MELLO 
Danúsia TORRES DOS SANTOS 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
patriciamca@momentus.com.br 

  
            Diversas iniciativas e estratégias têm sido adotadas pelo governo 
brasileiro no sentido de difundir a língua portuguesa e a cultura brasileira, 
dentre elas a criação do Certificado da Língua Portuguesa para Estrangeiros 
– CELPE-Bras, único documento oficial brasileiro para atestar o domínio da 
língua portuguesa pelo cidadão estrangeiro. 

O objetivo maior deste trabalho não é o de tentar responder de forma 
definitiva às questões epistemológicas e teórico-metodológicas concernentes 
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a uma política de língua para o Português, mas sim o de tentar contribuir 
para que essas questões sejam mais amplamente postas e discutidas no 
âmbito das ciências aplicadas. Ou seja, objetiva-se com este trabalho discutir 
e analisar a motivação, a instauração do certificado e a configuração do 
exame para a sua obtenção, bem como os pressupostos teóricos lingüístico-
metodológicos a ele subjacentes, no que tange ao uso e divulgação do 
português, inserido em um projeto de política lingüística (Calvet, 2003; 
 Oliveira, 2002, 2004). 

O termo política lingüística é empregado, na maioria das vezes, no 
contexto de uso e difusão de uma língua como L2 e LE e sua realização 
depende do estabelecimento de objetivos, estratégias e táticas a serem 
aplicadas (Mira Mateus, 2002, 2003). Nesse sentido, algumas medidas vêm 
sendo tomadas, dentre elas, a criação da Comissão para Definição da Política 
de Ensino-Aprendizagem, Pesquisa e Promoção da Língua Portuguesa do 
Ministério da Educação – COLIP - MEC, o Instituto Machado de Assis – 
IMA, o CELPE-Bras. Porém, apesar dos esforços empreendidos no que se 
refere a uma política de ensino do português, ainda há um número reduzido 
de pesquisas sobre o português língua não materna (L2 e LE) e pouco 
material didático produzido pelo mercado editorial nacional, além do fato de 
alguns já estarem desatualizados. Para a realização deste trabalho, partiu-se 
da análise i) de documentos oficiais referentes à motivação para se criar e 
implantar o Certificado; ii) do exame propriamente dito; iii) dos efeitos do 
exame  em diferentes contextos [efeito retroativo, Scaramucci, 2004a, 2004b]. 
Esta pesquisa aponta para a necessidade da definição de uma política 
lingüística que contemple efetivamente a difusão e o ensino de português 
língua segunda e/ou língua estrangeira como uma área de especialidade, 
que demanda realmente uma política de língua estruturada, consistente e sentida 
como uma verdadeira prioridade nacional. 
  
 

Até: preposição ou partícula de inclusão? 
 

Patrícia Teles ÁLVARO 
(Universidade Souza Marques) 

patriteles@yahoo.com.br 

 
O presente trabalho propõe uma descrição gramatical do elemento 

gramatical até. Os seus diferentes usos são entendidos como decorrência de 
uma rede polissêmica, que tem a idéia da escalarização como seu centro 
prototípico. Nossa proposta descritiva contrapõe-se ao tratamento 
normativo, que caracteriza a partícula como um caso de homonímia.  Isso 
acontece uma vez que o elemento é apresentado pela gramática tradicional 
(p. ex., Bechara, 2002) ora como preposição, ora como partícula de inclusão. 
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O tratamento do até e suas noções preposicional, adverbial e de 
escalarização já foram abordados por Ilari (1996). Almeida (1997) também 
apontou, em sua pesquisa sobre as preposições, o caráter de escalarização 
presente no uso do até. Dessa forma, acreditamos que nossa pesquisa possa 
agregar saberes aos estudos desenvolvidos. Isso porque apresentamos as 
condições sintáticas, semânticas e pragmáticas que exercem força na 
determinação do seu papel morfológico preposicional – demarcação espacial 
- adverbial – demarcação temporal- e argumentativo – demarcação 
pragmática. Vejamos, respectivamente, exemplos dos casos: 

 
1. O ciclista foi do Rio até São Paulo, (...) 
2. O diretor exigiu a entrega dos relatórios até quinta-feira.  
3. Embora já tenha recusado o cargo político, nessa causa até 

Fernanda Montenegro mostrou-se solidária (...) 
 
Na verdade, três usos projetados com base na idéia central da 

escalarização, seja de um limite espacial (ex.1), temporal (ex.2) ou 
pragmático (ex.3). Dessa maneira, estaríamos diante de uma classe 
morfológica de operadores escalares, cuja construção gramatical (cf 
Goldberg: 1995) realiza-se com uma sintaxe, semântica e pragmática 
específicas. O uso argumentativo de {ATÉ X faz Y} suscita a estrutura “Se X 
faz Y, então, Y valora-se em termos  de  X”. Temos, então uma redefinição do 
valor de Y, a partir da determinação do seu novo limite, ou seja, a inclusão de 
X. 

O uso argumentativo do até, nesse caso, mostra-se, também, como 
força pragmática, uma vez que a conclusão (então, Y valora-se em termos de 
X) não se apresenta como material lingüístico. Assim, buscamos uma 
descrição gramatical do comportamento do elemento lingüístico, englobando 
suas características formal, de conteúdo e pragmática. 
 
 

Formação e políticas de disponibilização do banco 
VARSUL 

 
Paulino VANDRESEN (UFSC/UCPel) & Izete Lehmkuhl COELHO (UFSC) 

paulino_vandressen@hotmail.com 
 

Nosso objetivo nesta mesa é fazer uma reflexão a respeito da formação 
de corpora, compostos por amostras de fala transcritas e de textos escritos 
impressos ou não e a respeito de políticas de disponibilização dessas 
amostras. Trazemos para discussão alguns pressupostos de Sardinha (2004), 
Castilho et alii (2003), Vandresen (2005) e Bisol (2005). A coleta e exploração 
de corpora, ou conjunto de dados lingüísticos textuais, coletados 
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criteriosamente, tem, em geral, o propósito de servir para a pesquisa de uma 
língua ou de variedades sociolingüísticas específicas. Seu conteúdo é 
especializado. Se a coleta é de um conjunto de dados de língua escrita, por 
exemplo, deve levar em consideração uma quantidade significativa de 
diferentes tipos de textos (ou gêneros), e não um amontoado de sentenças 
soltas. A princípio, pode ser qualquer conteúdo eletrônico, desde que siga 
determinados critérios, de modo que sejam representativos do uso 
lingüístico, com a finalidade de propiciar resultados de descrição e análise.  

Segundo Sardinha, já estão disponíveis desde 1960, na Universidade 
de Lisboa, corpora eletrônicos do português. No Brasil, desde a década de 70, 
foram criados projetos de formação de corpora em diferentes regiões. Vale 
ressaltar aqui os projetos NURC (Projeto de Estudo da Norma Lingüística 
Urbana Culta), PEUL (Programa de Estudos sobre Uso da Língua) e 
VARSUL (Variação Lingüística Urbana da Região Sul), compostos de 
amostras de língua falada e os projetos PHPB (Projeto para a História do 
Português Brasileiro) e Tycho Brahe Parsed Corpus of Historical Portuguese 
(só para citar alguns), compostos de amostras de língua escrita. De todos 
esses corpora citados apenas o último está disponível on line. 

Para tratarmos de políticas de formação e disponibilização de corpora 
do português do Brasil, vamos nos reportar ao Projeto VARSUL, um projeto 
Interinstitucional, que reúne pesquisadores de quatro Universidades: 
UFRGS, UFPR, UFSC e PUC-RS. Com o propósito de organizar uma amostra 
representativa do português falado na região sul do país, em 1990, depois de 
várias reuniões, um grupo de pesquisadores (vale lembrar aqui nomes como 
o de Leda Bisol, Paulino Vandresen e Cecília Erthal) deu início à formação do 
banco de dados do Projeto VARSUL. Esse banco inclui dados das capitais e 
dos centros urbanos mais importantes dos três estados da região sul, levando 
em conta etnia, nível de escolaridade, idade e sexo. Com respeito aos grupos 
geográficos, as amostras privilegiam etnias culturalmente expressivas na 
formação de cada um dos estados, como alemães, italianas, açorianas e 
eslavas, por exemplo. Quanto ao grau de instrução, foram coletadas amostras 
de informantes com quatro, oito e doze anos de escolarização (abandonando, 
na formação do banco, os dois extremos: analfabetos e universitários). Com 
relação à faixa etária, optou-se por amostras de informantes com idade 
mínima de 25 anos. 

O projeto reúne, hoje, uma amostra constituída de 288 entrevistas 
gravadas, transcritas e eletronicamente armazenadas, que estão disponíveis 
para os pesquisadores em cada agência (UFPR, UFRGS, PUC-RS e UFSC), 
havendo, entretanto, possibilidades de acesso e permuta de dados segundo 
normas estabelecidas pela equipe. Além disso, o projeto está em fase de 
ampliação da amostra de língua falada em todas as agências e em fase de 
formação de corpora de língua escrita, com a coleta e a digitalização de peças 
de teatro de autores catarinenses dos séculos XIX e XX, na agência da UFSC. 
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A génese do português moçambicano: que papel para as 
línguas bantu? 

 
Perpétua GONÇALVES 

(Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique) 
peta@zebra.uem.mz 

 
 O Português moçambicano (PM) é uma língua de contacto que está a 
formar-se numa comunidade multilingue, em que as línguas maternas da 
maior parte da população (cerca de 95 %) pertencem à família das línguas 
bantu. 
 De uma forma geral, os estudos que se têm ocupado das situações de 
contacto linguístico em sociedades coloniais e pós-coloniais, não têm tomado 
em consideração que, pelo facto de ocuparem posições distintas nas 
comunidades em que coexistem, as línguas locais e as línguas coloniais não 
têm o mesmo impacto mútuo. Com efeito, sendo as primeiras adquiridas 
como línguas maternas pelas comunidades locais em condições "normais" de 
aquisição da linguagem, o contacto com a língua colonial não chega a 
perturbar a sua transmissão natural de geração em geração. As línguas 
coloniais, por seu lado, pelo facto de serem línguas trazidas do exterior, são 
aprendidas e faladas pelas comunidades locais como línguas não maternas, 
situação que cria alguma descontinuidade no processo de aquisição desta 
língua. Por conseguinte, nos dois casos existe o contacto linguístico, mas é 
diferente e assimétrica a natureza das relações que se estabelecem entre as 
línguas locais e as línguas coloniais, sendo também de natureza distinta os 
processos de mudança que as atingem.  
  Neste estudo, adoptando como ponto de partida a “teoria da 
interferência linguística” defendida por Thomason & Kaufman (1988), 
apresentar-se-ão argumentos empíricos que mostram que as mudanças que 
se registam no PM relativamente ao modelo original, o Português europeu, 
são o resultado de “interferência de substrato”, ocorrendo sobretudo a nível 
fonético-fonológico, sintáctico e morfo-sintáctico, e não tanto a nível do 
vocabulário. Tomando como base empírica dados de observação, orais e 
escritos, recolhidos no quadro de pesquisa qualitativa, não experimental, 
serão apresentados fenómenos do PM que atestam mudanças desencadeadas 
por interferência das línguas bantu em diferentes componentes da sua 
gramática. 
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Variabilidade lingüística e letramento: discutindo 
novos pressupostos no ciberespaço 

 
Petrilson Alan PINHEIRO 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
petrilsonpinheiro@yahoo.com.br 

 
O interesse cada vez maior por questões acerca das variabilidades 

lingüísticas é resultado das diversas mudanças que vêm ocorrendo nas 
práticas de sociabilidade do nosso mundo contemporâneo; um mundo de 
contradições, de diversos encontros e desencontros entre teorias e práticas, 
buscando respostas que, por sua vez, parecem estar na origem de novas 
perguntas (PINHEIRO, 2006). É a partir dessa visão da contemporaneidade 
que nortearei este trabalho, cujo objetivo é o de investigar o papel social das 
variações lingüísticas por meio de práticas sociais de letramento 
referendadas no / pelo ciberespaço Para tanto, adotarei como ponto central o 
modelo ideológico de letramento (STREET, 1984), visto que, nessa concepção 
de letramento, não se pressupõe uma relação causal entre letramento, 
progresso, civilização e 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 
(KLEIMAN, 1995). 

Quanto à metodologia de pesquisa, adoto uma visão interpretativista 
de pesquisa, em cuja perspectiva se reconhece o conhecimento como algo 
construído na interpretação da linguagem (MOITA LOPES, 1994). Como 
unidade de análise, escolhi trabalhar com interações realizadas numa sala de 
bate-papo virtual da Internet entre sujeitos que se constroem sócio-
discursivamente ao se engajarem em um evento de letramento, fazendo uso 
de múltiplos recursos lingüísticos e extralingüísticos disponibilizados no 
ciberespaço. Por meio da análise dos dados e da base epistemológica com a 
qual lido ao longo da pesquisa, pondero, ao final do presente estudo, que a 
capacidade humana para a “linguagem” pode ser algo natural, mas a(s) 
variabilidade(s) lingüística(s) da língua, consubstanciada(s) pelas práticas de 
letramento, é / são sempre um produto de intervenções sociais e históricas 
(MAKONI & MEINHOF, 2006) das quais fazemos uso para construir 
sentidos no mundo social. Tais pressupostos, ao meu ver, poderiam 
contribuir para desenvolver projetos educacionais que pensassem as 
variabilidades lingüísticas como construções sociais, políticas, históricas e 
culturais através das quais é possível compreender as próprias práticas que 
subjazem ao ensino de línguas.  
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Topicalização: breve análise de algumas ocorrências em 
enunciados efetivamente produzidos em língua portuguesa 
 

Priscila Viana CASTIGLIONI; Elizane PEREIRA; Ana Karla CARVALHO; 
Ana Virgínia Lima da SILVA; Luciana MARIZ; Rosiane FERREIRA 

(FALE – Universidade Federal de Minas Gerais) 
castiglionipv@hotmail.com 

 
No presente trabalho nosso objetivo principal é apresentar e analisar 

algumas ocorrências de estruturas colocadas à esquerda, em primeiro plano – 
também nomeadas aqui de estruturas topicalizadas ou simplesmente tópicos 
– em textos das esferas jornalística, publicitária e cotidiana, modalidades 
escrita e oral. 

Na realização do trabalho, interessa-nos as noções de tópico sentencial 
e tópico discursivo discutidas por Pontes (1986 e 1987). Segundo a 
pesquisadora, o tópico não se confunde com o sujeito; antes, pode-se dizer 
que é um elemento independente. A partir de tal constatação, afirma ser 
importante distinguir tópico como elemento da sentença (doravante S, como 
em Pontes 1986) de tópico como elemento do discurso. Questiona a 
classificação consagrada da língua portuguesa “como uma língua com 
proeminência de sujeito”, uma vez que, naquela época, não se fazia com 
freqüência estudos do português falado. A autora comprova com diversos 
exemplos de conversas informais a proeminência também do tópico nessa 
língua. Sendo assim, de acordo com a tipologia das línguas de Li e 
Thompson (1976, apud PONTES, 1987, p.11), o português se enquadraria nas 
“línguas com proeminência de tópico e sujeito, em que há as duas 
construções diferentes”. 

Valemo-nos também da discussão sobre constituintes à esquerda, 
apresentada por Pezatti (2001), na qual tópicos teriam a função pragmática 
de orienta o interlocutor/ouvinte na identificação de coordenadas essenciais 
que ancoram o conteúdo de proposições com relação à pessoa, tempo, 
espaço, etc. Pelos exemplos elencados e analisados observamos que 
estruturas topicalizadas, além de serem bastante recorrentes no uso efetivo 
da língua, se prestam a objetivos discursivos diversos, apesar de a estratégia 
argumentativa sedimentada na ênfase perpassar todos os enunciados 
analisados. 
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O apagamento de pronomes clíticos 
de forma reflexiva em atas da SPD 

 
Regina Lúcia BITTENCOURT 

(Universidade Federal da Bahia) 
regibitt@bol.com.br 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a supressão de clíticos, 

imprecisamente identificados como de forma reflexiva, sobretudo na forma 
dita de terceira pessoa (se), bem como caracterizar fatores condicionantes do 
apagamento e/ou da utilização de estratégias de esquiva. Os estudos 
voltados para a compreensão da dinâmica das mudanças das línguas devem 
entendê-las como produto histórico e social, considerando, por conseguinte a 
sociedade que a utiliza, a influencia e é por ela influenciada, ou seja, as 
mudanças lingüísticas estão relacionadas com as mudanças sócio-culturais e 
políticas que ocorrem nas suas comunidades de fala, o que motivou a escolha 
do corpus de pesquisa, constituído por conjunto de atas da Sociedade 
Protetora dos Desvalidos redigidas por africanos, na Bahia, no século XIX.  
Entendemos que a análise do percurso diacrônico do apagamento desses 
clíticos contribuirá para ampliar o conhecimento das características da 
gramática do português brasileiro (PB), visto que a análise dos fatores 
relacionados ao fato lingüístico em questão contribuirá para definir também 
a sua relação com outros processos de mudança na gramática do PB, como, 
por exemplo, a mudança no parâmetro pro-drop. 

Para analisar o percurso diacrônico das funções em que o se sofre 
maior apagamento, recorreremos à abordagem funcionalista, mais 
especificamente ao processo da gramaticalização. A indicação de que esse 
fenômeno pode ser compreendido como um processo de mudança que 
configura uma trajetória de gramaticalização pauta-se em uma das 
propriedades essenciais ao processo: perda de complexidade semântica e de 
substância fonética. Nessa linha, Vitral (2006) observa que o se 
indeterminador comporta-se como um afixo e não propriamente um clítico, o 
que reforça a hipótese da gramaticalização desses clíticos, uma vez que esses 
parecem seguir o processo descrito por Hopper e Traugott (apud VITRAL, 
2006, p.126): item lexical> item gramatical> clítico> afixo. De acordo com a teoria 
da gramaticalização, o zero ou apagamento de uma categoria é o último 
estágio do processo, quando um item gramatical pode desaparecer por ter-se 
tornado antifuncional, segundo Givón (apud CASTILHO,1997): discurso> 
sintaxe > morfologia > morfofonêmica > zero. Analisamos os seguintes fatores: 
predicação verbal; grau de referência dos argumentos representados pelo 
clítico; concordância entre verbo e argumento interno; tipo de clítico. A fim 
de mapear as funções mais propensas ao apagamento, foi feita uma coleta, 
seleção e quantificação de dados, consideradas como variáveis dependentes: 
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a)  a representação plena dos clíticos de forma reflexiva; b)  a representação 
nula. 

Considerando-se o gênero textual e o contexto discursivo, o 
apagamento deu-se em maioria para VT com clítico reinterpretado como 
indeterminador, confirmando as hipóteses de que: i) o enfraquecimento do 
sentido passivo, bem como perda de traços sintático-semânticos do clítico 
concorrem para o apagamento do clítico; ii) a hierarquia do apagamento, 
para a qual o apagamento é mais freqüente para o se indeterminador, cuja 
referência é mais genérica ou arbitrária. O apagamento com os VT e os V 
causativos foi da ordem de 10,62%, um percentual próximo do apresentado 
pelos informantes do NURC/90 (15,6%) (cf. CAVALCANTE, 2001). A 
comunidade de fala desses indivíduos, nesse período (1832-1842), pode 
revelar a base de um processo que, segundo Nunes (1991), inicia-se no século 
XIX, e se implementou nas últimas décadas do século XX. Além disso, pode-
se supor que o contato lingüístico entre falantes de LP como L2 e de L1, pode 
ter acelerado o processo do apagamento se considerar que este uso de L2 se 
tornou dado lingüístico primário para crianças que em processo de aquisição 
e, com o agravante do pouco ou nenhum acesso à escolarização, 
principalmente para os afro-descendentes, que marcou todo o período 
colonial e pós-colonial. 
 
 

A modalização em reportagens jornalísticas 
 

Regina Souza GOMES 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

ReginaGomes42@msn.com 
 

O objetivo desse trabalho é analisar e explicitar os aspectos semântico-
discursivos das construções modais presentes nas reportagens EUA dizem ter 
matado líder terrorista e Sobreviventes do Holocausto contra Olmert (O Globo, 
06/06/07), observando seu papel argumentativo e efeitos de sentido no 
âmbito global do texto. As modalidades são aqui consideradas como marcas 
da enunciação no enunciado, ou seja, a variedade de atitudes, 
posicionamentos, julgamentos, modulações afetivas do sujeito da enunciação 
em relação ao seu dizer e ao dito, manifestada na língua por diferentes 
estruturas lexicais, morfológicas e sintáticas. Levamos em conta a ocorrência 
das sobredeterminações modais em relação à própria enunciação, ao 
enunciado e aos dizeres invocados e projetados em discurso pelo narrador 
instaurado pelo sujeito da enunciação. 

O quadro teórico-metodológico no qual se fará a análise é o da teoria 
semiótica de linha francesa, que opera com categorias e estruturas 
invariantes capazes de abarcar e explicar a variabilidade de manifestação das 
modalidades na língua e sua complexidade. A teoria permite, portanto, 
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analisar tanto as estruturas modais mais simples (podendo ser concretizadas 
na língua, sintagmaticamente, pelos já conhecidos verbos modais) quanto as 
mais complexas, manifestadas em condensação, pela lexicalização dos efeitos 
de sentido passionais fruto das sobreposições das estruturas modais básicas 
(GREIMAS, 1976, GREIMAS, FONTANILLE, 1993; FONTANILLE, 
ZILBERBERG, 2001). Tomaremos como base de análise, do ponto de vista 
pragmático, a projeção das estruturas modais elementares (dever, poder, 
querer e saber) no quadrado semiótico, permitindo observar as 
correspondências, contradições e contrariedades que podem ser estabelecidas 
entre as modalidades. Do ponto de vista sintagmático, consideramos a 
possibilidade de sobredeterminação dos dispositivos modais e a ocorrência 
de arranjos modais que explicam a dimensão afetiva dos textos. (FIORIN, 
s/d, BARROS, 1988). 

Na análise, também são considerados fenômenos como a 
aspectualização e a graduação (intensidade) que incidem sobre os elementos 
modais, o que contribui para a constituição dos efeitos de natureza cognitiva 
e afetiva. A análise das reportagens jornalísticas selecionadas nos levou a 
concluir que, apesar de considerado um gênero de discurso caracterizado 
pela busca da neutralidade e objetividade, segundo recomendação da 
própria literatura especializada, podem-se depreender marcas de 
subjetividade no enunciado, concretizadas, entre outros procedimentos, 
pelas modalidades, seja pelo emprego de verbos modais, tempos e modos 
verbais, seja pela combinação de elementos modais e sua condensação em 
unidades lexicais (adjetivos, advérbios etc.), entre outros recursos. 
 
 

A corrente racionalista da gramática 
brasileira no século XIX 

 
Ricardo CAVALIERE 

(Universidade Federal Fluminense) 
cavaliere@propp.uff.br 

 
O alvorecer do século XIX situa-se historiograficamente como um 

momento de ruptura na constituição da sociedade brasileira, tendo em vista 
o deslocamento da sede do reino português para o Novo Mundo. Este fato 
conferiu à colônia condições inéditas para progredir na área científica, 
mormente em face dos investimentos implementados pela Coroa portuguesa 
a partir de então, em contraste com o anterior clima de marasmo e 
desinteresse que o administrador colonial conferia à grandiosa possessão 
americana. Fruto de investigação mais abrangente acerca do percurso dos 
estudos lingüísticos no Brasil, este trabalho busca discutir os parâmetros 
teóricos e metodológicos que nortearam a produção gramatical brasileira na 
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primeira metade do século XIX, sobretudo a partir da Independência, 
momento em que uma episteme brasileira também  começa a produzir frutos 
na área dos estudos lingüísticos, em consonância com os avanços que se 
evidenciam em outras áreas do saber científico.  

Os novos ares nacionalistas que inspiraram, sobretudo, as áreas 
provinciais do país conferem o clima propício para surgimento de textos 
sobre a língua vernácula, de índole flagrantemente normativa, cujo uso nas 
aulas de Retórica e Língua Portuguesa foi-se massificando até o início da 
segunda metade do século, quando o país assiste a clara mudança de rumos 
no fluxo dos estudos sobre a língua com a publicação da Gramática portuguesa 
de Júlio Ribeiro. A análise do texto gramatical, como se sabe, não pode 
divorciar-se dos demais textos científicos da área humanística, e mesmo dos 
que se produziram em áreas mais distantes, visto que sua gênese está no 
mesmo ambiente epistemológico, a um dado climate of opinion (cf. KOERNER, 
1995), que influencia todo o labor científico de uma época, conferindo-lhe 
identidade e unicidade.  

Deste modo, falar em gramática brasileira de língua portuguesa impõe 
remontar aos primeiros anos do século XIX, quando efetivamente começam a 
moldar-se as bases de um pensamento científico nacional. Com efeito, dois 
fatos políticos dos oitocentos, de grande repercussão para a vida cultural do 
Brasil, criaram o ambiente favorável para que os naturais da terra se 
interessassem em escrever textos descritivos e normativos – bem mais 
normativos do que descritivos, conforme já salientado – sobre a língua 
portuguesa: a transferência da Corte para o Novo Mundo e a declaração de 
independência da colônia em 1922. Esses atos integram a construção, 
inicialmente, das bases culturais e, sobretudo, educacionais necessárias para 
a formação de mentes lingüísticas no seio da sociedade brasileira, objeto esse  
que  contou com a progressiva disseminação do ensino básico a partir da 
chegada da Corte de D. João VI e o incremento do espírito nacionalista que 
naturalmente exsurgiu com a nova ordem institucional do Império. Não terá 
sido, portanto, casual que grande volume de textos gramaticais sobre o 
português para uso em sala de aula viesse a lume a partir da primeira década 
imperial, trabalhos esses incentivados por um sentimento não de posse sobre 
a língua, que na verdade ainda era vista como um traço de identidade 
lusitano, inclusive mediante ostensivo ensino da norma gramatical 
predominante nos textos literários portugueses, mas de capacitação para 
dizer sobre a língua, no sentido de que assim se expressava uma nova 
civilização consciente e ciosa dos valores culturais importados da Europa por 
uma sociedade emergente e intelectualmente necessitada de afirmação.   

Do ponto de vista doutrinário, pode-se afirmar que todos esses textos 
seguem uma linha homóloga de exposição dos fatos gramaticais, sob o 
ideário da gramática racionalista que se difundiu na Europa até pelo menos o 
final no século XVIII – sob inspiração da Gramática de Port Royal e da obra 
retórica de Condilac. Entretanto, a fonte imediata de nossos gramáticos na 
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primeira metade do século XIX, onde buscavam não só as teses pedagógicas, 
mas também – e sobretudo – a metodologia de tratamento da língua como 
objeto de descrição, residia em dois textos portugueses de pujante presença 
no cenário acadêmico brasileiro ao longo de todo o período em foco: a 
Gramática filosófica da língua portuguesa, de Jerônimo Soares Barbosa, e a Arte 
da gramática da língua portuguesa, de Antônio José dos Reis Lobato.  
 
 

Os pronomes do português do Brasil: confrontos com 
algumas funções de pronomes românicos 

 
Rodolfo ILARI 

(Stockholms Universitet) 

rilari@gmail.com 
 

Alguns aspectos da sintaxe dos pronomes têm chamado a atenção dos 
estudiosos do português do Brasil nos últimos anos, entre eles a construção 
do objeto nulo e gramaticalização como pronomes de você e a gente. Esse 
interesse se justifica se pensarmos na história recente do português, e na 
comparação entre português europeu e brasileiro, mas um rápido confronto 
com o português antigo e com as demais línguas românicas mostra que o 
português já envolveu os pronomes em muitas construções e funções, além 
daquelas que costumamos lembrar. Pensados na perspectiva desse quadro 
mais amplo, os pronomes aparecem como uma classe de palavras que vai 
perdendo presença na língua, e cuja semelhança com os substantivos se tem 
acentuado progressivamente.  
 
 

Somos mulherzinhas ou mulherões? 
quando a seleção lexical projeta visões de mundo 

 
Rosane Santos Mauro MONNERAT 
(Universidade Federal Fluminense) 

rosanemonnerat@globo.com 
 

Este trabalho objetiva mostrar de que forma a seleção lexical (com foco 
nas operações de nomear e qualificar), tomada no espaço do interdiscurso da 
sociedade, pode contribuir para a construção de imaginários sociais, não só 
projetando visões de mundo ancoradas em diferentes “universos de 
referência” (Soulages, 1996), como também condicionando comportamentos, 
influenciando na caracterização do ethos (Amossy, 2005) – considerado tanto 
individualmente, quanto coletivamente (“imagem do brasileiro”) – e, como 
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conseqüência, colaborando, também, na construção de identidades sociais 
(Charaudeau, 2006). 

Nomear e qualificar correspondem, respectivamente, às operações de 
identificação e qualificação, do processo de transformação - o qual juntamente 
com o de transação - opera a semiotização do mundo: passagem do mundo a 
significar ao mundo significado, segundo Charaudeau (2005). Na identificação, é 
necessário nomear os seres do mundo para que sejam transformados em 
“identidades nominais” (substantivos). Paralelamente, na qualificação, os 
seres do mundo são transformados em “identidades descritivas”, em função 
das propriedades e características que os especificam (adjetivos). Nessa 
operação de identificação, o substantivo, além de se apresentar como elemento 
lexical neutro, imparcial, restrito ao seu papel nomeador, pode, ainda, 
ultrapassar essa simples função de designação e gerar, em combinação com 
outros, significações implícitas, responsáveis pela construção do sentido 
global do texto – aquele que relaciona sentido de língua a sentido de discurso, no 
processo de compreensão / interpretação. 

Em relação aos adjetivos, a seleção lexical parece ser ainda mais 
evidente, pois ao escolher este ou aquele adjetivo, o sujeito comunicante deixa, 
no texto, marcas de sua subjetividade. Substantivos e adjetivos – a classe dos 
nominais (Perini, 2000) – serão, então, analisados, nesta pesquisa, sob uma 
perspectiva semântico-discursiva, e não meramente gramatical. Dessa forma, 
por meio de entidades e de atributos, o mundo passa a ser significado, 
considerando-se as escolhas lexicais como pistas da intencionalidade do 
enunciador (Harré, 1999). 

Dentre os meios de codificação 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 o emprego do aumentativo e do 
diminutivo (Martins, 2000), este último em empregos peculiares, no 
Português do Brasil. A análise dos textos do corpus (crônicas recolhidas na 
revista Domingo, 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) revelou, ainda, como marcas que auxiliam a construção das 
identidades social e discursiva, o emprego recorrente de cadeias referenciais 
(Mondada, 2005, Corblin, 1995 e Francis, 1994) na caracterização 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 ideologias e os imaginários 
recorrentes na sociedade atual. 

Na análise das cadeias referenciais, merecem atenção especial as 
expressões nominais definidas - formas híbridas, ou seja, referenciadoras 
(veiculadoras de informação dada) e predicativas (veiculadoras de 
informação nova, pela recategorização ou refocalização do referente) - cujo 
emprego implica escolhas dentre as propriedades ou qualidades susceptíveis 
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de caracterizar o referente, as quais o enunciador procura ressaltar ou 
enfatizar. Essas escolhas são feitas em função do projeto comunicativo do 
produtor do texto, com a ativação de conhecimentos compartilhados pelos 
interlocutores, podendo, inclusive, ter função avaliativa, ao trazer ao leitor / 
ouvinte informações acerca das crenças e opiniões do produtor do texto. A 
pesquisa, ainda em andamento, vem revelando 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 arquétipos masculinos, provoca um 
redimensionamento do papel do homem, que, por sua vez, se sente 
encorajado a assumir seu lado mais sensível, adotando arquétipos até então 
associados exclusivamente à mulher. 
 
 

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 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
sdmc@uol.com.br 

 
A evolução do quadro das vogais pretônicas em Português assume 

um caráter peculiar no tocante às variedades brasileira (PB) e européia (PE). 
O PB demonstra tendência conservadora, pois as realizações das vogais 
aproximam-se do quadro que se observa no português clássico. No PE, 
registram-se alterações significativas na pronúncia das vogais átonas e, já em 
torno de 1800, sobressaem ocorrências de alteamento e, ainda, de 
apagamento das pretônicas, tendência que se manteve até os dias atuais e 
que resultou na evolução e redução do quadro das médias pretônicas.  

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

A análise – realizada com apoio no pacote de programas VARBRUL – 
baseia-se em amostras provenientes de 48 das entrevistas do tipo DID que 
constituem o Corpus Compartilhado VARPORT (http://www.letras.ufrj.br/ 
varport/) e referentes a falantes de ambos os sexos, distribuídos por três 
faixas etárias (1- de 18 a 35 anos, 2 – de 36 a 55 anos e 3 - de 56 em diante) e 
por dois períodos diferentes do século XX: décadas de 70 e 90. Controlaram-

http://www.letras.ufrj.br/%20varport/
http://www.letras.ufrj.br/%20varport/
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se oito variáveis independentes: quatro de natureza lingüística e quatro de 
natureza extralingüística. 

Com base na pesquisa, destacam-se resultados como a) atuação 
significativa das quatro variáveis lingüísticas, que envolvem fenômenos 
como assimilação de traços de segmentos próximos, harmonização vocálica e 
influência da intensidade silábica (podendo demonstrar diferentes resultados 
de acordo com o tipo de vogal e variedade analisada), b) evolução 
diferenciada do processo por variedade do português 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), c) os mais jovens 
apresentam tendência peculiar: em PE, são os que mais alteiam as médias 
pretônicas anteriores (tanto em 70 quanto em 90), e em PB, são os que menos 
realizam o fenômeno em relação às médias posteriores, d) as mulheres, de 
maneira geral, tendem a acentuar o uso das formas lingüísticas standard de 
cada região, inclinando-se ao uso das formas lingüísticas mais bem aceitas e 
reconhecidas pela comunidade de fala a que pertencem. A fala feminina 
mostra leve propensão a acompanhar as tendências gerais comentadas 
anteriormente, em tempo real e em tempo aparente, com algumas 
peculiaridades em relação à variável faixa etária. 
 
 

Construções de tópico no português de Moçambique 
 

Sérgio Leitão VASCO 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

slvasco@yahoo.com.br 
 
 As construções de tópico (CTs) são estruturas sintáticas observadas 
com freqüência na língua falada.  Embora não sejam estruturas novas, as CTs 
foram reconhecidas e estudadas pela lingüística apenas nas últimas décadas 
(cf. Li & Thompson, 1976).  Em língua portuguesa, o trabalho apresentado 
por Pontes (1987) abriu caminho para diversos outros, teóricos ou empíricos, 
que se fazem relevantes, pois as CTs, embora sejam comuns no português do 
Brasil (PB), não são descritas pelas gramáticas tradicionais como parte de sua 
estrutura sintática, sendo apenas tratadas como recursos de estilo ou vícios 
de linguagem. 
 Tomando-se como ponto de partida os trabalhos de Vasco (1999; 
2006), que comparou as CTs nas falas culta e popular do PB e na fala culta do 
português europeu (PE), o objetivo principal deste trabalho será um estudo 
comparativo entre as construções realizadas nas variedades citadas e no 
português falado em Moçambique (PM).  A tipologia proposta por Vasco 
inclui quatro construções: anacoluto, deslocamento à esquerda, topicalização 
e tópico-sujeito, uma estrutura na qual o tópico é reanalisado como sujeito.   
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A hipótese básica desta pesquisa é de que o PM, aprendido como L2, 
apresente características similares às do PE, descrito, segundo a tipologia de 
Li e Thompson, como língua orientada para o sujeito, e diferentes das 
observadas no PB, descrito por Vasco (2006) como língua com proeminência 
de sujeito e de tópico. O corpus referente ao PM utilizado neste trabalho 
compõe-se de transcrições de entrevistas gravadas pelo Projeto “Panorama 
do Português Oral de Maputo” (PPOM) na década de 90. 
 
 

Corpora lingüísticos no Rio de Janeiro 
 

Silvia Figueiredo BRANDÃO 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

silvia.brandao@terra.com.br 
 

Embora, desde a segunda metade do século passado, já se contasse, no 
país, com bancos de dados organizados no âmbito de projetos na linha 
dialectológica, sobretudo os que se voltavam para a elaboração de atlas 
lingüísticos, só na década de 1970 viriam a ser constituídos também corpora 
de perfil sociolingüístico, dentre eles os do Projeto NURC, que retrata a fala 
culta de cinco capitais brasileiras. 

No Rio de Janeiro, em decorrência do interesse em analisar não só a 
variedade oral standard mas também a substandard, formaram-se, a partir de 
então, além do Corpus do NURC-RJ, outras importantes amostras, como as 
vinculadas aos Projetos Censo Lingüístico do Português do Rio de Janeiro, PEUL 
(Programa de estudos sobre o uso da Língua), APERJ (Atlas Etnolingüístico dos 
Pescadores do Estado do Rio de Janeiro), Discurso e Gramática e, mais 
recentemente, ao AVAL-RJ (Acervo de Variedades Lingüísticas Fluminenses). 

Há, ainda, no Rio de Janeiro, corpora que, a exemplo do NURC-RJ, 
integram projetos mais amplos. No âmbito do Projeto VARPORT (Análise 
Contrastiva de Variedades do Português), de Cooperação Internacional CAPES-
GRICES, com base em entrevistas selecionadas dos corpora dos Projetos 
NURC-RJ e APERJ, pelo lado brasileiro, e dos Projetos Português Fundamental 
e ALEPG, pelo lado português, criou-se um Corpus Compartilhado, que 
contempla, ainda, a modalidade escrita jornalística dos séculos XIX e XX. No 
âmbito do Projeto PHPB-Rio (Para uma História do Português Brasileiro - 
equipe Rio de Janeiro) organizou-se um acervo de documentos públicos e 
privados e textos literários dos séculos XVII a XX, bem como de textos 
jornalísticos dos séculos XIX e XX, alguns deles já disponíveis na web. Conta-
se, ainda, com o Corpus do ALiB-Rio (Atlas Lingüístico do Brasil –
Coordenadoria Regional do Rio de Janeiro) em fase de constituição. Após 
uma breve descrição dos critérios que presidiram ao estabelecimento desses 
corpora, discute-se sua importância para o conhecimento do Português do 
Brasil, a formação de recursos humanos e o ensino da língua. 
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A concordância nominal em Panambi 
 

Simone Daise SCHNEIDER 
 (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

sschneider@sinos.net 
 

Proponho com este trabalho, uma análise da variação da aplicação da 
regra de concordância nominal de número no português falado em Panambi, 
Rio Grande do Sul, abordando aspectos lingüísticos e sociais. O objetivo 
principal deste estudo é fazer um levantamento da aplicação ou não da regra 
de concordância nominal de número em Panambi e verificar se essa 
variedade falada apresenta características similares a das comunidades já 
estudadas no Brasil, em especial, confrontando com os estudos de Scherre 
(1988) Trata-se de uma pesquisa Sociolingüística, considerando que esta 
subárea da Lingüística estuda a língua em uso nas comunidades de fala, com 
a atenção voltada para os aspectos lingüísticos e sociais, capazes de 
influenciar as alternâncias de uso, forma essa que dá a variação, seu objeto de 
estudo.  

Assim, apóio esta análise na Teoria da Variação Laboviana e de 
concordância nominal. Analisei dados da concordância nominal de número 
em seis entrevistas do VARSUL - Variação Lingüística Urbana da Região Sul, 
realizadas em Panambi, Rio Grande do Sul. Das entrevistas realizadas na 
casa do informante, afloram falas espontâneas sobre histórias familiares, 
participação na comunidade, lembranças do passado. Além disso, vali-me de 
informações sobre concordância nominal alcançadas por alguns trabalhos 
realizados nos últimos anos, como Scherre (1988), Koelling(2003) e Fernandes 
(1996). Quanto às variáveis internas, aprofundei: posição linear do elemento 
no sintagma nominal; processos morfofonológicos de formação do plural; 
contexto seguinte, entre outras. 

Destaca-se, quanto aos resultados: posição linear dos elementos no 
sintagma nominal, a posição do elemento em relação ao núcleo do sintagma 
nominal e processos morfofonológicos. Quanto às externas, foi considerado 
grau de instrução, idade e sexo dos indivíduos, com destaque para a 
escolaridade como fator que mais influencia na aplicação da regra de 
concordância. A metodologia de análise tem como base o programa Varbrul, 
cuja finalidade é produzir resultados numéricos associados aos diversos 
grupos de fatores. O presente trabalho encontra-se em fase final de análise 
dos dados, por este motivo as conclusões são parciais, havendo totalidade 
somente no momento da realização do evento. 
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De “cobras, gerúndios e outros bichos” no português do 
Brasil: um caso de variação e mudança “em expurgo” 

antinatural 
 

Vanda de Oliveira BITTENCOURT 
(PUC – Minas Gerais) 

vandabitt@uol.com.br 
 

Misturando “alhos com bugalhos”, articulistas como Chico Vilela 
(2004), autor do “destrato” reproduzido no título acima, vêm, há algum 
tempo, nos açulando contra o novo emprego (neologismo funcional) do 
gerúndio como elemento integrante de um também novo modo de expressão 
de futuro, ora em franca expansão entre nós, modo esse ilustrado em dados 
como os de abaixo, recolhidos, respectivamente, do português oral e escrito: 
 

(1) “Quer dizer que nós vamos estar voltando a estudar 
gramatiquices, e estar jogando pra escanteio o texto e o discurso?” 

 
(2)  “Assim como ocorreu no latim vulgar, nas línguas românicas, dele 

originadas, as formas analíticas vão estar predominando sobre as 
sintéticas. Daí a nossa preferência em usar muito mais formas 
como “muito inteligente”, “inteligente pra burro”, “inteligente pra 
cacete”,  que formas como “inteligentíssimo”, muito mais difíceis 
de se pronunciar.” 

 
Vilipendiado, a priori, através de qualificações demeritórias como 

“desgraça lingüística”, “erva daninha”, “praga”, “endorréia verbal”, etc., 
reveladoras de atos de repúdio, ou, então, de expressões como “rebento do 
jeito americano de ser”, remissiva à sua possível origem, esse “conjugado 
verbal” constituído de “ir + estarinfinitivo  +  -ndo”, recebeu, de seus pretensos 
padrinhos de batismo, o nome de gerundismo – o que, por si só, a nosso ver, 
traduz a antipatia devotada ao fenômeno a ele subjacente. Afinal, conforme 
tentamos demonstrar em trabalho anterior (cf. BITTENCOURT, 2003), a 
novidade não estaria no uso da perífrase “estar + gerúndio”, expressão de 
auxiliaridade já petrificada em nossa língua, mas, sim, no seu 
prolongamento através da acoplagem de um novo auxiliar, no caso, o verbo 
ir, que, antepondo-se a ele ([ir [estarinf. + -ndo]]), promove a indiciação de 
novas nuances ― semânticas, pragmáticas, discursivas, culturais ― por parte 
do tempo futuro, numa espécie de reprodução, em videoteipe, de seu 
percurso histórico desde o latim até a formação das línguas românicas. 

Na mesma trilha de autores como Possenti (2001, 2006), agraciado com 
o “Prêmio Abacaxi” pelos antigerundistas, no presente trabalho, propomo-
nos voltar à questão, no intento de: fornecer evidências outras, sobretudo de 
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ordem diacrônica, comprobatórias de sua perfeita adequação aos cânones do 
português; mostrar e analisar o quadro real de uso dessa perífrase na 
presente fase de nossa língua, considerada em suas modalidades oral e 
escrita; revelar-lhe os efeitos de sentido almejados pela instância enunciadora 
e obtidos junto à instância enunciatária; desvelar-lhe o grau de 
gramaticalização até então atingido. 

Para tanto, buscaremos nos nortear pelos princípios e pressupostos 
teóricos da Gramática Funcional, que, em coerência com a sua concepção de 
linguagem como instrumento de interação social, procura explicar os fatos 
lingüísticos a partir do contexto e das condições discursivas em que ocorrem. 
 
 

Análise da recorrência de processos morfológicos, em textos 
científicos e tecnológicos, para fins de Indexação e 

Recuperação da Informação sobre a Indústria de Vinhos 
 

Vânia Lisbôa da Silveira GUEDES 
(Curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação – CBG) 

guedes@eq.ufrj.br 

 
A produção e organização deste trabalho têm como objetivo 

apresentar parte inicial dos conhecimentos, que sistematizados integrarão a 
revisão bibliográfica e a amostra da tese sobre o tema, acima mencionado. 
Para tal, realiza-se uma análise da recorrência de processos morfológicos, em 
textos científicos e tecnológicos, para fins de indexação, organização e 
recuperação da informação sobre a indústria de vinhos. O referencial teórico 
considerado, no qual o trabalho se enquadra, focaliza primordialmente a 
teoria lexical, a teoria textual, a estrutura morfológica do português e a 
organização e representação temática do conhecimento, especialmente a 
indexação, no contexto dos Sistemas de Recuperação da Informação. 

A metodologia, inicialmente, consiste em apresentação de resenhas de 
artigos sobre o léxico nas línguas especializadas, enriquecidos pela inclusão 
de dados obtidos por meio do processamento eletrônico, utilizando um 
software específico e, após, da análise de artigos sobre a indústria de vinhos, 
em Português do Brasil e publicados na Scientific Electronic Library Online – 
SciELO Brazil,  que se trata de uma biblioteca eletrônica  abrangendo uma 
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. 

Como produto do processamento eletrônico de três artigos sobre o 
tema, obtém-se para cada artigo uma lista em ordem decrescente de 
freqüência de ocorrência das palavras que compõem o artigo. Em seguida, de 
acordo com o objetivo delineado, são investigados os fenômenos lingüísticos 
- recorrências de processos morfológicos, que norteiam a produção de artigos 
científicos e tecnológicos sobre a indústria de vinho, visando a contribuir 

mailto:guedes@eq.ufrj.br
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para o refinamento da indexação por metadados semânticos, em meio 
eletrônico. 

Desenvolveu-se, também, uma revisão bibliográfica sobre indexação e 
recuperação da informação, visando contribuir para a fundamentação teórica 
da tese de doutorado. Nessa etapa da revisão, focalizam-se: a indexação, seu 
conceito, objetivo e processo, destacando-se suas interações com a 
recuperação da informação. A seguir, desenvolve-se uma abordagem 
versando sobre as funções da indexação e recuperação da informação, em 
sistemas de recuperação da informação, mencionando-se a noção de termos 
de indexação e metadados. Finalmente, destaca-se a relevância da área de 
lingüística para os estudos em ciência da informação, permitindo, em ultima 
análise, a organização do conhecimento e a otimização da recuperação da 
informação em sistemas de informação.  
 
 

A gramaticalização de ir, andar e passar em predicações 
complexas: um estudo contrastivo entre o português 

brasileiro e o europeu 
 

Vinícius Maciel de OLIVEIRA 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

vinimaciel@oi.com.br 
 
Este trabalho objetiva descrever e analisar sincronicamente a formação 

de predicações complexas a partir de três verbos com significação geral de 
movimento – ir, andar e passar. O Português Brasileiro e o Português Europeu 
serão usados como base para que se possa estabelecer um estudo contrastivo 
no qual possíveis padrões gerais de uso de cada variedade sejam verificados. 
Especificamente, tenciona-se descrever o grau de gramaticalização de cada 
item verbal quando estes se encontram em contexto de aparente 
auxiliarização, ou seja, cada verbo enfocado possui a sua configuração 
sintático-semântica prototípica, mas, de acordo com estudos preliminares, os 
elementos verbais em questão podem, também, ser usados como itens com 
um comportamento mais gramatical, evidenciando, em cada verbo, 
diferentes graus de gramaticalização (ele vai encontrar o carro; ele anda dizendo 
que estudou na França; a escola passou a incorporar matérias antes não estudadas). 
Esse deslizamento semântico-funcional, segundo HEINE (1993), é comum em 
verbos que significam algum tipo de movimento, que ficam suscetíveis à 
gramaticalização. 

Duas hipóteses sustentam esse trabalho: (i) o grau de gramaticalização 
de cada verbo é proporcional ao grau de integração deles com o verbo 
principal, isto é, quanto mais o complexo verbal for analisado como uma 
perífrase emitindo um único significado, mais ir, andar e passar são analisados 
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como auxiliares; e (ii) dentre os três verbos abordados, ir é o que está num 
estágio de gramaticalização avançado quando o mesmo forma perífrases com 
valor de futuro do presente (cf. exemplos anteriores), os outros dois não 
mantêm com o verbo principal uma relação nítida de auxiliar e auxiliado. 

Ir, andar e passar podem ser categorizados funcionalmente num 
continuum configurado pelos pólos mais lexical e mais gramatical. Dessa 
forma, crê-se que, a partir de pressões comunicativas e cognitivas, esses 
verbos caminham gradualmente para uma auxiliarização, mantendo 
resquícios de seus sentidos básicos. Teórico-metodologicamente, pois, este 
trabalho encontra respaldo em orientações relativas (i) à formação de 
predicadores e à configuração de expressões lingüísticas da Teoria da 
Gramática Funcional de DIK (1981, 1997); (ii) ao processo de 
gramaticalização, segundo teorizações de HEINE et alii (1991), HEINE (1993) 
e MARTELLOTA et alii (1996); e (ii) ao conceito de categorização lingüística 
de TAYLOR (1995), a partir do qual se entende que há uma categoria 
prototípica e central da qual se derivam as periféricas por meio de um 
continuum semântico. 

Como fonte de dados empíricos, utiliza-se o projeto VARPORT (Análise 
Contrastiva de Variedades do Português) – coordenado no Brasil pela 
Professora Doutora Silvia Figueiredo Brandão e em Portugal pela Professora 
Doutora Maria Antónia Ramos Coelho da Mota –, do qual foram coletados 
dados da língua oral culta e popular de três faixas etárias das décadas de 
1970 e 1990. Os dados serão submetidos a uma criteriosa análise para que se 
possa chegar a resultados sobre aproximações e/ou afastamentos entre a 
variedade brasileira e européia do Português, segundo a hipótese inicial 
levantada, no que concerne à formação de predicações complexas com ir, 
andar e passar. Por fim, cabe acrescentar que a formação de auxiliares pode 
revelar padrões identitários de um idioma na medida em que certos verbos 
podem se desenvolver diferentemente em cada língua. No caso do Português 
Brasileiro e Europeu, essa verificação é pertinente, já que o desenvolvimento 
de uma categoria mais lexical para uma mais gramatical não é, 
necessariamente, uniformizada, apesar de se tratarem do mesmo idioma.  
 
 

Diminutivo e a sua dimensão pragmática 
no português do Brasil 

 
Virpi Johanna TURUNEN 

(PUC - Rio de Janeiro) 
virpi_t@yahoo.com 

 
O uso freqüente das formas diminutivas, nas mais variadas situações 

no dia-a-dia brasileiro, pode ser interpretado como reflexão da identidade 
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brasileira nos termos de cordialidade como uma característica cultural 
(Holanda, 1936). O objetivo desse trabalho é trazer à luz as dimensões 
pragmáticas do diminutivo, focalizando o seu uso como um instrumento 
morfológico com fins pragmáticos, servindo a estratégias comunicativas no 
nível interpessoal. 

A formação de diminutivos é um processo morfológico muito 
produtivo no português do Brasil. O sufixo -(z)inho é o sufixo diminutivo 
mais importante e 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). Nas 
Gramáticas, o diminutivo é geralmente definido em termos de grau nominal, 
como uma forma de uma palavra X cujo significado básico pode ser 
parafraseado por ‘pequeno X’. A redução da dimensão do objeto referente é 
considerado o significado básico do diminutivo, enquanto outros valores, 
como os valores afetivos, intensificadores, atenuantes etc., são normalmente 
tratados como secundários. No entanto, é fácil perceber que qualquer falante 
nativo da língua portuguesa possui um conhecimento muito maior desse 
processo de formação de palavras e usa o diminutivo nas mais variadas 
situações, com diferentes finalidades. Podemos até afirmar que o diminutivo 
ocorre mais freqüentemente com nuanças outras do que com o valor, 
supostamente básico, de redução de dimensão do referente. 

Dado que o significado acrescido pelo sufixo diminutivo extrapola 
além da palavra base, para o ato de fala inteiro (Dressler & Barbaresi, 1994), o 
tratamento do conceito do diminutivo em termos puramente formais ou 
semânticos, sem levar em consideração a sua dimensão pragmática, não pode 
ser suficiente para descrever os fenômenos ligados à formação de 
diminutivos na língua portuguesa. A relevância dos aspectos pragmáticos do 
diminutivo em português tem sido reconhecida por alguns autores, por 
exemplo, Basílio (2004), Alves (2006) e Rocha (2003), que salientam, cada um 
com a sua própria terminologia, a possibilidade de o diminutivo operar em 
várias relações do falante com as outras dimensões da situação da fala: nas 
dimensões do referente, na relação entre o locutor e o referente, e na relação 
entre o locutor e o seu interlocutor. Essa característica tridimensional do 
diminutivo pode ser representada por um modelo multipolar (Fradin 2003, 
Delhay 1996). Neste trabalho, pretendemos mostrar evidência para a 
preponderância dos fatores pragmáticos do diminutivo na língua portuguesa 
através de uma análise quantitativa do uso dos diminutivos numa obra de 
Jorge Amado. 
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O texto utilizado na educação à distância 
e suas especificidades lingüísticas 

 
Viviane Ribeiro C. de ARAÚJO 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
viviane_de_araujo@yahoo.com.br 

 
 A pesquisa parte do pressuposto de que o texto utilizado na educação 
a distância – EAD - tem 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 no contexto digital. Neste sentido, o objetivo central deste 
trabalho é demonstrar as estratégias lingüísticas utilizadas no material 
impresso voltado para cursos de EAD, relacionando-as a pressupostos 
básicos da Lingüística Textual no que se refere à compreensão de texto, tais 
como: sistemas de conhecimento envolvidos no processamento textual, 
padrões de textualidade, hipertexto e o papel da coerência e da coesão na 
compreensão.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, já que a proposta 
principal é detectar e descrever todo e qualquer fenômeno lingüístico 
encontrado sem a preocupação com a magnitude ou intensidade com que 
eles aparecem. Contribuiu para essa pesquisa não só o corpus de análise 
constituído por um curso completo de Marketing cedido pelo grupo E-
Fluência, mas também a experiência adquirida como revisora pedagógica dos 
cursos veiculados pelo Núcleo de Computação da UFRJ. 

Para expor os resultados, optou-se por fazer uso da metalinguagem, 
criando-se, assim, uma unidade de um curso intitulado “Utilizando o 
Método de Educar a Distância”, que reúne as estratégias que se pretende 
demonstrar. Para elaborar tal unidade do curso, partiu-se inicialmente da 
análise do processo de ensino e aprendizagem presente na educação 
tradicional, ou seja, presencial. Por essa razão, os seguintes fatores 
relacionados ao ensino presencial devem ser destacados: 1) ao expor o 
conteúdo de suas aulas, através do contato visual o professor tem a 
possibilidade de perceber se a sua explicação está sendo compreendida; 2) se 
o contato visual não for suficiente, ele pode perguntar aos seus alunos se está 
sendo claro o suficiente ou não e, caso o conteúdo não esteja sendo 
transmitido de forma adequada, modificar a sua estratégia de ensino; 3) ao 
estar em sala de aula, o professor pode perceber quais alunos têm maior 
dificuldade no aprendizado; 4) professor e aluno têm que cumprir horários 
de entrada e saída; 5) o aluno tem fácil acesso para tirar dúvidas com o 
professor ou com qualquer outro colega de classe. Todas essas estratégias de 
ensino citadas não são podem ser aplicadas no ensino a distância, o que 
demanda cuidados especiais para que a compreensão do conteúdo seja 
possível. Neste sentido, emergiram algumas hipóteses que serviram para 
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orientar o andamento da pesquisa em questão: 1) com a finalidade de suprir 
a ausência da figura e, conseqüentemente, da exposição oral do conteúdo 
pelo professor, a linguagem utilizada na educação a distância visa assumir 
características da linguagem falada; e 2) ao elaborar o conteúdo dos cursos, o 
revisor pedagógico precisa adotar procedimentos próprios para o ensino em 
ambiente digital com a finalidade de auxiliar o aluno - já tão habituado ao 
ensino tradicional – a criar uma cultura de como estudar a distância de 
maneira eficaz. 

Com o estudo, verificou-se que embora alguns profissionais de EAD 
acreditem que textos tradicionais de ensino possam ser utilizados no ensino a 
distância apenas modificando-se o meio e colocando-se algumas atividades 
entre um ou outro capítulo, necessário se faz salientar que o material 
impresso para educação a distância tem características próprias, que visam, 
entre outras coisas romper as barreiras de comunicação provenientes da 
distância física entre aluno e professor. 
 
 

O português do Brasil, encontro de três mundos 
 

Yeda PESSOA 
(Universidade Federal da Bahia) 

yedapessoa@uol.com.br 
 

A conseqüência mais direta do trafico de África para o Brasil foi a 
alteração da língua portuguesa na colônia sul-americana. Ao longo de mais 
de três séculos consecutivos da nossa Historia, isso se fez sentir em todos os 
setores: léxico, semântico, prosódico, sintático e, de maneira rápida e 
profunda, na língua falada. 

Explicar o avanço do componente africano nesse processo é ter em 
conta o negro-africano como personagem atuante e com voz no desenrolar 
dos acontecimentos e não mais omitido e silenciado por atitudes lingüísticas 
que não valorizam os seus falantes como partícipes que foram do 
colonizador português e dos indígenas brasileiros na formação do português 
do Brasil. 
 
 


