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APRESENTAÇÃO 

 

 

Em vários centros ao redor do mundo, a pesquisa em Linguística Funcional tem se 

renovado, nas duas últimas décadas, por meio de proveitosas interfaces teórico-metodológicas, 

especialmente com a área da Linguística Cognitiva. Essas correntes inserem-se na chamada 

Abordagem Centrada no Uso (Usage-based Approach) e procuram explicar como os processos 

cognitivos do domínio geral (categorização, inferência, analogia etc) trabalham para moldar a 

gramática das línguas. 
 

Acolhida por um bom número de pesquisadores nas universidades brasileiras, 

investigações sob esse paradigma têm contribuído para o avanço dos estudos da linguagem, 

bem como para o incremento da produção científica. Emerge, contudo, a necessidade constante 

de reflexão e discussão acerca de questões controversas, de troca de experiências e de 

socialização de pesquisas dessa natureza, com vistas a ampliar a integração científica entre 

diferentes vertentes do Funcionalismo e da Linguística Cognitiva. 
 

O IV Simpósio Internacional de Linguística Funcional – IV SILF 2017 –, a ser 

realizado no período de 31 de maio a 02 de junho de 2017, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, em Natal/RN, visa reunir graduandos, pós-graduandos e pesquisadores de 

universidades brasileiras e do exterior que se dedicam aos estudos linguísticos, a partir das 

vertentes teóricas funcionalistas e de suas interfaces. 
 

O evento busca, do mesmo modo que as edições anteriores, propiciar um espaço para 

a divulgação de pesquisas e, principalmente, para a reflexão e discussão conjunta sobre 

diferentes objetos de investigação, particularmente os problemas de análise, as perspectivas 

teóricas e as metodologias de trabalho que contemplem diferentes olhares sobre como a 

linguagem se adapta aos objetivos comunicativos dos falantes e é guiada por diversos 

processos cognitivos. 
 

O IV SILF também contribui para fortalecer a internacionalização dos programas de 

pós-graduação do Brasil, uma vez que envolve importantes pesquisadores estrangeiros, de 

centros acadêmicos de renome internacional. Para o IV SILF, está confirmada a presença de 

três grandes conferencistas internacionais: Carlos Gouveia (Universidade de Lisboa, Portugal), 

Gabriele Diewald (Universidade de Graz, Áustria) e Daniel Garcia Velasco (Universidad de 

Oviedo). Além desses três convidados, também já confirmaram presença alguns dos principais 

pesquisadores funcionalistas e/ou cognitivistas do Brasil, dentre eles, Erotilde Pezatti (UNESP/ 

SJRP), Maria Helena de Moura Neves (UNESP/Araraquara), Maria Maura Cezario (UFRJ), 

Maria Medianeira de Souza (UFPE), Mariangela Rios de Oliveira (UFF), Roberto Gomes 

Camacho (UNESP/SJRP) e Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP).
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Minicurso 1 : Grammaticalization and Construction Grammar  
 

Gabriele Diewald (Leibniz Universität Hannover) 
 
 

Although “grammar” is commonly thought of as being the stable, unchangeable part of 

language, its skeleton as it were, it is still subject to change. Grammatical categories, 

grammatical paradigms, and grammatical rules do not remain the same over time, but are 

constantly modified, innovated, replaced. This transformation does not happen randomly, but 

follows particular tendencies and regularities. The morphosyntactic, semantic and functional 

changes involved in the rise of grammatical markers follow general, cross-linguistically valid 

rules and tendencies, and are subject to generalizable types of restrictions and contexts. The 

investigation of these processes and rules is the core of the study of grammaticalization. 

Grammaticalization is defined as a type of language change in which linguistic items gain 

grammatical function while reducing their lexical function. An example is the development of 

the perfect in English, German, French or Spanish with an erstwhile lexical verb ‘have’ (or 

‘be’) having turned into an auxiliary and – in combination with a past participle – is functioning 

as a tense/aspect marker. Over the past years, grammaticalization studies have combined with 

constructional approaches to language, triggering an upsurge in the investigation of larger 

constructional units. 
 

This course gives an introduction into the foundations of the theory of 

grammaticalization, discusses selected issues concerning the integration of constructional 

concepts into grammaticalization scales and discusses selected grammaticalization phenomena 

in the light of constructional change. 
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Minicurso 2: El tratamiento de la discontinuidad sintáctica en la gramática 

Discursivo-Funcional 
 

Daniel Garcia Velasco (Universidad de Oviedo) 

 

Tradicionalmente, se ha dado por sentado que los miembros de una misma comunidad 

lingüística comparten un código comunicativo esencialmente similar para todos ellos, pues es 

esta la única manera que permitiría explicar la comunicación humana. Si bien esta hipótesis 

parece razonable en el caso de la gramática adulta ya que sus reglas apenas difieren entre 

hablantes, resulta obvio que no lo es así en el caso del componente léxico, en el que son 

apreciables significativas diferencias entre los hablantes de una misma lengua. Así, los 

diccionarios individuales difieren en cantidad y calidad, dado que los hablantes pueden conocer 

más o menos palabras de su lengua o poseer definiciones más o menos precisas para 

determinados conceptos, siempre en función de factores como su experiencia personal o 

profesional, sus intereses o su educación. 
 

La lingüística contemporánea, especialmente la lingüística formal, ha obviado esta 

cuestión por dos motivos: el énfasis en el estudio de la gramática y de la sintaxis de las lenguas 

naturales y por su apuesta por la idealización del objeto de estudio, que ha llevado a asumir la 

existencia de un hablante ideal con una competencia lingüística homogéna. Sin embargo, la 

lingüística funcional intenta dar cuenta no solo de la competencia gramatical del individuo, 

sino si de su competencia comunicativa, por lo que no puede obviar la cuestión de cómo es 

posible establecer comunicación cuando los componentes léxicos de los individuos son 

variados. 
 

Siguiendo la propuesta desarrollada en mi reciente trabajo sobre el componente léxico 

en la Gramática-Discursivo Funcional (García Velasco 2016), en esta presentación, trazaré los 

aspectos básicos de una teoría del léxico de base funcional, que permita dar cuenta de la 

flexibilidad del significado léxico, del modo en el que los hablantes crean significado a partir 

de la interacción entre el significado de los lexemas y la información contextual, y que sea 

compatible con los avances más recientes en adquisición, evolución, tipología lingüística y 

formalización del significado léxico. Por consiguiente, esta propuesta resulta de interés para 

cualquier lingüista funcional interesado en el estudio del léxico de las lenguas naturales. 
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Minicurso 3: O modelo de descrição gramatical da linguística 

sistêmico- funcional 
 

Carlos Gouveia (Universidade de Lisboa) 

 

O minicurso descreve uma das mais influentes teorias de descrição gramatical, 

conhecida como gramática sistêmico-funcional, centrando-se em questões que se prendem com 

a relação entre a linguagem e os contextos sociais e culturais em que esta é usada (registo e 

gênero), a estrutura e características linguísticas de diferentes gêneros, as relações de 

dependência lógico-semântica entre orações, os elementos textuais que tornam um texto coeso 

e coerente, e, fundamentalmente, a relação entre significado e gramática, expressa 

lexicogramaticalmente nos sistemas da transitividade, do modo oracional e da tematização. 
 

Como objectivos específicos, o minicurso, procura, portanto, promover i) o 

reconhecimento dos textos como produtos complexos resultantes de processos de significação 

determinados pelos contextos situacionais e culturais em que são produzidos e interpretados; 

e ii) a compreensão da necessidade de se operarem descrições linguísticas para além do nível 

morfossintáctico, trabalhando-as ao nível do texto. 
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SIMPÓSIO 1: A Gramática Discursivo-Funcional e a 

descrição de línguas 

 
 
 

Coordenadora: Erotilde Goreti Pezatti (UNESP/SJRP) 
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UMA ANÁLISE DA CONCORDÂNCIA E ACORDO DE NÚMERO NAS LÍNGUAS 

INDÍGENAS DAS FAMÍLIAS TUPI-GUARANI E MAKU 

 

 

Carolina Cau Sposito Ribeiro de Abreu (UNESP/IBILCE) 
 

Danytiele Cristina Fernandes de Paula (UNESP/IBILCE) 
 

 

O presente trabalho apresenta a análise da expressão de quantificação em línguas 

indígenas das famílias Tupi-Guarani e Maku, objetivando tratar da transparência dessas línguas 

a partir da análise da concordância e do acordo de número como formas de expressão da 

pluralidade. Para tanto, toma-se como aparato teórico a Gramática Discursivo-Funcional como 

concebida por Hengeveld e Mackenzie (2008), bem como os trabalhos teóricos sobre 

transparência de Leufkens (2015) e Hengeveld e Leufkens (inédito), além dos artigos de 

Camacho et al. (inédito) e Câmara et al. (inédito). 
 

Segundo Leufkens (2015), a concordância de número ocorre quando a pluralidade é 

expressa por meios lexicais (numerais) e também por meios gramaticais (afixos, partículas, 

etc.). Já o acordo de número ocorre quando a propriedade de número é copiada do núcleo em 

seu(s) modificador(es). Dessa forma, para a autora, os dois fenômenos apresentam expressão 

redundante da quantificação e são, por isso, não-transparentes. Câmara et al. (2017), por sua 

vez, propõe que o fenômeno da concordância é transparente por ser a expressão da pluralidade 

de duas formas distintas: por meio de quantificação específica (lexical) e não-específica 

(gramatical). Desse modo, diferente do que é postulado por Leufkens (2015), não há 

redundância, mas sim duas informações codificadas de forma distinta. 
 

Considerando o postulado por Câmara et al (2017), foram analisadas oito línguas 

indígenas de duas famílias: Tupi-Guarani (Guajá, Kamaiurá, Kokama e Kaiowá) e Maku 

(Yuhup, Nadëb, Dâw e Hup). A escolha do corpus se dá pela qualidade das gramáticas 

selecionadas, sendo estas as que apresentam uma descrição mais ampla das línguas, o que 

permite a análise. Além disso, o trabalho está inserido em um contexto mais amplo de pesquisa 

já que as autoras se dedicam ao estudo da transparência e da opacidade nas famílias Tupi-

Guarani e Maku, atuando também no Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional (UNESP, 

IBILCE) junto ao projeto de Transparência e opacidade nas línguas indígenas do Brasil. 
 

A análise dos dados mostra que as línguas da família Tupi-Guarani são transparentes 

com relação à expressão da quantificação, indicando apenas uma vez tanto a quantidade 

específica quanto a não-específica, não havendo acordo ou concordância de número. As 

línguas da família Maku expressam quantidade específica e não-específica, quando expressam, 

de modos distintos, seja por meios lexicais ou por meios gramaticais e até mesmo fonológicos, 
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reforçando a proposta de Câmara et al. (2017) a respeito da transparência na expressão das 

duas formas de quantificação. 

 
 

Palavras-chave: Acordo de Número; Concordância de número; Transparência; Gramática 

Discursivo-Funcional 

 

MECANISMOS DE MARCAÇÃO DE ÊNFASE EM PORTUGUÊS 

 

 

Erotilde Goreti Pezatti (UNESP/SJRP) 
 

 

A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) é um modelo teórico que privilegia a 

intenção comunicativa do falante em situação de interação, tendo então uma organização 

descendente, que parte do discurso para a forma das expressões linguísticas. Nesse modelo, a 

pragmática governa a semântica, a pragmática e a semântica comandam a morfossintaxe e, por 

fim, a pragmática, a semântica e a morfossintaxe governam a fonologia. Dessa forma, o 

componente gramatical apresenta quatro níveis autônomos (pragmático, semântico, 

morfossintático e fonológico), com categorias próprias mas interdependentes, relacionados, na 

produção linguística, a dois processos: o de Formulação e o de Codificação. O primeiro contém 

as configurações pragmáticas (interpessoais) e semânticas (representacionais), o segundo, as 

configurações morfossintáticas e fonológicas (unidades formais geralmente determinadas 

pelas configurações pragmáticas e semânticas). Com base nesse modelo tipológico de análise 

linguística, este estudo tem como proposta investigar os mecanismos de marcação 

morfossintática da categoria pragmática Ênfase, com o objetivo de contribuir para o modelo 

teórico aqui adotado, ratificando o postulado de que Ênfase não se confunde com a função 

pragmática Foco. Foco sinaliza, na interação, a seleção estratégica do Falante de informação 

nova, ou para preencher uma lacuna na informação do Destinatário ou para corrigir uma 

informação do Destinatário; a Ênfase, por seu turno, intensifica, por meios lexicais ou 

gramaticais, um constituinte ou toda a expressão linguística, sendo cada qual marcada por 

mecanismos morfossintáticos distintos. Para isso, o estudo utiliza ocorrências reais de uso, 

extraídas de anúncios e cartas dos séculos XIX e XX, contidos no corpus do Projeto para a 

História do Português Brasileiro, que se encontra catalogado na Plataforma de Corpora, 

disponibilizado na página https://sites.google.com/site/corporaphpb. Os resultados mostram 

que, em português, o Foco é marcado pela posição que ocupa na oração, a final (P
F
), como em 

cada três meses também tem::jantar dançante (DID-POA-45), e pelo verbo ser flexionado 

como em a gente...Anda assim de:: de diversão é com esta TURma da diretoria (DID-POA-

45), enquanto a Ênfase é marcada por meio de operadores gramaticais, denominados 
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tradicionalmente de palavras denotativas, conforme eu mesma levei um susto agora 

(Bra80:Fazenda:105) ou por pseudo-clivagem, conforme como é que era isso? 

(Ang97:Meninos de Rua:32).  

 

Palavras-chave: Gramática Funcional, ênfase, foco, ordem de palavras, palavras denotativas 

 

 

MODIFICARES DE SINTAGMA NOMINAL EM RELAÇÃO AOS TIPOS DE 
 

ENTIDADES 
 

Helker Nhoato (Ibilce/Unesp) 
 

 

Este trabalho centra o foco na análise dos sentidos capturados pelos modificadores de 

sintagma nominal, cuja característica nuclear essencial selecionada é denotarem entidades de 

primeira ordem ou indivíduos e entidades de segunda ordem ou estados de coisas (LYONS, 

1977; HENGEVELD, 2008). Para tanto, baseia-se na proposta de Hengeveld (2008) que 

postula a análise de sintagmas nominais nucleados por essas entidades com base não numa 

possível distinção no Nível Interpessoal, mas na especificação que recebem no Nível 

Representacional. A presente proposta se vincula aos pressupostos teóricos da Teoria da 

Gramática Funcional (DIK, 1989; 1997) e da Gramática Discursivo-Funcional 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). O cumprimento dos objetivos específicos, ou seja, 

analisar os sentidos capturados pelos modificadores, assenta suas bases na subdivisão 

postulada por Hengeveld (2008) com base na posição ocupada pelo modificador em relação ao 

núcleo do sintagma, na existência de modificadores cujos significados apontam para a atitude 

subjetiva, a modificação da referência e a modificação do referente. A amostra examinada é 

extraída do córpus Iboruna coletado pelo Projeto ALIP, concebido no interior do Grupo de 

Pesquisa em Gramática Funcional (GPGF) da UNESP de São José do Rio Preto. A análise 

qualitativa pretende demonstrar a correlação estabelecida entre a natureza semântica do núcleo 

do sintagma nominal e o sentido capturado pelo modificador com o qual se vincula no Nível 

Representacional. A partir da análise das ocorrências, identifica-se a modificação aplicada a 

aspectos da atitude subjetiva do falante que não representa um caso prototípico, quando o 

modificador vier situado à direita do núcleo, uma propriedade expressa também na posição 

canônica dos modificadores em língua portuguesa. A posição não prototípica, à esquerda do 

núcleo, é, entre os dados analisados, fortemente marcada pelas noções semânticas de 

quantificação e qualificação. Discute-se, portanto, o modo como os conteúdos se diferenciam 

quando se tratar de modificadores de nomes de primeira ordem e nomes de segunda ordem em 

sua distinção no referido nível proposto pela Gramática Discursivo-Funcional. 
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Palavras-chave: Gramática Discursivo-Funcional; modificadores; nomes de primeira ordem; 

nomes de segunda ordem. 

 

 

TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

 

Joceli Catarina Stassi Sé (UFSCar) 
 

 

Compreendendo transparência não só como uma relação direta entre forma e 

significado, mas como um fenômeno gradual, em que uma unidade em um dos níveis de 

organização linguístico corresponde a uma unidade em todos os outros níveis (LEUFKENS, 

2015), o propósito deste projeto é investigar a transparência e a opacidade na variedade 

brasileira do português, sob o escopo da Gramática Discursivo-Funcional – GDF 

(HENGEVELD & MACKENZIE, 2008). Levando em conta que o português do Brasil se 

desenvolveu em contexto de longo contato histórico com outras línguas, nossa hipótese inicial 

é que o português brasileiro é uma variedade que apresenta características mais transparentes. 

Para atingir os propósitos da investigação, o sistema linguístico do PB foi mapeado, utilizando-

se critérios advindos da GDF que demonstram relações de transparência entre os níveis e 

dentro dos níveis de codificação do modelo, no intuito de determinar e sistematizar 

propriedades transparentes e opacas dessa variedade. Na interface entre os níveis foram 

analisados parâmetros como aposição, relações gramaticais e peso fonológico. No nível 

morfossintático, foram investigados parâmetros como alçamento, expletivo, cópia de marcação 

de tempo, gênero, declinação, conjugação, concordância e morfologia fusional 

(HENGEVELD, 2011a). Todos os parâmetros são analisados observando-se a violação da 

transparência por presença de redundância, fusão, descontinuidade ou formas sem significado 

(LEUFKENS, 2015). O universo de investigação é constituído por ocorrências reais de uso 

extraídas dos inquéritos que compõem o Corpus Mínimo do PGPF (Projeto de Gramática do 

Português Falado), que constitui uma amostragem do material coletado pelo Projeto da Norma 

Urbana Culta (NURC)/Brasil, e por inquéritos do IBORUNA, que consiste no banco de dados 

online do Projeto de Amostras Linguísticas do Interior Paulista (ALIP). Contrariando as 

expectativas iniciais da pesquisa, a análise de dados revelou o caráter não transparente da 

variedade brasileira, com a presença de diversas relações que violam a transparência, tanto 

com respeito aos fenômenos relativos à interface entre os níveis, como aos que operam dentro 

dos níveis de codificação, rompendo com a transparência ora por redundância, ora por fusão, 

ora por descontinuidade, ora por utilizar formas vazias. Dado curioso dessa variedade é que 

algumas formas estão se encaminhando para um uso mais transparente, mas que ainda convive 
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com formas mais opacas, o que pode conferir à variedade brasileira um caráter peculiar, de 

apresentar mudanças formais em curso, apontando para uma tendência de busca por 

propriedades mais transparentes. 

 
 

Palavras-chave: GDF, transparência, português brasileiro. 

 

 

DESCRIÇÃO DISCURSIVO-FUNCIONAL DA NEGAÇÃO EM QUATRO LÍNGUAS 

 

J. Lachlan Mackenzie (CELGA-ILTEC, Coimbra) 
 

 

A finalidade da Gramática Discursivo-Funcional (GDF; HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008) é descrever as línguas de tal maneira que as diferenças e similitudes 

entre elas se manifestem de forma esclarecedora. No quadro de uma investigação atualmente 

em curso (HENGEVELD; MACKENZIE, em elab.) sobre o tratamento da negação no quadro 

da GDF, propõe-se neste comunicaçõ testar a adequação do modelo aplicando-o à análise de 

quatro línguas que têm todas a particularidade de possuírem vários marcadores de negação. 

Identificar-se-á em cada língua quais são os fatores que determinam a ocurrência dos distintos 

marcadores através de um apelo à arquitetura do modelo com os dois níveis de formulação e 

as múltiples camadas neles incluídas. As línguas em questão são: (a) o grego moderno (DE 

CLERCQ, 2013; WILLMOTT, 2013; GIANNAKIDOU, no prelo); (b) o árabe padrão 

(BENMAMOUN, 2000; ALSHARIF; SADLER, 2009; AOUN; BENMAMOUN; 

CHOUEIRI, 2010); (c) o thadou (HAOKIP, 2012); (d) as línguas cuchíticas orientais das 

Terras Altas (TREIS, 2012). A apresentação objetiva demonstrar o valor de uma estrutura 

hierárquica que abrange fatores quer interpessoais quer representationais além de contribuir 

à investigação acima mencionada. Por exemplo no árabe padrão parece haver as seguintes 

correlações entre níveis/camadas e formas negativas: 

 

NI: (FI: PROH (FI)) partícula laa  
 

NR: (Neg pi: …) partícula ma(a)  
 

 partícula lam (Past epi) 
 

NR: (Neg ei: …) partícula lan (Fut epi) 
 

NR: (Neg f
c

i …) 

partícula laa (Pres epi) 
 

verbo laysa (Pres epi) 
 

NR: (Neg f
l
i …) substantivo γayr  

 

NR: (Øxi …) partícula laa  
 

 
 

Palavras-chave: GDF; negação; marcadores 
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TRANSPARÊNCIA E OPACIDADE NA EXPRESSÃO DO ARGUMENTO SUJEITO 

EM LÍNGUAS INDÍGENAS DO BRASIL 

 
 

Lisângela Aparecida Guiraldelli (FFCL-Ituverava/SP) 
 

Edson Rosa Francisco de Souza (UNESP- São José Rio Preto/SP) 
 
 
 

 

O objetivo deste trabalho é analisar, com base nos pressupostos teóricos da Gramática 

Discursivo-Funcional (GDF - HENGEVELD e MACKENZIE, 2008), a expressão do 

argumento sujeito (argumento 1) em línguas indígenas do Brasil, levando-se em consideração 

os tipos de marcação da categoria de pessoa em suas gramáticas. Segundo Hengeveld (2012), 

a informação de pessoa pode ser expressa por meio de: (i) dupla marcação opcional da 

informação de pessoa (verbo e pronome), que resulta em casos de referência cruzada, quando 

ambas as marcas são referenciais por si sós (fenômeno que constitui uma relação de opacidade 

que opera entre o nível interpessoal e o nível representacional, numa razão de dois-para-um 

entre significado e forma), (ii) dupla marcação obrigatória da informação de pessoa (verbo e 

pronome), que resulta em casos de concordância sintática, quando a informação de pessoa 

acrescida ao verbo constitui uma cópia da informação de pessoa expressa pronominalmente 

(fenômeno que constitui uma relação de opacidade que opera entre camadas do nível 

morfossintático, numa razão de dois-para-um), e (iii) marcação única da informação de pessoa 

(ou no verbo ou por meio de pronomes), que resulta em casos de referência simples, quando a 

informação de pessoa é expressa apenas no verbo ou apenas pronominalmente (fenômeno que 

representa uma relação de transparência entre o nível interpessoal e o nível representacional, 

numa razão de um-para-um). Em termos específicos, o propósito é investigar, quando possível, 

as razões pragmáticas, semânticas e morfossintáticas que levam o argumento sujeito da oração 

a ser expresso ora de forma duplamente marcada (pronome e afixo verbal), ora apenas 

pronominalmente ou gramaticalmente. Nas línguas indígenas da amostra (Apinajé, Apurinã, 

Dâw, Ingarikó, Jarawara, Kaiowá, Kamaiurá, Kanoê, Kotiria, Kwaza, Matis, Matsés, Sabanê, 

Shanenawa, Tariana e Xavante), foi possível identificar os três tipos de sistemas de marcação 

elencados acima, mas, neste trabalho, trataremos apenas de dois tipos: (i) línguas que 

apresentam sistema de referência cruzada (Apinajé, Apurinã, Jarawara, Kotiria, Kwaza, 

Tariana e Xavante) e (ii) línguas que apresentam sistema referência simples (Dâw, Ingarikó, 

Matis, Sabanê, Shanenawa e Kamaiurá). Assim, as línguas indígenas que compõem o primeiro 

grupo, de referência cruzada, são opacas, pois há uma relação de dois-para-um entre unidades 

pragmáticas (referenciais) e unidades semânticas (indivíduo). Já as línguas indígenas que 

integram o segundo grupo, de referência simples, são as mais transparentes da amostra, pois 
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elas mantêm sempre uma relação de um-para-um entre unidades referenciais (nível 

interpessoal) e unidades semânticas (nível representacional). 

 
 

Palavras-chave: Transparência; Opacidade; Referência Simples; Referência Cruzada; Gramática 

Discursivo-Funcional. 

 

OS PRONOMES PESSOAIS E POSSESSIVOS NA LÍNGUA SARARÉ 

(NAMBIKWARA DO SUL) 

 
 

Marília Gomes Teixeira Marques (UFPE) 
 

 

O Brasil se destaca por apresentar uma grande variedade de etnias e línguas indígenas, 

que estão concentradas nos estados das regiões Norte e Centro-Oeste. De acordo com Seki 

(2000), são 180 as línguas e dialetos falados pelos povos ameríndios brasileiros, distribuídas 

entre as mais de 200 etnias. Em que pese essa variedade de línguas, é importante ressaltar que 

muitas delas não foram registradas, seja pelo desaparecimento dos falantes, seu extermínio por 

epidemias e redução de seus territórios. Também é possível que elas fiquem “perdidas” e não 

sejam documentadas por dificuldades relacionadas ao acesso às regiões indígenas e aos 

conflitos entre as tribos e com os não índios, por exemplo. A língua Sararé, da família 

Nambikwara, faz parte do universo das línguas indígenas que possui estudos escassos e que se 

encontra em situação vulnerável, motivo pelo qual foi selecionada para objeto de nossa 

pesquisa. Linguisticamente falando, as línguas da família Nambikwara tem por característica 

uma complexidade fonológica e gramatical sobretudo no que concerne à estreita relação entre 

a fonologia e a morfologia (TELLES, 2002). No que tange à análise do Sararé, nosso objetivo, 

neste trabalho, é fazer uma revisão bibliográfica partindo dos dados já coletados e analisados 

pela pesquisadora Cristina Borella (2000, 2001, 2002). Iremos abordar apenas a formação dos 

pronomes pessoais e possessivos da língua em questão, pelo fato de a pesquisa encontrar-se 

ainda em fase incipiente e também por questões de espaço nesta comunicação. Posteriormente 

serão feitas entrevistas in loco com os falantes nativos da língua Sararé no intuito de obter mais 

dados para a análise e comparação com os já disponíveis. 

 
 

Palavras-chave: Sararé; Nambikwara do Sul; Pronomes pessoais; Pronomes possessivos. 
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UMA ABORDAGEM HIERÁRQUICA DA FORMA PERIFRÁSTICA AINDA 

ASSIM 

Michel Gustavo Fontes 

(UFMS) 

 

Brinton e Traugott (2005) assumem que o inventário de uma língua se estrutura a 

partir de um contínuo de formas lexicais e gramaticais, conjugando diferentes níveis de 

lexicalidade e de gramaticalidade. Este trabalho concentra sua atenção em um nível de 

lexicalidade específico: o que abriga formas semi-idiossincráticas complexas (cf. BRINTON; 

TRAUGOTT, 2005), nível intermediário entre formas idiossincráticas maximamente não-

analisáveis e sintagmas parcialmente fixos. 
 

A proposta central aqui é propor uma abordagem hierárquica da gradualidade de 

formas em processo de lexicalização. Para tanto, este trabalho analisa, a partir dos 

pressupostos teórico-metodológicos da Gramática Discursivo-Funcional (doravante GDF; 

HENGEVELD; MACKENZIE, 2008) e de dados extraídos do Corpus do Português 

(DAVIES; FERREIRA, 2006), a estrutura composicional e o funcionamento discursivo da 

forma perifrástica ainda assim, exemplificada em (1). 

 
 

(1) A Idalina reclamou da minha mania de fechar a porta à chave. Ainda assim vivo 

conferindo se os cadernos estão na gaveta. (19:Fic:Br:Resende:Braco) 

 

 

Tal forma constrói, junto ao enunciado em que ocorre, um sentido contrastivo, 

instaurando um jogo de contra-expectativa, num movimento retroativo-propulsor (cf. 

TAVARES, 1999): ainda assim retoma o que se menciona anteriormente e, ao mesmo tempo, 

direciona para o segmento subsequente, estabelecendo um contraste entre essas informações. 

A presença do traço retroativo-propulsor evidencia a gradualidade na fixação de ainda assim 

e na convencionalização de seu novo significado: de certa forma, o movimento retroativo 

corresponde à preservação da função anafórica de assim, enquanto o movimento propulsor se 

relaciona ao valor aditivo/expansivo de ainda. 
 

Tais considerações demonstram que ainda assim não perdeu totalmente sua 

composicionalidade e que não apresenta um alto grau de fusão interna em sua estrutura. 

Tomando por base a proposta de Keizer (2013), defende-se que ainda assim corresponde a 

uma expressão semifixa, ou construção mista, situando-se numa posição intermediária entre 

um lexema simples e uma expressão fixa. Devido à sua estrutura semifixa, ainda assim, no 

âmbito do modelo da GDF, corresponde, no Nível Interpessoal, a um modificador concessivo 

de estrutura interna complexa com dois escopos: o Conteúdo Comunicado e o Ato 

Discursivo; já no Nível Morfossintático, tal forma é codificada por meio de um padrão 



18 

 

semifixo, conforme definido por Keizer (2013). Este trabalho, portanto, aponta que a 

distinção de um modificador de estrutura interna complexa representa um meio de abordar 

hierarquicamente formas perifrásticas que se encontram em um estágio intermediário de 

lexicalização. 

 
 

Palavras-chave: lexicalização; gradualidade; Gramática Discursivo-Funcional. 
 
 
 
 

CONCORDÂNCIA DE NÚMERO EM LÍNGUAS INDÍGENAS DO BRASIL 
 

 

Norma Barbosa Novaes Marques (UNESP/SJRP) 
 

 

Esta pesquisa, sob a perspectiva da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008), investiga a expressão da quantificação em línguas indígenas do Brasil, 

com o objetivo de averiguar o estatuto de transparência ou de opacidade quanto à concordância 

de número. Segundo Leufkens (2015), na concordância de número, que é a expressão de 

pluralidade por meios lexicais (numeral) somada às gramaticais (morfemas designadores de 

pluralidade), há redundância da expressão de pluralidade, o que configura opacidade em uma 

língua, já que não há uma relação de um-para-um entre sentido e forma. A fim de analisar essa 

dupla marcação, a pesquisa concebe, conforme Guimarães (2007), dois grupos de expressão 

de quantificação: os quantificadores definidos, que se referem a quantidades específicas, como 

os numerais, e os quantificadores indefinidos, que assinalam quantidades não-específicas, 

como os morfemas indicativos de plural. A análise dos dados revela que, nas línguas indígenas 

estudadas, há essas duas possibilidades: algumas expressam a pluralidade uma única vez, 

enquanto em outras, ocorre a dupla marcação. Os resultados levam a considerar que o que se 

tem denominado pluralidade envolve, na verdade, duas informações distintas, uma específica 

e outra não-específica, configurando uma categoria semântica aqui denominada Quantificação, 

formulada no Nível Representacional, que, por sua vez, pode ser representada por numerais ou 

por morfemas de plural, a depender da especificidade ou não da quantificação a ser expressa. 

As duas noções de quantificação são formuladas no Nível Representacional, em que a intenção 

do Falante é a de identificar a quantidade, de forma definida ou indefinida. A diferença reside 

na escolha do falante em ser mais ou menos preciso com relação à quantidade, o que se 

manifesta de formas diferentes no processo de codificação. Quando o Falante deseja ser 

preciso, escolhe os numerais, expressos por meio de Palavras Lexicais (Nw) no Nível 

Morfossintático; quando deseja expressar apenas a noção de mais de um, utiliza expressões 

gramaticais, como Afixos (Aff) ou Palavras Gramaticais (Xw) no Nível Morfossintático, ou 
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operadores de subida/queda no Nível Fonológico. Compreende-se assim que a quantificação 

assinalada por meio de um numeral e por meio de operadores gramaticais nas línguas descritas 

não significa uma marcação redundante da noção de número, uma vez que os operadores 

gramaticais indicam a noção indefinida de ‘mais de um’, enquanto o numeral, a de quantidade 

definida. Visto dessa maneira, sempre haverá uma relação de um-para-um entre os níveis da 

formulação e os níveis da codificação, o que caracteriza transparência. 

 

 

Palavras-chave: Concordância de número. Línguas indígenas. Gramática Discursivo-
Funcional. 
 
 

ACORDO DE NÚMERO NAS LÍNGUAS INDÍGENAS DO BRASIL: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVO-FUNCIONAL 

 
 

Talita Storti Garcia (UNESP/IBILCE) 
 

 

Esta pesquisa investiga, à luz da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008), a expressão da quantificação em línguas indígenas do Brasil, com o 

objetivo de averiguar o estatuto de transparência ou de opacidade quanto ao acordo de número. 

Segundo Leufkens (2015), o acordo de número, é uma relação que se estabelece dentro do 

Nível Morfossintático, quando a propriedade de um constituinte é copiada para outro. Esse 

fenômeno relaciona-se à expressão da quantificação, uma categoria semântica formulada no 

Nível Representacional codificada, nesse caso, por meio de quantificadores indefinidos. Esses 

quantificadores, de acordo com Guimarães (2007), dizem respeito àqueles que assinalam 

quantidades não-específicas, marcando apenas a noção de mais de um. O acordo de número 

caracteriza-se, assim, quando a quantificação indefinida expressa por meios gramaticais ocorre 

em dois ou mais elementos do Sintagma, ou seja, quando a expressão da quantificação presente 

em um elemento é copiada para outro(s) elemento(s), conforme Hengeveld e Leufkens (no 

prelo). Nesse caso, a repetição da expressão da quantificação é meramente uma cópia, e não 

contribui para a significação. Por se tratar da dupla expressão da mesma significação, configura 

um caso de opacidade dentro de um mesmo nível. O universo de investigação utilizado 

compreende uma amostra de quatorze línguas indígenas faladas no Brasil: apinajé, xavante, 

kamaiurá, apurinã, tariana, ingarikó, dâw, sabanê, matis, matsés, shanenawa, kotiria, kanoê e 

kwaza. Os resultados mostram que onze línguas assinalam a expressão da quantificação 

indefinida no sintagma uma única vez, ou seja, são transparentes. Apenas o apinajé, o ingarikó, 

e o kotiria apresentam dupla marcação da quantificação indefinida, o que configura casos de 

opacidade. Esta investigação nos permite concluir que as línguas indígenas do Brasil tendem 
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a ser transparentes quanto ao acordo de número, pois das quatorze línguas analisadas, apenas 

três são opacas no que diz respeito a esse critério. 

 

Palavras-chave: Acordo de número; Línguas Indígenas; Gramática Discursivo-Funcional 
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Simpósio 2 – A perspectiva construcional na Linguística 

Funcional Centrada no Uso 

 
 

Coordenadoras: Profª Mariangela Rios de Oliveira (UFF) 
e Maria Maura Cezario (UFRJ) 
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PAPÉIS SEMÂNTICOS DOS SPREP DOS VERBOS DE MOVIMENTO 
 

 

Alan Marinho César (UFRN) 
 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os papéis semânticos que podem ser 

desempenhados pelo sintagma preposicionado (SPrep) em orações com verbos de movimento 

(VM). Observa-se que, quando requerido pelo VM, o SPrep funciona como um argumento 

locativo, ou seja, pode indicar o ponto inicial, o percurso ou o ponto final de um deslocamento 

praticado ou sofrido por, pelo menos, um dos participantes do evento. Para essa classificação, 

consideram-se, numa perspectiva cognitiva, os esquemas imagéticos envolvidos bem como o 

tipo de movimento efetuado pelo referente do sujeito ou do objeto direto, quando o VM for 

transitivo direto. O arcabouço teórico desta pesquisa se apoia nos princípios da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU) e da Linguística Cognitiva. A primeira corrente 

fundamenta-se no pressuposto de que a gramática é continuamente moldada nas situações reais 

de uso linguístico (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 2010). Quanto à segunda, 

priorizam-se as relações de sentido entre o locativo codificado pelo SPrep e o VM. A 

metodologia consiste, inicialmente, em analisar os dados coletados no Corpus Discurso & 

Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), 

separando os tipos de SPrep conforme o sentido veiculado pela oração. Os resultados obtidos 

até o momento evidenciam o uso do SPrep em orações com VM como um argumento 

empregado a fim de assinalar os seguintes pontos: ponto inicial, local de onde se move (origem) 

ou se retira (contêiner) um determinado referente; ponto médio, local que indica o percurso 

por onde o referente do sujeito transitou (caminho); e o ponto final, local para onde se move o 

referente do sujeito (meta), para onde se move manualmente o referente do OD (contêiner) ou 

para onde é lançado o referente do objeto direto (alvo). 
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A CONFIGURAÇÃO SINTATICO-SEMÂNTICA DA “RELATIVA LIVRE” 

INTRODUZIDA POR QUEM 

 

 

Aline Priscilla de Albuquerque Braga (UFRN) 
 
 

Neste trabalho, investigo, no âmbito do Português Brasileiro, propriedades semânticas 

e sintáticas que caracterizam o padrão oracional a que denomino “relativa livre” de natureza 

argumental introduzida por quem. Teoricamente, apoio-me no arcabouço da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013) e utilizo como 

banco de dados textos extraídos do conjunto de corpora do projeto Para a História do Português 

Brasileiro (PHPB), particularmente anúncios de jornais que circularam no Brasil ao longo do 

século XIX. Trata-se de uma investigação eminentemente qualitativa, com suporte 

quantitativo. A análise das ocorrências indicia que os elementos componentes dessa estrutura 

formam, por meio do processo de chunking, uma unidade sintático-semântica de caráter 

nominal, cujos traços semânticos são [+ANIMADO], [+HUMANO], [+-DEFINIDO] e [+-

GENÉRICO]; além disso, constatei que aspectos de natureza discursivo-pragmática e 

cognitiva podem subjazer às ordenações que essa estrutura assume e às relações gramaticais 

que ela estabelece com a cláusula matriz a que se vincula. 

 
 

Palavras-chave: “Relativa livre”. Propriedades sintático-semânticas. Linguística Funcional 

Centrada no Uso. 
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CONSTRUÇÕES COM HAVER SUPORTE NO PORTUGUÊS: 
 

IMPESSOALIZAÇÃO DISCURSIVA EM PERSPECTIVA 
 

 

Bismarck Zanco de Moura (PPGLV/UFRJ) 
 

Marcia dos Santos Machado Vieira (PPGLV/UFRJ) 
 
 

Esta proposta de comunicação trata das construções com o verbo suporte haver no 

Português Brasileiro, focalizando-se sua funcionalidade na organização do discurso face a 

outras possibilidades construcionais do Português. Com base em orientação funcionalista, 

tenciona-se descrever instâncias de emprego da construção com o verbo suporte haver e, ainda, 

aspectos envolvidos no fenômeno de alternância entre essas estruturas de predicação, que se 

configuram com o padrão morfossintático haver + SN, e formas verbais simples 

correspondentes. 
 

Nesta pesquisa, então, apresentam-se resultados concernentes à análise das 

propriedades desse tipo de construção a partir da manifestação de usos coletados em amostras 

de fala e escrita do Português brasileiro e da testagem de parte desses usos mediante 

metodologia de avaliação subjetiva (FASOLD, 1987). Procura-se mapear, sob um viés 

construcionista (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013; GOLDBERG, 1995), as 

microconstruções e subesquemas construcionais com que haver se compatibiliza como verbo 

suporte. 
 

Com relação à pesquisa sobre o fenômeno de alternância entre estruturas com essa 

configuração e outras estruturas com verbo pleno com as quais aquelas mantêm 

comparabilidade funcional, destaca-se que ela se desenvolve numa linha sociofuncionalista 

(TAVARES & GORSKI, 2015; MACHADO VIEIRA, 2016) de investigação que se baseia 

em registros de percepção e atitudes de usuários do Português. 

 

A pesquisa evidencia que perífrases com verbo suporte haver constituem predicadores 

verbo-nominais complexos que (a) são acionados em diferentes domínios discursivos, gêneros 

textuais, modalidades de expressão, (b) exibem geralmente as propriedades formais basilares 

de perífrases do mesmo tipo com outros verbos suportes (embora funcionalmente revelem 

algumas diferenças em comparação a estas), (c) podem entrar numa relação de 

comparabilidade funcional com predicadores cognatos plenos e (d) resultam de 

microconstruções que se organizam numa rede de construções de predicação complexa que 

pressupõe dois subesquemas construcionais impessoais com que haver se compatibiliza: um 
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que envolve um SN predicante do tipo evento dinâmico e outro que envolve um SN do tipo 

estado. 

Palavras-chave: Verbo suporte; construção; impessoalização; Funcionalismo 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO [POR + SN + DE + X] EM PERSPECTIVA FUNCIONAL 
 
 
 
 

Cleide da Silva Farias Santiago (UFRN) 
 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo a construção [POR + SN + DE + X]. 

Nosso principal objetivo é analisá-la, observando os sentidos a ela relacionados dispondo-os 

num contínuo. Ademais, focalizamos os aspectos estruturais, semânticos e/ou discursivo-

pragmáticos relacionados com a construção em estudo. Intencionamos ainda, descrevê-la em 

termos formais e funcionais, a luz das categorias analíticas da LFCU. Para tanto, adotamos um 

tratamento baseado na análise quali-quantitativa com predominância qualitativa, no intuito de 

esclarecer que motivações funcionais estão implicadas no uso dessa construção. O banco de 

dados utilizado para esta análise foi extraído de exemplares impressos do corpus do jornal 

Tribuna do Norte, produzido no Rio Grande do Norte. O estudo contemplou a análise de 

exemplares dos meses de setembro, outubro e novembro de 2016, particularmente os textos 

produzidos na primeira semana de cada mês. Fundamentamos nossa investigação teórico-

metodologicamente na Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), nos termos 

caracterizados por Furtado da Cunha et al. (2013). Essa abordagem reúne pressupostos da 

Linguística Funcional norte-americana, da mesma forma definida por Givón (1979, 1995, 

2011), Traugott (2011), e Bybee (2010, 2011) e da Linguística Cognitiva, representada por 

Lakoff (1987), Langacker (1987), Hopper (1987). Valemo-nos, ainda, de contribuições da 

Gramática de Construções na linha de Goldberg (1995, 2006), Croft (2001) e Traugott e 

Trousdale (2013). Assumimos o postulado básico de que fatores de natureza 

comunicativa/interacional e cognitiva desempenham papel relevante na organização estrutural 

das diferentes construções linguísticas (BISPO, 2014). A análise mostrou que o padrão 

construcional [POR + SN + DE + X] licencia construções causais com acepção de causa, 

motivo e razão podendo ampliar seu sentido passando por relações semânticopragmáticas de 

justificativa e explicação. 

Palavras-chave: Construção [POR + SN + DE + X]; Linguística Funcional Centrada no 

Uso; Gramática de Construções. 
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ABORDAGEM CONSTRUCIONAL DE CONSTRUÇÕES PARENTÉTICAS 

EPISTÊMICAS COM (EU) ACHO (QUE) 

 
 

Cristina dos Santos Carvalho (UNEB/UFRJ) 
 

 

Em diferentes línguas humanas (por exemplo, português, inglês), construções como eu 

acho, I think apresentam usos como parentéticos epistêmicos: marcam o grau de conhecimento 

ou crença do falante no que é dito, expressando seu julgamento sobre o valor de verdade da 

proposição e seu (des)comprometimento em relação a essa verdade (GALVÃO, 1999; 

FITNEVA, 2001). Neste trabalho, assumo, em consonância com a proposta de Gonçalves 

(2015) para os parentéticos epistêmicos de base clausal adjetival ((é) claro/lógico), que os de 

base verbal também podem ser investigados sob uma perspectiva construcional. Um dos 

princípios partilhados por abordagens construcionais da gramática é que a unidade básica da 

língua é a construção, pareamento convencionalizado entre forma e significado em diferentes 

níveis de complexidade e abstração (GOLDBERG, 1995, 2003). Nesse contexto, a língua é 

concebida como “um conjunto de construções específicas e hierarquizadas que, 

interconectadas, compõem uma ampla rede, na qual propriedades fonológicas, 

morfossintáticas, semânticas e pragmáticas se encontram integradas” (ROSÁRIO; 

OLIVEIRA, 2016). Assim, como as construções de uma língua formam um conjunto 

estruturado, relações entre elas podem ser capturadas via rede de herança, permitindo 

apreender aspectos regulares e irregulares de cada uma (GOLDBERG, 2013), ou podem se 

perder gradualmente, havendo uma redistribuição da rede (CEZARIO; SILVA; SANTOS, 

2015). Nos termos de Bybee (2010), novas construções são exemplares específicos de 

construções mais gerais existentes que assumem novas implicações pragmáticas, significados 

ou formas devido ao seu uso em contextos particulares. Partindo do pressuposto de que 

construções parentéticas epistêmicas de base verbal - [(SUJP1) VEpist (Compl)]Parent - seriam 

exemplares específicos do esquema construcional [[(SUJP1) V]Matriz Epist + [Compl] + [S]], 

pretendo analisar, neste trabalho, construções parentéticas instanciadas por (eu) acho (que) 

quanto a graus de esquematicidade e composicionalidade(TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013). Norteando-me teórico-metodologicamente pela Linguística Funcional Centrada no Uso 

e examinando dados reais de distintas sincronias do português (extraídos do Corpus do 

Português Contemporâneo e Programa de Estudos sobre o Português Popular Falado de 

Salvador), mostro que: (i) construções parentéticas epistêmicas de base clausal verbal podem 

ser descritas em termos dos níveis de hierarquia construcional propostos por Traugott e 

Trousdale (2013): nesse caso, (eu) acho que e (eu) acho, atualizadas empiricamente por 
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construtos, são microconstruções licenciadas, respectivamente, pelos subesquemas [(SUJP1) 

VEpist Compl]Parent e [(SUJP1) VEpist]Parent instanciadores do esquema representante de 

construções parentéticas verbais; (ii) tais construções demonstram redução de 

composicionalidade sintática ao não permitirem, por exemplo, material interveniente e 

operador negativo no seu interior. 

 

 

Palavras-chave: Linguística funcional centrada no uso. Construções parentéticas epistêmicas 

verbais. Esquematicidade. Composicionalidade. 

 
 

 

CONSTRUÇÕES CLIVADAS EM RUSSO E EM PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA 

ANÁLISE CONSTRUCIONISTA BASEADA NO USO 

 
 

Diego Leite de Oliveira (UFRJ) 
 

 

Este trabalho visa a comparar construções pseudoclivadas do russo e do português 

brasileiro, em uma perspectiva construcionista baseada no uso (DIESSEL 2015). Para isso, é 

adotado o conceito de construção como o de um pareamento convencionalizado de forma e 

significado/função (GOLDBERG 1995, 2006, CROFT 2001, BYBEE 2010), tomando-se 

como base a perspectiva de que a língua consiste em um inventário estruturado de construções, 

as quais podem exibir graus diversos de esquematicidade, composicionalidade e produtividade 

(TRAUGOTT E TROUSDALE 2013). A hipótese central deste trabalho é a de que as 

construções pseudoclivadas analisadas exibem um padrão de herança múltipla, ou seja, herdam 

propriedades de dois nós mais abstratos na rede construcional. Um deles é o nó das construções 

QU abstratas, das quais também herdam propriedades outras construções da língua, como as 

relativas, as interrogativas encaixadas e as interrogativas prototípicas. Outro nó, do qual as 

pseudoclivadas herdam propriedades é o das construções de identificação. Essas últimas são 

caracterizadas pelo padrão equativo A=B, tal como sugerido por Halliday (2014), e, 

diferentemente de construções atributivas, contam com dois participantes: um Identificado e 

um Identificador. Os resultados das análises baseadas em dados de fala e escrita sugerem que, 

a despeito da semelhança entre as construções pseudoclivadas em russo e em português, o 

padrão de herança das pseudoclivadas apontam para diferenças entre as duas línguas no que se 

refere aos domínios de foco característicos de cada língua, o que faz com que o russo apresente 

algumas restrições formais e funcionais que não são observadas em português brasileiro. 
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ANÁLISE FUNCIONAL DO CONECTOR EXCETO X 
 

 

Fabiana Felix Duarte Moreira (UFF) 
 

 

Apesar de alguns teóricos mencionarem as orações de exceção em seus compêndios, 

essa descrição é ainda incipiente. Essa pesquisa pretende traçar um panorama dos usos do 

conector Exceto X, lançando, assim, luz ao tema. Essa descrição se dá a partir do modelo 

teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) que une a Linguística Funcional de 

vertente norte-americana à Gramática de Construções. Julgamos que essa abordagem 

apresenta-se como apropriada para a investigação do conector Exceto X, porque assume uma 

visão holística dos fenômenos linguísticos ao incorporar a semântica e a pragmática à análise 

das construções, alargando seus interesses para além do plano morfossintático. Para este 

trabalho, os corpora selecionados compreendem textos de domínio jornalístico publicados 

entre os anos de 2000 a 2016. A partir da busca pela partícula exceto, foram levantadas 

ocorrências, nas quais verificamos o padrão construcional Exceto X instanciado em quatro 

types: 1) Exceto ∅, em que o elemento subsequente é uma oração reduzida de infinitivo; 2) 

Exceto quando; 3) Exceto se; 4) Exceto que. Acreditamos que essas microconstruções são 

estratégias de veiculação de conteúdos semântico-pragmáticos aparentados, mas, ao mesmo 

tempo, diferenciados. Os resultados parciais dessa pesquisa evidenciam os usos sincrônicos do 

conector Exceto X, justificando, assim, a necessidade de uma maior descrição desse fenômeno 

linguístico. 

 

Palavras-chave: construção – exceção – hipotaxe. 

 

 

A REDE CONSTRUCIONAL LICENCIADA POR [(X) [Subst] (Y)]COLET À 

CONSTRUCIONALIZAÇÃO DE A GENTE 

 
 

Maria Maura Cezario (UFRJ) 
 

Bruna das Graças Soares (UFRJ/CNPQ) 
 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de rede construcional dos coletivos 

de pessoas licenciada por [(X) [Subst] (Y)]COLET, que pode explicar a formação histórica das 

microconstruções a gente (artigo + substantivo), muita gente; o povo; todo o mundo etc., a 

construcionalização da forma pronominal a gente, no português. Coletamos e analisamos os 
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dados do século XVI ao XX presentes em cartas jesuíticas, oficiais, pessoais, dentre outras. O 

modelo teórico utilizado é o da Construcionalização/Mudanças Construcionais (TRAUGOTT 

& TROUSDALE, 2013; TRAUGOTT, 2015). A teoria da Gramaticalização de Construções 

(GOLDBERG, 1995; 2006, CROFT, 2001) também foi usada para explicar a rede de 

construções e o conceito de que uma construção é o pareamento forma-função. Cabe-nos (i) 

investigar a origem da microconstrução a gente, observando que mudanças construcionais 

ocorreram para formar novo nó e como se deu a mudança de a gente nominal para outro nó na 

rede, o dos pronomes; (ii) verificar o grau de esquematicidade (T&T, 2013) de [(X) [Subst] 

(Y)]COLET, visto que a mesma pode apresentar partes que podem ser preenchidas (slots) pelos 

falantes, a fim de saber o porquê de a gente (artigo + substantivo) ter sido a microconstrução 

preferida em detrimento de outras com [(X) gente (Y)]; (iii) analisar o grau de produtividade 

de a gente, do século XVI ao XX, observando se o aumento da frequência de tipo (type) e de 

ocorrência (token) da mesoconstrução [(X) gente (Y)] contribuiu para a formação da nova 

construção a gente pronominal e a frequência de tipo e de ocorrência dos itens verbais que 

ocorriam com a microconstrução; (iv) evidenciar o papel da frequência de uso no processo de 

mudança (BYBEE, 2003; 2010), observando se o aumento da frequência de tipo e de 

ocorrência da construção [(X) gente (Y)] levou à formação da nova construção; (v) observar a 

função sintática da construção [(X) [Subst] (Y)]COLET, a fim de saber se a gente já exercia mais 

funções que o povo, o mundo etc. e qual dessas funções poderia ter levado à 

construcionalização de a gente; (vi) analisar o grau de composicionalidade da construção e 
 

(vii) relacionar os processos de mudanças envolvidos no fenômeno em questão com o 

processo cognitivo geral, chunking (BYBEE, 2010). 

 

Palavras-chave: Linguística Centrada no Uso; Construcionalização; Gramática de 

Construções 

 

PROPRIEDADES CONTEXTUAIS E MUDANÇA CONSTRUCIONAL: O CASO DE 

AÍ ESTÁ E AÍ TÁ NO PORTUGUÊS DO BRASIL 

 

Mariangela Rios de Oliveira (UFF) 
 
 

Considerando que estágios contextuais, na linha de Diewald (2006; 2002) e Heine 

(2002), se relacionam a etapas da mudança construcional, como proposto tem Traugott e 

Trousdale (2013), analisamos as microconstruções aí está e aí tá instanciadas em fontes do 

português contemporâneo do Brasil. Pautados em Oliveira e Rocha (2016) e em Fonseca 

(2017), com base em metodologia qualitativa e quantitativa, defendemos que, embora se trate 

aparentemente de um mesmo type, no padrão estrutural LoV (locativo seguido de verbo), que 
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tem uma de suas subpartes erodida, aí está e aí tá, por conta dos distintos contextos em que se 

encontram instanciadas, assumem funções distintas. Enquanto aí está atua como elemento de 

conexão, de acordo com a propriedade funcional prototípica do esquema LovVconect, como 

demonstrado em Rocha (2016), aí tá, em contextos informais, em modalidade falada, passa a 

assumir função marcadora discursiva (Fonseca, 2017), situando-se em estágio mais avançado 

de mudança. A distinção funcional de ambos os types é detectada a partir das propriedades 

contextuais dos ambientes linguísticos em que se inserem. Assim, constatamos que: a) aí está 

atua basicamente como conector, em sequências como: Vejo na TV goleiro saindo de campo 

humilhado pelo frango engolido. É a única imagem respeitável em meio ao tédio do 

Campeonato Brasileiro de Futebol. Decide não voltar ao jogo. E aí está sua hombridade.; b) 

aí tá, de outra parte, ainda que conserve traços da função conectora, concorre para um certo 

“arremate” do texto, balizando-o, à semelhança dos marcadores, como em: e aí eu estava ali 
 
na... Pracinha Vinte e Cinco... jogando... e:: nossa equipe estava perdendo de um a 
 

zero... né? aí o jogador do nosso time caiu dentro da área e o juiz marcou pênalti... 
 

aí::... meus colegas pediram pra mim cobrar... né? eu estava muito nervoso...estava::... 
 

super nervoso... né? aí tá... eu botei a bola... fui com calma ( ) deu muito nervosismo... 
 
 

Palavras-chave: mudança construcional; contextos de uso; esquema LocV 
 
 

SEGMENTOS CONFORMATIVOS EM CONSTRUÇÕES ORACIONAIS: 
 

UMA DESCRIÇÃO BASEADA NA USO 
 

 

Myllena Paiva Pinto de Oliveira 
 

 

Esta pesquisa está filiada ao Grupo de Estudos Conectivos e Conexão de Orações, 

sediado na Universidade Federal Fluminense (UFF) e liderado pelo Prof. Dr. Ivo da Costa do 

Rosário. O foco do estudo são as construções conformativas oracionais. Com base em revisão 

bibliográfica (BECHARA, 2009, NEVES, 2011), selecionaram-se as construções 

considerando-se seus conectivos, que são: conforme, consoante, segundo e como. O objetivo 
 
é descrever seu comportamento semântico, sintático e pragmático, além de identificar em que 

ponto de aglomeração estaria esse tipo de construção no cline de integração de orações 

(HOPPER e TRAUGGOT, 1997). A hipótese inicial era que as construções oracionais não 

fossem exemplares/prototípicas (TAYLOR, 1995) na categoria das tradicionais orações 

subordinadas adverbiais. Utilizou-se como arcabouço teórico os estudos filiados à vertente 

mais moderna do funcionalismo, a chamada LFCU (TRAUGGOT E TROUSDALE, 2013; 

BYBEE, 2003). Adotou-se como corpus a Revista Poli – Saúde, Educação e Trabalho, da qual 
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se analisaram 11 edições (anos 2015 e 2016) e se encontraram 70 dados. A pesquisa no corpus 

foi feita por atalho de busca. O trabalho é de natureza qualitativa, com levantamento de dados 

quantitativos apenas para destacar diferenças de frequência de ocorrência (BYBEE, 2003). 

Flagaram-se seis funções para o segmento conformativo: fonte de informação, validação de 

informações, desresponsabilização, ressalva anafórica, ressalva catafórica e função 

informativa. Excetuando-se nas funções anafóricas, em todos os casos encontra-se verbo de 

elocução nos segmentos conformativos. Estamos diante de uma construção (GOLDBERG, 

1995), com a seguinte configuração: [Conectivo + Veloc + Sujeito]. Notam-se, ainda, dois tipos 

de construções conformativas: as internas – cujo segmento conformativo tem sobreposição de 

função modal/conformativo e ligação forte com o verbo do segmento matriz; e a externa – 

cujos segmentos conformativas são mais frouxos, podem atingir diferentes porções textuais, 

não estando presos ao verbo do segmento matriz. Aplicando-se o modelo de Haiman e 

Thompson (1984), percebeu-se que, no que se refere ao comportamento sintático, o grau de 

integração é 1, isto é, as construções não devem ser exatamente inseridas no grupo da 

hipotáticas, porque estariam mais próximas das paratáticas. Os resultados ainda não são 

conclusivos, a pesquisa está em andamento. 

 

 Palavras-chave: construções conformativas; cline; integração de orações. 

 
 
 

MAPEANDO A REDE DA CONSTRUÇÃO COM ADJETIVO ADVERBIALIZADO 
 

 

Priscilla Mouta Marques (UFRJ) 
 

 

Baseando-se no arcabouço teórico-metodológico da Linguística Funcional Centrada no 

Uso, o presente trabalho propõe-se a apresentar o delineamento da rede da construção com 

adjetivo adverbializado no português brasileiro atual, permitido através da análise de fatores 

estruturais, cognitivos e pragmático-discursivos envolvidos no uso de tal construção. Parte-se, 

pois, da noção de que a língua é constituída por unidades formadas pelo pareamento forma-

sentido (Goldberg, 1995; 2006), configuradas em uma rede simbólica de nós que se associam 

entre si constituindo um todo mais geral (Hudson, 2006; Traugott e Trousdale, 2013). Assim 

sendo, foram utilizados neste estudo dados retirados do Corpus do Português, observando-se 

os itens e tipos verbais e adjetivais licenciados por esta construção, bem como a ordem dos 

elementos que a compõem – ordem esta que, por hipótese, pode não só gerar mudança de 

sentido, como também de perspectiva. Verificou-se que a ordem prototípica dos elementos 

componentes da construção em questão é [V (X) AA], estando o padrão construcional com 
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adjetivo em posição pré-verbal relacionado a contextos de quebra de expectativa. No que tange 

os tipos de verbo e de adjetivos, constatou-se, até o momento, o licenciamento 

preferencialmente de verbos materiais e de atividade verbal e adjetivos qualificadores polares. 

Esta constatação permitiria um melhor entendimento não só das restrições da construção em 

questão, bem como do fato de haver, em alguns casos, as contrapartes nas duas outras 

construções adverbiais e em outros casos não. Consideraram-se também questões ligadas à 

intenção comunicativa, à inferência sugerida e à (inter)subjetividade (Traugott e Dasher, 2002; 

Traugott, 2010), que, em linhas gerais, aborda a base de atenção dada ao jogo de sentidos 

estabelecidos entre locutor e interlocutor, pautando-se na hipótese de que o falante apresenta 

intenções comunicativas diferentes ao utilizar o padrão construcional com adjetivo 

adverbializado e as construções com Xmente ou com locuções adverbiais de mesma base 

lexical. 

 

 

Palavras-chave: construção adverbial; adjetivo adverbializado; Linguística 

Funcional Centrada no Uso 

 

 

INVESTIGANDO [(X)[VSN]]FOC NO PB: UMA CONSTRUÇÃO FOCAL EM REDE? 
 

 

Roberto de Freitas Jr (UFRJ) 
 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar a existência da construção [(X) [VSn]]FOC 

na rede construcional do esquema de focalização no PB. Os seguintes dados constituem 

exemplos da nossa investigação: 
 

(1) Ao surgir a televisão, em 1950, correu o boato de que não era recomendado 

assistir aos programas por mais de quinze minutos seguidos e 
 

(2) Em dezembro de 2013, foi apresentado pedido para a liberação de e-mails enviados 

e recebidos pela secretária num único dia e só num intervalo de 15 minutos. (O Globo, 

10/05/2015). 
 

Para a investigação, utilizamos os pressupostos teóricos da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, com foco na Gramática das Construções, segundo o modelo de Goldberg 

(1995). Nossa hipótese é a da existência do esquema [[X]VSn], que se fixa ao longo da história 

do PB como um pareamento forma/sentido tal como proposto no conceito de construção. No 

nível da forma, teríamos o esquema monoargumental [[X]VSn], sendo possivelmente 

encabeçado por um adverbial (constituinte X). No nível do sentido, a construção apresentaria 

papel discursivo relacionado ao papel da informatividade, representando o caráter [+focal] do 

elemento SN ou de toda a construção. Nossa metodologia se pauta inicialmente no 
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levantamento de dois tipos de ocorrências (tokens) do Corpus do Português (orações ativas) e 

no Jornal O Globo (orações passivas). Quanto às cláusulas ativas, trabalhamos com dois itens 

lexicais monoargumentais e de base semântica diferenciada: ‘correr’ e ‘acontecer’, na tentativa 

de verificarmos se diferenças semânticas dos itens verbais podem definir a maior ou menor 

probabilidade desses verbos serem constituintes da construção proposta. Quanto às cláusulas 

passivas, as ocorrências (tokens) de [(X)[VAUX VPP Sn]]FOC são dados da modalidade 

escrita da língua, coletados de diferentes sequências textuais (cf. Cavalcante, 2012) ─ 

narrativa, argumentativa, expositiva, injuntiva e descritiva . Para a descrição da construção, 

consideramos, no âmbito da forma: i) a circunstância e o papel coesivo do adverbial (X) e ii) 

a extensão e a definitude do SN. No âmbito do sentido, são observados: iii) o status 

informacional do SN (Prince, 1981) e iv) o caráter [+FOCAL] do SN ou da oração. A literatura 

tradicional sobre a emergência das chamadas orações VS aponta para a tendência de que no 

PB elas estejam vinculadas a motivações pragmático-discursivas, relacionadas ao caráter 

semântico e morfossintático da construção (c.f.: Naro & Votre (1999), Berlinck (1989), Duarte 

(1993), Marques (2012) e Spano (2002 & 2008)). 

 
 

Palavras-Chave: Construção, Focalização, Sintaxe 
 

 

A CONSTRUÇÃO COM VERBOS DE COGNIÇÃO NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 

 

Sheyla Patricia Trindade da Silva Costa (UFRN) 
 
 

Este trabalho se debruça especificamente sobre a construção com verbos de cognição, 

os quais correspondem a um dos subtipos de verbos de processos mentais, ao lado dos 

processos de percepção, de afeição e de desejo (HALLIDAY, 1985; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004). Os processos mentais de cognição estão relacionados à decisão, à 

consideração ou à crença, à memória e à compreensão e podem ser expressos por verbos como 

decidir, considerar, achar, supor, crer, acreditar, confiar, imaginar, lembrar, esquecer, saber, 

descobrir, entender, conhecer e pensar. O corpus da pesquisa é composto por textos orais e 

escritos de alunos do ensino médio, extraídos do Corpus Discurso & Gramática: a língua 

falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). O objetivo geral é 

investigar a construção com verbos de cognição no português do Brasil. O suporte teórico 

adotado é o da Linguística Funcional Centrada no Uso, um modelo teórico-metodológico que 

absorve princípios, processos e categorias integrantes da Linguística Funcional Norte-

americana e da Linguística Cognitiva. Os resultados obtidos apresentam dezessete verbos 

utilizados para expressar os processos mentais de cognição, permitem a identificação da 
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construção de estrutura argumental com verbos de cognição no PB e de três subesquemas dela 

derivados, dentre os quais um é instanciado na grande maioria dos construtos e se configura, 

portanto, como a estrutura prototípica desse tipo de verbo. Constatamos, ainda, que os verbos 

de cognição implicam a existência necessária de dois argumentos: um sujeito humano 

experienciador e um objeto, que corresponde ao fenômeno experienciado na mente do sujeito 

e pode assumir diferentes configurações linguísticas, a depender da influência de motivações 

linguísticas, cognitivas e interacionais. 

 

 

Palavras-chave: Verbos de cognição. Estrutura argumental. Linguística Funcional Centrada 

no Uso. Gramática de Construções. 

 

MARCADORES DISCURSIVOS FORMADOS PELOS VERBOS PERCEPTIVO-

VISUAIS OLHAR E VER: VIRTUALIDADE E CONTEXTOS DE USO 

 
 

Vania Rosana Mattos Sambrana (UFF) 
 

 

O presente trabalho objetiva apresentar os marcadores discursivos formados pelos 

verbos perceptivo-visuais olhar e ver em seus contextos de usos, licenciando seu padrão 

construcional, virtualmente representado por Vpv(x)
md

. Os marcadores discursivos 

levantados são: olha, olhe, olhem, olha aqui, olhe aqui, olha lá, olhe lá, olha aí, olha bem, 

olha só, vê, veja, vejam, vejamos, viu, vê lá, veja lá, vê bem, veja bem, vejam bem, vê só, veja 

só e vejam só. Nossa hipótese é que os 23 exemplares levantados de marcadores discursivos 

situam-se em uma rede linguística funcional interligada e, por especificidades muito próprias, 

se agregam ou se afastam um dos outros, mas mantêm-se integrados ao padrão construcional. 

Alegamos que essas especificidades são cumprimentos de papéis morfossintáticos e 

discursivo-pragmáticos específicos, podendo ser captados em contextos de uso. Para este fim, 

utilizamos o aporte teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso (MARTELOTTA, 2011; 

BISPO, FURTADO DA CUNHA e SILVA, 2013; OLIVEIRA e ROSÁRIO, 2015) norteada 

pelo modelo da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995, 2006; CROFT, 2001; 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013; BYBEE, 2010, 2015). Selecionamos, como corpus 

sincrônico, o português brasileiro do século XX. Como parte de nosso resultado, constatamos 

que o padrão construcional Vpv(x)
md

 consiste em uma macroconstrução que sanciona 

microconstruções menos virtuais, a base do padrão construcional. As microconstruções, por 

sua vez, são licenciadas pelos usos dos marcadores discursivos em contexto real de uso da 

língua, os constructos. Podemos exemplificar: a)” - Mas tu podes precisar meu filho. – Fico 
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com o bastante, descanse. – Olha lá! – Ora mamãe, eu faço cerimônias com a senhora?” b) “ 

– As ordens não, olhe lá. Foi só desta vez que ele me mandou recado pelo Alfredo”. 

Verificamos que, em (a), com o uso de olha lá, o falante (mãe) tenta induzir o ouvinte à tomada 

de atitude (pegar o dinheiro de volta). Em (b), com o uso de olhe lá, o falante requer que o 

interlocutor reinterprete o sentido. Dessa maneira, diferenças discursivo-pragmáticas 

comprovam o afastamento dos marcadores discursivos olha lá e olhe lá na rede linguística do 

português brasileiro. 

 

Palavras-chave: Marcador discursivo. Padrão construcional. Contexto de uso. 
 

Funcionalidade. 
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Simpósio 3: Descrição do português e a pesquisa 

funcionalista 

 
 
 

 

Coordenadores: João Bosco Figueiredo Gomes (UERN) e 

Wellington Vieira Mendes (UERN) 
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MANUTENÇÃO E DESTITUIÇÃO DE TÓPICO: UMA ANÁLISE DA 
 

TOPICALIDADE EM CONSTRUÇÕES RELATIVAS NA VOZ PASSIVA E 

CONSTRUÇÕES DE ADJETIVOS DEVERBAIS DE PARTICÍPIO PASSADO 

 

 

Arthur Rasec Cavalcante de Lira (UFRN) 
 

 

Os modificadores nominais são associados aos nomes com diferentes funções 

pragmáticas. Neste trabalho, estudamos a comparação entre a construção relativa na voz 

passiva (CRVP), como “a menina que foi queimada”, e a construção de adjetivo deverbal de 

particípio passado (CAPP), como “uma fita amarrada”. Aparentemente intercambiáveis, 

buscamos compreender os contextos discursivos, os tipos textuais e as modalidades (escrita ou 

oral) que interferem na escolha por uma construção em detrimento de outra. Também 

investigamos se tais modificadores visam à manutenção ou destituição do tópico antecedente. 

Utilizamos o aporte teórico-metodológico da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), 

de acordo com Givón (2001), sobre topicalidade e modificadores nominais; e Oliveira (2015), 

sobre o contexto. Quanto à metodologia, essa pesquisa tem abordagem quanti-qualitativa. 

Fizemos um levantamento quantitativo das ocorrências das CRVP e CAPP. Em seguida, 

tabulamos as ocorrências das construções nos textos, de acordo com a tipologia e o nível de 

escolaridade dos informantes. Também investigamos se há influência da modalidade (oral e 

escrita) para a produção das respectivas construções. Por fim, analisamos qualitativamente os 

tópicos das construções extraídas do corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita 

na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998) e sua relação com os modificadores 

nominais associados, se de manutenção ou destituição. Os resultados mostram que o contexto 

influencia a escolha construcional. 

 

 

Palavras-chave: Topicalidade. Construção relativa na voz passiva. Construção de adjetivo 

deverbal de particípio passado. Linguística Funcional Centrada no Uso. 
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OS ASPECTOS SEMÂNTICOS DA EVIDENCIALIDADE 
 

NOS TRABALHOS ACADÊMICOS DE GRAU 
 

 

Cláudia Ramos Carioca (UNILAB) 
 

 

O estudo aqui delineado faz parte da tese A Evidencialidade nos trabalhos acadêmicos 

de grau do português brasileiro contemporâneo (CARIOCA, 2009) e focaliza somente um dos 

aspectos que constituem a categoria linguística em foco (aspectos sintáticos, semânticos e 

pragmático-discursivos). Tem como fundamentação teórica o funcionalismo holandês, 

destacando-se a proposta de uma teoria funcional da gramática de Simon Dik (1989), 

formulando que a interação verbal ocorre por meio das expressões linguísticas: entidades 

estruturadas, governadas por regras (semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas) e 

princípios pragmáticos que determinam sua formulação, bem como sua utilização. No 

funcionalismo linguístico a semântica é regida pela pragmática. Dessa forma, a proposta nesta 

pesquisa é que os aspectos semânticos estipulados estão subordinados a uma situação de uso. 

Quanto à natureza semântica da evidência, assumimos que a marca evidencial depende da 

integração de três fatores para que se verifique sua natureza – tipo de fonte, tipo de acesso 

evidencial e natureza evidencial da informação. Na produção de um trabalho acadêmico de 

grau é extremamente relevante a utilização de fontes de referência (argumentos de autoridade) 

para reforçar a pesquisa empreendida e uma possível aceitação no âmbito científico de 

veiculação. Consoante os dados obtidos, na comparação entre monografias, dissertações e 

teses, predominou, na construção dos três gêneros de trabalhos acadêmicos de grau, a fonte 

externa definida, de acesso indireto e de natureza relatada. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo; Evidencialidade; Trabalhos acadêmicos de grau. 

 

 

A (IN)DEFINITUDE DOS REFERENTES NOVOS 
 

 

Gabriela Fernandes Albano (UFRN) 
 

 

Embora seja amplamente aceita a associação entre sujeito pós-verbal e traço [-definido] 

do referente sujeito, essa relação não chega a ser unilateral. Com efeito, observam-se casos em 

que o sujeito posposto, mesmo ao veicular informação [+ nova], apresenta o traço [+ definido]. 

Portanto, o presente artigo tem como objetivo questionar a relação entre sujeito posposto e 

referente [- definido]. Segundo pesquisas anteriores (GOMES, 2006; SPANO, 2008; LAMIM, 

2013), essa associação é principalmente gerada pela alta frequência de sujeitos pospostos 
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veiculando informação com traço [+ novo] e, ao introduzir informação nova no discurso, esses 

referentes seriam apresentados primeiramente com traço [- definido] e, posteriormente, 

retomados na progressão textual com traço [+ definido] (GORSKI, 1994). Contudo, a análise 

da posposição do sujeito mostra que essa relação não é categórica. De fato, em nosso corpus 

os sujeitos pospostos são predominantemente [+ definidos]. Na base teórica deste estudo, 

encontra-se o funcionalismo linguístico norte-americano, o qual defende o estudo da língua 

inserido em seu contexto real de uso. Para tanto, nosso corpus é formado por textos 

jornalísticos de gêneros diversos (reportagem, notícia, nota, crônica, artigo e coluna) retirados 

do jornal Tribuna do Norte, jornal impresso de maior circulação no estado do Rio Grande do 

Norte. Consideramos na análise, para efeito de cruzamento, não só a definitude do SN sujeito 

posposto – analisado como [+ definido], [- definido], SN nu – mas também o status 

informacional dos referentes – separados em novo, disponível, inferível e evocado. Em suma, 

associamos a predominância de sujeitos pospostos [+ definidos] ao caráter apresentativo (de 

informações, argumentos e/ou acontecimentos) dos gêneros jornalísticos que favorece 

referentes bem delimitados e definidos. 

 

 

Palavras-chave: sujeito posposto; sintaxe de ordenação; definitude dos referentes; status 

informacional. 

 

 

RELATIVAS APOSITIVAS “DESGARRADAS”: ESTUDO ATITUDINAL COM 

ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 

 

 

Karen Pereira Fernandes de Souza (UFRJ) 
 

 

A recomendação da Gramática Tradicional (GT) é que a oração principal e a oração 

subordinada adjetiva explicativa apareçam juntas em um único período composto. Levando-se 

em conta tal pressuposto, as orações adjetivas que não estiverem integradas ao referente devem 

ser corrigidas porque não podem funcionar sozinhas, tratando-se, assim, de “desvio”. A 

justificativa de correção das adjetivas explicativas quando ocorrem de forma autônoma é que 

elas passam uma ideia fragmentada da mensagem. 
 

Entretanto, pode-se ver na modalidade escrita do Português Brasileiro (PB), as 

adjetivas explicativas (doravante cláusulas relativas apositivas) funcionando de forma solta, 

independente, “desgarrada”, veiculando uma mensagem perfeitamente compreensível pelos 

usuários da língua, contrariando as recomendações da prescrição tradicional, e, além disso, 

com um efeito pragmático de ênfase. 
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À luz do Funcionalismo Linguístico (cf. Hopper & Traugott, 1993; Chafe, 1980; 

Decat, 2011), essas estruturas hipotáticas são caracterizadas como unidades informacionais 

que funcionam sintaticamente de forma autônoma no texto e contam com funções semânticas 

(de avaliação, comentário, adendo) e efeitos pragmáticos específicos. 
 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é verificar se os usuários da língua (informantes 

de nível médio completo) realmente entendem/percebem a realização dessas cláusulas e se eles 

conseguem atribuir a elas um objetivo comunicativo específico (de foco, de evidência, de 

realce). 
 

Como metodologia para essa verificação, dois Testes de Avaliação Atitudinal off-line 

foram montados (c.f. Abraçado & Kenedy, 2014): (a) no primeiro, solicita-se que o aluno 

pontue o texto (um grupo terá apenas o texto e o outro grupo terá o texto acompanhado de 

áudio); (b) no segundo, solicita-se que o aluno indique o efeito semântico nos 

textos/fragmentos apresentados. Sendo assim, trata-se de uma pesquisa descritiva e qualitativa 

dos resultados que serão obtidos. 
 

Espera-se verificar, na 1ª Etapa, um alto índice do seguinte resultado: “ponto final” 
 

seguida de conectivo encabeçador da cláusula apositiva ‘desgarrada’ em maiúsculo, pois, 

mentalmente, o aluno fará uma pausa acentual quebrando a conectividade sintática entre a 

cláusula núcleo e a cláusula satélite, justamente para realizar o efeito de foco na cláusula 

“desgarrada”. Por meio da 2ª Etapa, esperamos confirmar a percepção dos alunos quanto ao 

foco no momento em que os participantes indicarem as funções semânticas de cada cláusula 

“desgarrada”. 
 

Portanto, faz-se necessária a aplicação de Testes para entendermos melhor a 

interpretação pelos falantes dos usos do “desgarramento”. 

 

 

Palavras-chaves: “desgarramento”; cláusulas relativas apositivas; funcionalismo; avaliação 

linguística. 

 

 

ASPECTOS SEMÂNTICO-DISCURSIVOS DAS CONSTRUÇOES VAI QUE E VÁ LÁ 

 

Maria Aparecida da Silva Andrade (UFRN) 

 

Neste trabalho, investigamos aspectos semântico-discursivos das construções vai que e 

vá lá em textos de língua escrita. Temos como objetivos descrever e explicar a diversidade de 

significados e a multifuncionalidade comunicativa dessas construções considerando fatores 

cognitivos e pragmáticos que motivam seus diferentes usos. O trabalho fundamenta-se teórica 
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e metodologicamente nos pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU), 

cujo princípio básico é que a estrutura linguística emerge à medida que é usada nas práticas 

discursivas do cotidiano social (BARLOW; KEMMER, 2000; BYBEE, 2010, 2011). Além 

disso, respalda-se, ainda, nos conceitos de objetividade e (inter)subjetividade, conforme 

postulados em Traugott e Dasher (2002). Os dados que compõem a análise são compostos por 

textos coletados do Corpus do português (DAVIES, 2015) e do buscador Google. Exames 

preliminares apontam que ir não apresenta identidade semântica particular nessas construções, 

devendo o sentido ser considerado em conjunto com outro item. Ademais, apontam que essas 

construções, por um lado, manifestam um teor mais objetivo, em asserções declarativas sobre 

fatos/ situações vinculadas à concretude; por outro lado, assumem um caráter mais 

(inter)subjetivo, associado ao discurso argumentativo, sendo, portanto de natureza mais 

abstrata (metafórica). 

 

Palavras-chave: Extensão Semântica; (Inter)subjetividade; Multifuncionalidade 

Comunicativa. 

 

O DESGARRAMENTO DE ORAÇÕES COMPLETIVAS NO FACEBOOK 

 

 

Violeta Virginia Rodrigues (UFRJ) 
 

 

Segundo Decat (2011), cláusulas desgarradas são aquelas que ocorrem isoladas como 

enunciado independente ou de “maneira solta”, sem vínculo com a oração nuclear. Este 

trabalho pretende descrever, seguindo a autora, o fenômeno do desgarramento em português, 

partindo da hipótese de que no Facebook as completivas desgarradas são as estruturas mais 

produtivas. 
 

Decat (2011, p. 42) assevera que as orações completivas se desgarram quando formam 

uma sequenciação parafrástica, reiterando ou repetindo estruturas que ocorreram antes no 

discurso, contribuindo para enfatizá-las e visando a objetivos comunicativo-interacionais. Em 

“Não sei [onde você mora]. [Onde você quer ir.]”, a primeira oração introduzida por ONDE é 

argumento do verbo “saber” assim como a segunda. Contudo, ela se separa da primeira por 

ponto final, ou seja, se encontra desgarrada desta, enfatizando-a. 
 

Em "Que as nossas palavras, nossos gestos e nossas ações, façam a diferença na vida 

das pessoas. Porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem", chamou atenção 

a cláusula em itálico. Segundo Góis (1943, p 65-66), esta denomina-se, quanto ao sentido, 

optativa, exprimindo votos, tendo verbo no subjuntivo, vindo regida de conjunção expletiva 
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“que”, permitindo a elipse do verbo “desejar”. Parafraseando tal estrutura segundo Góis 

(1943), teríamos “Gostaria que nossas palavras (...) pessoas”. Considerando-se a elipse destes 

verbos, a noção de gramaticalização e a frequência de uso dessas estruturas, podemos postular 

que é um caso de desgarramento de completiva diferente do apresentado por Decat (2011). 
 

Para alcançar tal intento, utilizamos postagens coletadas do Facebook de julho a 

dezembro de 2016 como corpus. Como metodologia de análise, em cada postagem, foram 

identificadas as desgarradas e separadas as completivas, que foram analisadas levando-se em 

conta os seguintes aspectos: tipo de desgarramento, estrutura em que se encontra a desgarrada, 

presença/ausência de verbo na desgarrada, sinal de pontuação utilizado antes da desgarrada. 

Adotando o Funcionalismo como teoria, além de Decat (2001), utilizamos autores como Chafe 

(1980), Dik (1997), Rodrigues (2011), Silvestre e Rodrigues (2014), sobre desgarramento e, 

ainda, estudos de Ford (1980), Tenani (2008), Soncin e Tenani (2015) sobre pontuação. De um 

total de 332 postagens analisadas, identificamos 221 completivas desgarradas, 95 adverbiais 

desgarradas, 15 relativas desgarradas e 1 caso de correlata desgarrada. 
 

Assim, pretendemos complementar a descrição das completivas apresentada por Decat 

(2011) e desejamos também aventar a hipótese de que estamos diante de um caso de 

gramaticalização de cláusulas completivas. 
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Simpósio 4: Abordagem construcional da mudança: 

perspectivas e contribuições 

 
 
 
 

Coordenadora: Priscilla Mouta Marques (UFRJ) 
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MARCADORES DISCURSIVOS [XrLoc] EM DEBATES PARLAMENTARES: 
 

UMA ANÁLISE COGNITIVO-FUNCIONAL 
 

 

Flávia Saboya da Luz Rosa (UFF) 
 

 

Com base na abordagem da construcionalização e mudança construcional 

(TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), apresentamos a pesquisa, ainda em desenvolvimento, 

sobre a produtividade da macroconstrução [XrLoc] e a instanciação de marcadores discursivos 

refreador-argumentativos. As sequências formadas por termos refreadores seguidos de 

locativos, a saber, aguenta aí, alto lá, calma aí, calma lá, escuta aqui, espera aí, espera lá e 

segura aí, são analisadas, primeiramente, em recorte sincrônico. Os níveis de gramaticalidade 

observados serão, posteriormente, vinculados, em investigação diacrônica, aos tipos de 

contexto apontados por Diewald (2002, 2006): atípico, crítico e isolado, os quais, em tese, 

estão associados a estágios, cronologicamente ordenados, da origem das funções gramaticais. 

Consideramos que as formações mais avançadas no cline léxico-gramática constituem 

pareamentos de forma-função, isto é, são construções, que atuam no discurso. Além disso, 

ancorados na teria da metáfora conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 2003) e inspirados pelas 

contribuições de Bronzato (2012), envolvendo ideologia e instanciação de construções, 

desenvolvemos o estudo da conceptualização de ARGUMENTO É VOZ e sua relação 

ideológica com o uso dos marcadores mencionados. Para isso, são evidenciadas as relações 

metonímicas entre o elemento do domínio fonte, a voz, e expressões, novas ou 

convencionalizadas, utilizadas pelos falantes em referência ao domínio alvo, caracterizado 

pelo argumento. A formação do corpus sincrônico está sendo realizada por meio da coleta de 

dados no acervo digital de publicações dos diários do Congresso Nacional. A escolha dessa 

fonte de dados deu-se por entendermos que as deliberações parlamentares são intrinsecamente 

argumentativas, o que, por suposição, favorece não só a frequência de uso dos marcadores 

discursivos refreador-argumentativos, como também propicia o exame da metáfora conceptual 

em foco. O corpus para o estudo diacrônico será formado, em princípio, por meio da coleta de 

dados nos sites do Corpus do Português, Corpus Diacrônico do Português, Tycho Brahe e 

Corpus Informatizado do Português Medieval. A partir do exposto, formulamos nossas 

hipóteses mais gerais: a) a macroconstrução [XrLoc] apresenta considerável produtividade no 

português do Brasil e a microconstrução espera aí também se mostra esquemática, de modo 

que outras micro são recrutadas a partir dela por meio de analogização; b) os marcadores 

discursivos em questão são construções, pareamentos de forma e função, que passaram por 

estágios de contexto fonte, atípico, crítico e isolado; c) o uso desses marcadores discursivos 

nas sequências tipológicas argumentativas (ou, mais especificamente, o preenchimento do slot 
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Xr na macroconstrução [XrLoc]) está relacionado à ideologia da metáfora conceptual 

ARGUMENTO É VOZ. 

 

Palavras-chave: Construção. Marcador-discursivo. Argumento. Voz. Ideologia. 
 

 

ANÁLISE FUNCIONAL DAS CONSTRUÇÕES INSTANCIADAS POR "EM VEZ 

DE" E "AO INVÉS DE" NO PORTUGUÊS BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

 

 

Idrissa Ribeiro Novo (UFF/Colégio Pedro II) 
 

 

Enquadrada em uma abordagem relacionada às concepções teóricas da Linguística 

Funcional Centrada no Uso (LFCU), esta comunicação destina-se, particularmente, à análise 

de dois conectivos – em vez de e ao invés de – e, por conseguinte, das orações instanciadas por 

ambos. No que diz respeito a dois dos parâmetros de TRAUGOTT; TROUSDALE (2013) – 

composicionalidade e esquematicidade –, tais conectivos são: 1) pouco composicionais já que 

são interpretados como pareamentos (resultantes do amálgama de preposição + nome + 

preposição); e 2) pouco esquemáticos já que seus slots são preenchidos. Propõe-se também 

que as orações instanciadas pelos conectivos mencionados denotem os valores semânticos de 

oposição, substituição e/ou preferência, levando em consideração que estes dois últimos não 

são contemplados no quadro oracional das gramáticas tradicionais (CUNHA; CINTRA, 2007, 

BECHARA, 2009, ROCHA LIMA, 2001). KORTMANN (1997) propõe que em vez de 

evidencia uma noção de substituição. O teórico afirma que, nessa relação, há dois possíveis 

eventos alternativos, p e q: este acontece ou é realizado, sendo substituído, portanto, por aquele. 

AZEREDO (2010) destaca ainda que tal conectivo, não apenas evidencia uma noção de 

substituição, mas também de preferência, o que se confirma em alguns contextos avaliados. A 

análise preliminar do conectivo ao invés de no Corpus do Português, no século XX, permite a 

conclusão de que as orações iniciadas por este conectivo também instanciam o valor de 

substituição, e não apenas de oposição, como tentam evidenciar as abordagens tradicionais. O 

valor de oposição confirma-se em raros casos de comparação contrastiva (LOPES; SOUZA: 

2014), em que uma característica ou ação de um item do primeiro enunciado da construção é 

contrastada com uma característica ou ação de um item do segundo enunciado. 

 
 

Palavras-chave: ao invés de, conectivos, em vez de 
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RELAÇÕES ENTRE O USO DE SUFIXOS FORMADORES DE VERBOS E O 

CONTEXTO NA COMÉDIA ARCAICA LATINA 

 

 

Luiz Pedro da Silva Barbosa (UFRJ) 
 

Orientadora: Mariângela Rios de Oliveira (UFF) 
 

 

Esta exposição faz parte dos estudos desenvolvidos durante o Doutorado em Estudos 

de Linguagem na UFF. Compõe o objeto da pesquisa um grupo de morfemas, formadores de 

verbos em Latim, dos quais recortamos para esta etapa três dos mais flexionais deles: o sufixo 

estativo –ē, o sufixo frequentativo –ta e o sufixo incoativo –sc. Situados em um espaço pouco 

definido no continuum derivação/flexão, esses sufixos aparecem descritos ora como 

formadores de novos verbos (por gramáticos modernos), ora como marcas flexionais de um 

verbo (por gramáticos antigos). Este trabalho tem um olhar teórico baseado na Linguística 

Funcional Centrada no Uso e, mais precisamente, na Gramática de Construções (TRAUGOTT 

& TRAOUSDALE, 2013). De acordo com essa visão, os sufixos selecionados aparecem 

dispersos em uma rede construcional, como subesquemas de uma construção de verbos com 

formação sufixal. Cada um dos sufixos, por sua vez, ocorre em construções oracionais próprias, 

de acordo com suas características semânticas e morfossintáticas. A coleta de dados tem 

mostrado que essas contruções aparecem nos textos em um estágio de alta frequência token e 

baixa frequência type (BYBEE & HOPPER, 2001). O corpus selecionado para a pesquisa é 

constituído pelas peças do comediógrafo Plauto, do período arcaico da Literatura Latina, das 

quais selecionamos para esta exposição a peça Miles Gloriosus – O Soldado Fanfarrão. O 

gênero escolhido é, dentre os dados de uma língua que existe por meio dos seus textos escritos, 

um ambiente favorável à inovação e à mudança linguística, devido, sobretudo, ao seu estilo e 

ao público a quem ele se direcionava. Apesar da baixa produtividade, são notáveis as relações 

entre as construções de verbos formados por sufixos e fatores contextuais, desde o 

microcontexto até pressupostos filosóficos que orientavam a obra (MARTINS, 2009). 

Portanto, este trabalho tem o objetivo de mostrar quais são essas relações e de que modo elas 

se manifestam na concretude do texto latino, concebendo-as também como parte de recursos 

empreendidos pelo autor para atingir seus propósitos, tanto os gerais, relativos ao gênero, 

quanto os específicos ao texto em questão. 
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ASPECTOS SEMÂNTICOS ENVOLVIDOS NO USO DE ADJETIVOS EM –VEL NA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Manuella Soares Jovem (UFRN) 
 

José Romerito Silva (UFRN) 
 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo adjetivos formados por meio do sufixo –vel 

na língua portuguesa, concebendo-os como um pareamento de forma e função, portanto, uma 

construção ([X-vel]Adjetivo), nos termos da Gramática de Construções (Goldberg, 1995, 2003, 

2006; Croft, 2001; Traugott; Trousdale, 2013). O objetivo principal é descrever formal e 

funcionalmente esses adjetivos abordando aspectos semânticos envolvidos em seus diferentes 

usos. Como aporte teórico, recorre-se à Linguística Funcional Centrada no Uso, conforme 

defendida, por exemplo, em Cezario e Furtado da Cunha (2013), Oliveira e Rosário (2015). 

Essa corrente de pesquisa representa a conjugação entre o Funcionalismo norte-americano 

(Givón, [1979] 2012, 1984, 1995, 2011; Hopper, 1991; Bybee 2006, 2010; Thompson, 2005) 

e a Gramática de Construções (Goldberg, 1995, 2003, 2006; Croft, 2001; Traugott; Trousdale, 

2013). Nesta pesquisa, toma-se como base a orientação metodológica da pesquisa qualitativa 

com suporte quantitativo. Os dados utilizados para a análise foram coletados do Corpus 

Discurso e Gramática, em suas seções de Natal, Rio de Janeiro, Rio Grande e Juiz de Fora. 

Além disso, foram utilizados também textos de tipologias diversas disponíveis em ambiente 

eletrônico, por meio do servidor de dados Google. Os resultados desta pesquisa apontam para 

a presença do processo de extensão semântica relacionado a cenas transitivas e 
 
à estrutura argumental subjacente às bases derivacionais na formação de adjetivos em -vel. 

Desse modo, corrobora-se a ideia de que alguns deles mantêm o significado de passividade, 

enquanto outros se distanciam dessa noção. Para isso, foi proposto um continuum de 

prototipicidade nas cenas subjacentes à construção [X-vel]Adjetivo. 

 
 

Palavras-chave: Construção [X-vel]Adjetivo; Morfologia do português; Linguística Funcional 

Centrada no Uso; Gramática de Construções. 
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CONSTRUÇÕES COM VERBO-SUPORTE DAR: DANDO UMA OLHADA EM USOS E 

PERCEPÇÕES 

 

Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ) 

 

Pâmela Fagundes Travassos (UFRJ) 
 

 

O trabalho tem como objeto de estudo as construções com verbo-suporte DAR enquanto 

operador de verbalização de elementos não-verbais do tipo X-(a/i)da, X-adela, X-(a/i)dinha ou 

X-inho(a). Como exemplo, podemos citar: dar uma olhadazinha, dar uma escapada, dar um 

risinho, dar uma crescida, dar uma convencida, dar uma piscadela, dar uma saidinha. 
 

Assim, objetiva-se: (i) fazer uma descrição formal e funcional dos usos de 

microconstruções de predicação com verbo-suporte DAR; (ii) examinar a maneira como os 

usuários do Português do Brasil avaliam, subjetivamente, os construtos com verbo-suporte (e 

também se percebem aspectualidade, modalidade e/ou outros valores) e (iii) investigar, com 

base em sincronias diferentes, se há indícios de variação (convivência ou competição), 

mudança construcional e/ou construcionalização. 
 

A fundamentação teórica dessa pesquisa consiste, principalmente, de conceitos e 

orientações da Linguística Funcional-Cognitiva, do Sociofuncionalismo e da Gramática das 

Construções sobre os processos de variação e/ou mudança linguística (construcionalização ou 

mudança construcional, segundo TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), sobre parâmetros 

envolvidos numa construção – produtividade, composicionalidade, esquematicidade e 

contextualidade –, bem como sobre padrões construcionais (pareamentos forma-função) 

(GOLDBERG, 2006 e 2016) e a possibilidade de variação entre construtos e microconstruções 

(HILPERT, 2014). 
 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, os dados do uso foram coletados 

e analisados qualitativa e quantitativamente. Posteriormente, alguns desses dados de uso foram 

explorados como enunciados-estímulo para pesquisa experimental de percepção e avaliação 

subjetiva (FASOLD, 1987; GONZALEZ-MARQUEZ, 2006) para que, assim, se testassem 

possibilidades formais e funcionais detectadas na observação do comportamento dos usuários 

do Português do Brasil quanto a esses complexos verbo-nominais. 
 

Os resultados mostraram que há algum tempo, no Português, alguns padrões 

construcionais com verbo-suporte viabilizam a marcação de aspecto não-durativo, 

(VENDLER, 1967; RAPOSO et al., 2013) e que, mais recentemente, a indicação de 

modalidade e (inter)subjetividade também tem tido lugar de destaque por meio desses padrões. 

Além disso, revelaram que construtos de microconstruções diferentes se alinham numa 

situação de comparabilidade funcional e, por consequência, de variação e que outros construtos 
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dão indícios de mudança construcional, uma vez que, apesar de haver manutenção da forma, 

há uma mudança funcional em que a indicação de aspecto não-durativo dá lugar à marcação 

de uma atitude de polidez e/ou preocupação com o interlocutor (modalidade/ 

(inter)subjetividade). 

 

Palavras-chave: Linguística Funcional-Cognitiva; Sociofuncionalismo; Gramática de 

Construções; Pesquisa Experimental; Construções com verbo-suporte. 

 

ABORDAGEM COGNITIVO-FUNCIONAL DO VERBO SER 

 

Marília Campos Sabino (UFRN) 
 

 

Neste trabalho, objetiva-se identificar em que posição o verbo ser está em um 

continuum função gramatical – item lexical e sua diversidade polissêmica nesse continuum. A 

acepção mais recorrente na contemporaneidade e a primeira a ser evocada é um uso já 

gramaticalizado dessa forma verbal e não um de seus exercícios lexicais. Grande parte do 

material disponível e das pesquisas já empreendidas e consultadas classificam ser como o 

representante mais geral dos verbos de ligação ou como um verbo auxiliar, dotado da ideia de 

permansividade. Entretanto, tal verbo ainda apresenta conteúdo nocional. Nesse sentido, 

busca-se analisar padrões construcionais (gramaticais e lexicais) instanciados pelo verbo ser, 

considerando demandas cognitivas e interacionais. A análise proposta tem natureza quali-

quantitativa e fundamenta-se na Linguística Cognitivo-Funcional, que conjuga a tradição 

funcionalista norte-americana, representada por pesquisadores como Talmy Givón, Paul 

Hopper, Joan Bybee, Elizabeth Closs-Traugott, com a Linguística Cognitiva, em especial, a 

corrente vinculada à Gramática de Construções, conforme postulada por Adele Goldberg, 

William Croft e Jan-Olla Östman, entre outros. Os dados advêm de textos reais extraídos do 

Corpus Discurso & Gramática. Resultados parciais indicam que os padrões funcionais do 

verbo ser evidenciam um deslizamento que vai, em um continuum, de um verbo pleno a um 

verbo de ligação e a um verbo auxiliar, havendo ainda ocorrências em expressões 

idiossincráticas, o que ratifica a hipótese levantada e a relevância da interface entre os aspectos 

formais e funcionais na análise dos usos linguísticos. 

 
 

 

Palavras-chave: Diversidade polissêmica. Verbo ser. Linguística Cognitivo-Funcional. 
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Simpósio 5: O tratamento funcional dos processos formais 

e conceituais de constituição dos enunciados em línguas 

naturais 

 
 

 

Coordenadoras: Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale 

(UFSCar) e Taísa Peres de Oliveira (UFMS) 
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SOBRE (IN)DEPENDÊNCIA EM ORAÇÕES INICIADAS POR CASO 
 

 

Camila Fernandes da Silva (UFMS) 
 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever e analisar as construções condicionais 

introduzidas pela conjunção caso, especificamente aquelas que ocorrem independentes, isto é, 

sem vínculo explícito com uma oração núcleo. Seguindo os pressupostos funcionalistas 

propostos, principalmente, por Bybee (2010), Traugott e Trousdale (2013), e Lehmann (2004), 

analisaremos os contextos nos quais essas construções são usadas, a fim de identificar suas 

propriedades formais e funcionais. Nossa hipótese é a de que a ocorrência de oração 

condicional desatrelada de uma oração núcleo representaria um contexto mais gramatical e, 

funcionaria, portanto, como um indício de maior gramaticalização do conector caso. Desse 

modo, a partir dos estudos desenvolvidos por Mithun (2008), Verstraete, D’Hertefelt, Van 

Linden (2012) e D’Hertefelt (2015), pretendemos analisar a construção condicional em termos 

de mudança de dependência. Trata-se de um mecanismo por meio do qual as orações 

subordinadas se afastam de sua oração núcleo e se desenvolvem para usos mais “coordenados”. 

A mudança de dependência aplica-se aos casos em que as construções ocorrem sem uma oração 

matriz claramente identificável, porém ainda marcam dependência pragmática uma vez que a 

construção “deslocada” não é realmente significativa por si só, mas pode ser interpretada em 

relação ao discurso a que se refere. Para tal análise, coletamos dados do Português do Brasil 

contemporâneo de textos orais do acervo do NURC e textos escritos da web retirados do 

Corpus do Português (corpusdoportugues.org) e de redes sociais (Facebook e Twitter). 

 
 

Palavras-chave: condicionalidade, (in)subordinação, gramaticalização. 
 
 
 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE USOS MODAIS DE DAR 
 

 

Cibele Naidhig de Souza 

 (UFERSA - Campus Caraúbas) 
 

 

O objetivo do estudo é oferecer uma análise histórica do desenvolvimento de usos 

modais de dar. A pesquisa utiliza o modelo da Gramática Discursivo-Funcional (GDF) como 

aparato teórico-metodológico, e está apoiada, também, em pressupostos teóricos da 

gramaticalização e da modalidade. São examinados textos de fala do português do século XX 

provenientes do C-ORAL BRASIL (http://www.c-oral-brasil.org/) e do corpus mínimo do 

NURC (Norma Urbana Culta) e textos escritos e falados do Corpus do Português 
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(corpusdoportuguês.org.br), compreendidos entre os séculos XIV a XX. A descrição funcional 

dos usos modais de dar, nos dados do português contemporâneo, revela extensões funcionais, 

a partir das quais é possível inferir um processo de mudança, que parte de formas plenas, com 

valor modal facultativo orientado para o participante (localizado na camada das propriedades 

configuracionais do Nível Representacional da GDF), em direção a formas quase-auxiliares do 

verbo, com valores modais facultativos e deônticos orientados para o evento (localizados na 

camada dos estados de coisas do Nível Representacional da GDF). O exame dos textos 

históricos não confirma as relações de precedência entre os valores modais, conforme hipótese 

levantada pelos dados do século XX. Entretanto, aspectos morfossintáticos, semânticos e 

pragmáticos, na investigação diacrônica, apontam encaminhamentos próprios de 

gramaticalização. 

 
 

Palavras-chave: dar; modalidade; diacronia; funcionalismo. 
 
 

O CONDICIONAL EVIDENCIAL NO GÊNERO JORNALÍSTICO 
 

 

Fabiana Pirotta Camargo Lourenço  

(UFSCar) 
 

 

Analisando a presença de marcadores modais e evidenciais em gêneros jornalísticos do 

jornal Folha de São Paulo (editoriais, notícias e artigos de opinião), foi possível constatar a 

recorrência de um tipo de uso evidencial ainda não explorado no português do Brasil, a 

marcação evidencial por meio do condicional (futuro do pretérito). Por meio do chamado 

“condicional de valor evidencial” pode-se indicar como o locutor teve acesso à informação 

transmitida no enunciado, ou seja, qual a fonte da informação. Esse recente marcador tem sido 

objeto de estudo em diversas línguas (francês, português europeu, espanhol, dentre outras), nas 

quais é tratado como um marcador gramatical de evidencialidade. Como exemplo, na sentença 

“De acordo, por exemplo, com estimativas do economista Marcos Fernandes da Silva, da 

Fundação Getúlio Vargas, as finanças públicas teriam sido subtraídas ilegalmente...” (FSP, 

2012), a forma verbal indica que o autor está repassando uma informação obtida de maneira 

indireta, ou seja, através de uma fonte externa. Considera-se então que a presença do 

condicional ressalta o fato de que o autor do texto não verificou diretamente a validade da 

informação veiculada, e, portanto, em virtude da incerteza proveniente de seu modo de 

obtenção, há um distanciamento do jornalista em relação ao conteúdo dessa informação. Dada 

a relevância desse tipo de uso evidencial nos gêneros jornalísticos citados, propôs-se fazer sua 

descrição, instaurando-se a hipótese de que o morfema verbal do condicional seria capaz de 

veicular significados evidenciais, configurando-se, portanto, como um marcador gramatical de 
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evidencialidade no PB. Assim, baseando-se teórica e metodologicamente em pressupostos 

funcionalistas (NEVES, 2000, DIK, 1989, HENGEVELD e MACKENZIE, 2008, 

DALL’AGLIO-HATTNHER, 2001), o presente trabalho teve como objetivo descrever o 

funcionamento do condicional evidencial em contextos reais de uso, introduzindo esse novo 

marcador no âmbito das pesquisas sobre evidencialidade no PB. A descrição assentou-se na 

observação e levantamento de características sintáticas, semânticas e pragmáticas do uso em 

questão, por meio das quais foi possível validar a hipótese inicial do trabalho, sendo úteis 

também para a verificação da função discursiva desse uso nos gêneros que compõem o corpus. 

Nesse sentido, a descrição contribui não apenas com os estudos sobre evidencialidade no PB, 

mas mostra-se também útil para aqueles que trabalham com o gênero jornalístico, uma vez que 

o uso do condicional evidencial nesse domínio pode ser considerado como uma importante 

estratégia discursiva para o jornalismo, como concluirá a pesquisa. 

 
 

Palavras-chave: evidencialidade; funcionalismo; gêneros textuais. 

 

 

“PORQUE” ESTÁ SE GRAMATICALIZANDO EM “QUE”? 

 

Fabrício da Silva Amorim (IFBA/Valença) 

 

Este trabalho analisa o processo de gramaticalização dos conectores “porque” e “que”. 

Por meio de uma abordagem diacrônica, objetiva-se traçar a trajetória evolutiva dessas formas 

na história do português. A hipótese aventada é a de que, no português falado, “porque” e 

“que” representam variantes formais, na medida em que, de um lado, tem-se a incipiente 

gramaticalização de “que” em conector causal e, de outro, a avançada gramaticalização de 

“porque”, indiciando que aquele seja a variante reduzida deste. Esta investigação busca, 

portanto, no paradigma funcional da gramaticalização (HOPPER;TRAUGOTT, 1993; 

BYBEE, 2010 DIEWALD, 2011), as propriedades inerentes à mudança gramatical e os 

mecanismos capazes de explicá-la. As análises empreendidas mostram que, na história do 

português, o emprego causal de “que” não é produtivo: além da baixa frequência como 

conector prototipicamente causal, em muitos casos, o estatuto morfossintático desse item gera 

interpretações fluidas, pairando, principalmente, entre as categorias de conector causal, 

relativizador e complementizador. Desse modo, torna-se possível argumentar que, como uma 

forma cuja gramaticalização se mantém incipiente,“que” não se firma, na língua portuguesa, 

como conector causal, o que explica a sua baixíssima frequência em textos que datam do século 

XIII ao XIX, conforme atesta o corpus deste trabalho. Por outro lado, no português falado dos 

séculos XX e XXI, “que” parece emergir, abruptamente, como o segundo conector causal de 

uso mais frequente, como se verifica no corpus deste e de outros trabalhos (Cf. PAIVA, 1991; 
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AMORIM, 2012). A partir dessa constatação, esta pesquisa evidencia convergências 

semântico-pragmáticas e sintáticas entre “que” e “porque”, as quais, senão validando-a, tornam 

bastante plausível a hipótese de que, no português atual, “que”, na realidade, é a forma reduzida 

de “porque”, não sendo, portanto, um conector causal de origem distinta: “porque”, altamente 

frequente, torna-se mais suscetível ao desgaste fônico (BYBEE, 2010), gramaticalizando-se, 

finalmente, em “que”. 

 
 

Palavras-chave: Gramaticalização. Conectores Causais. Diacronia. Porque. Que. 

 

 

O USO DE CONSTRUÇÕES COMPLETIVAS INSUBORDINADAS NO 

PORTUGUÊS 
 

 

Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale (UFSCar) 
 

 

Neste trabalho, apresentam-se os usos de construções insubordinadas no português do 

Brasil e de Portugal, mais especificamente de construções completivas insubordinadas, a partir 

das reflexões teóricas desenvolvidas particularmente por Evans (2007, 2009), Mithun (2008), 

Gras (2011, 2013), Verstraete, D'Hertefelt, Van Linden (2012), Van Linden e Van de Velde 

(2014), D'Hertefelt, (2014, 2015), Sansiñena (2015, 2017), Schwenter (2016), Hirata-Vale 

(2015), entre outros. Insubordinação é o processo pelo qual construções que apresentam uma 

marca qualquer de subordinação, como a conjunção completiva ‘que’, passam a ser usadas 

independentemente, sem que estejam conectadas a uma oração principal. Embora possam 

parecer construções idiossincráticas, que são usadas apenas esporadicamente pelos falantes, 

muitos trabalhos acerca dessas construções têm sido feitos e mostram que elas não apenas são 

bastante frequentes como também realizam estratégias discursivo-pragmáticas específicas, 

assumindo um papel importante na constituição textual e interacional. Além disso, do ponto 

de vista tipológico é possível a partir da análise dessas construções apreender características 

que aproximam línguas, bem como os processos relacionados a mudanças linguísticas e que 

determinam as suas configurações. Segundo Evans (2007), o processo de insubordinação situa-

se em uma fronteira entre fala e língua, em que não é sempre claro quando, e se, a gramática 

emerge do discurso, o que se pode comprovar, por exemplo, nos usos de completivas 

insubordinadas em contextos dialógicos. Nesse sentido, pode-se dizer que as construções que 

se pretende ora analisar consistem em um desafio teórico-descritivo, uma vez que, embora 

ainda apresentem algumas características de uma oração subordinada, como a presença de uma 

conjunção completiva e de determinados tempos e modos verbais, ou mesmo de uma 

ordenação de constituintes específica, não se comportam como tal, no sentido de que elas 
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parecem sintática, semântica e pragmaticamente completas. Desse modo, o objetivo deste 

trabalho é descrever e analisar os contextos discursivos nos quais essas construções são usadas 

no português, bem como determinar suas características formais e funcionais, assumindo, pois, 

a premissa de que nelas pode-se estabelecer um pareamento de forma e função, e, ainda, 

padrões construcionais bastante singulares para o português. 

 
 

Palaras-chave: construções completivas; insubordinação; contextos discursivos 
 
 

 

ADVÉRBIOS MODAIS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO: UMA PROPOSTA DE 

CLASSIFICAÇÃO 

 

 

George Henrique Nagamura (UFSCar) 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo propor uma nova definição e classificação do 

advérbio modal no português brasileiro, fundamentando-se na definição de modalidade 

proposta por Narrog (2005) e nos princípios da Gramática Discursivo-Funcional (GDF), de 

Hengeveld e Mackenzie (2008). Para alcançar esse objetivo, três etapas serão executadas: 

primeiramente serão levantadas diferentes gramáticas descritivas que empreguem o termo 

advérbio modal e serão verificados quais advérbios são classificados sob esse rótulo e qual a 

definição utilizada. Dessa forma, será possível analisar quais são as noções que sustentam essas 

definições e classificações; na segunda etapa, serão analisados os contextos de ocorrência dos 

advérbios mencionados por esses autores, em termos do estatuto factual dos enunciados, 

distinguindo, assim, advérbios modais e advérbios não modais, segundo a definição de Narrog 

(2005), pela qual a modalidade é compreendida como indicação da suspensão da factualidade; 

por fim, os advérbios então considerados não modais serão analisados sob a ótica da GDF, 

procurando-se estabelecer suas categorias gramaticais, consolidando, dessa forma, a distinção 

entre advérbios modais e não modais. O córpus que será utilizado para as análises será 

constituído pelo banco de dados Córpus do Português (DAVIES; FERREIRA, 2006). Por ser 

um projeto ainda em sua fase inicial, a discussão apresentada aqui será limitada apenas ao 

tratamento dos advérbios modais nas gramáticas descritivas, contrapondo-o à definição de 

modalidade proposta por Narrog (2005). 

 
 

Palavras-chave: modalidade, advérbios, factualidade, Gramática Discursivo-Funcional 
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SOBRE OS USOS DE DESDE QUE NUMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 
 

 

Ingridy Inara Perico (UFMS/CPTL) 
 

 

À luz da abordagem funcional-cognitivista, este trabalho objetiva analisar a mudança 

categorial e conceitual observada nos usos da desde que no português brasileiro. Considera-se 

como fundamentação teórica, as discussões encontradas em Neves (2012, 2016), Hirata-vale 

(2005), Bybee (2010), Neves & Braga (1999), Oliveira (2008, 2012, 2014) e Rodrigues (2013). 

Conforme indicam as pesquisas atuais, o item desde que parece estar em pleno processo de 

gramaticalização, associado a diferentes contextos de uso que vão desde a indicação de espaço 

até à noção de condicionalidade. As mudanças conceituais que se notam em desde que podem 

ser analisadas pela escala de abstratização proposta por Hopper e Traugott (1990): o item 

começa com a conceitualização de espaço concreto e vai sendo expandido para domínios mais 

abstratos, indicando tempo e causalidade. No domínio da causa, as correlações modo-

temporais atuam para auxiliar a construção do sentido de condição. Em termos de mudança 

categorial, a preposição passa a perífrase conjuntiva, integrando a classe de conjunções ou 

conectivos (OLIVEIRA, 2008). A fim de identificar os mecanismos que levam à mudança 

conceitual e, consequentemente, categorial do item desde que, pretende-se aqui esquematizar 

o caminho de abstratização percorrido pelo conector, refletido nas nuances que ele manifesta. 

Para tanto, as ocorrências serão coletadas na base de dados online Corpus do Português 

(FEREIRA; DAVIES, 2006), especificamente no córpus mais atual, dado como webdialetal, 

disponível em (http://www.corpusdoportugues.org/web-dial/). 

 
 

Palavras-chave: usos; mudança conceitual; mudança categorial; desde que. 
 
 

GRADUALIDADE E FREQUÊNCIA NA PARENTETIZAÇÃO DOS VERBOS 

COGNITIVOS 

 
 

Letícia de Almeida Barbosa (UFMS) 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar os verbos cognitivos que se 

comportam como parentéticos epistêmicos, em diferentes estágios do português brasileiro. São 

verbos como achar, pensar, entender, supor, calcular, reconhecer e outros, que, 

prototipicamente, encaixam orações na condição de argumento interno. Diversamente, 

observa-se um novo comportamento para tais elementos, que passam a funcionar como 
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modificadores de sentença. Como partícula independente, eles revelam a subjetividade do 

falante funcionando como modalizadores epistêmicos, o que permite ao falante fazer uma 

afirmação acerca de um fato que julga ser verdadeiro, sem se comprometer totalmente com sua 

afirmativa. Neste trabalho, foi investigada a frequência de ocorrência destes verbos, a fim de 

atestar possível gradualidade em termos de traços semânticos, pois os verbos que estão mais 

próximos do eixo epistêmico tenderiam a se parentetizar com mais frequência em relação aos 

que apresentam traços semânticos distintos. Desta forma, a pesquisa tomou por base estudos 

como os de Hopper; Traugott (1993); Thompson; Mulac (1991), Neves (1997), Martelotta 

(2010), Gonçalves (2007) e Fortilli (2013). Para o levantamento e análise de dados, optou-se 

por uma pesquisa diacrônica dos séculos XVIII, XIX e XX, no Corpus do Português, a fim de 

detectar quais verbos estariam mais suscetíveis a estas mudanças. Assim, de modo quantitativo, 

foi possível observar a frequência das ocorrências e a classe semântica dos verbos mais 

recorrentes. Por meio da análise, constatou-se que os verbos achar, pensar e supor estão sendo 

parentetizados com mais frequência pelo fato de, semanticamente, estarem mais próximos do 

eixo epistêmico, enquanto verbos como entender (assimilar o propósito de algo); imaginar 

(criar ou conceber alguma coisa) e calcular (computar ou fazer cálculos), embora já estejam 

também ligados à modalidade, se parentetizam com menos frequência. 

 

Palavras-chave: Funcionalismo, verbos cognitivos, parentetização. 
 
 
 

ESTUDO DAS CONSTRUÇÕES COORDENADAS EM PARKATÊJÊ (TIMBIRA): 
 

UMA ABORDAGEM FUNCIONALISTA 
 

 

Luciana Renata dos Santos Vieira (UFPA) 
 

Orientadora: Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira (UFPA) 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados parciais obtidos do 

estudo sobre as orações coordenadas da língua indígena Parkatêjê, pertencente ao Tronco 

Macro-Jê, família Jê e complexo dialetal Timbira. A referida língua é falada pelo povo indígena 

Parkatêjê, o qual vive, atualmente, na Reserva Indígena Mãe Maria (RIMM), na cidade de 

Marabá, no sudeste do Pará, a 800 metros da BR-222. As orações coordenadas foram descritas 

inicialmente por Ferreira (2003), que verificou a marcação de switch-reference pelo uso de 

duas conjunções específicas ocorrentes nesses tipos de orações: um par de formas marcadas 

por meio das conjunções nã e mã, uma para o sujeito idêntico (SS) e a outra para o sujeito 

diferente (DS), respectivamente. Com base nas pesquisas iniciais, na análise dos dados 

coletados em campo e em estudos de teóricos funcionalistas como Payne (1985), Comrie 
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(1989), Givón (2001) e Haspelmath (2007); apresentaremos os principais mecanismos para 

coordenar sentenças, bem como os principais tipos desse processo de articulação. Dados 

iniciais apontam que essa língua, além do mecanismo de referência, também faça uso da 

serialização verbal para coordenar suas sentenças. A abordagem funcionalista é fundamental 

nessa pesquisa, pois ela encara os processos sintáticos de articulação de orações para além das 

noções de (in)dependência e considera que nem sempre as definições tradicionais dão conta 

das construções da modalidade falada. A coordenação ainda é um fenômeno pouco estudado 

no âmbito das línguas indígenas brasileiras, de modo que podem ser encontrados poucos 

trabalhos abordando essa temática. Dessa forma, essa pesquisa tem o intuito de contribuir na 

descrição dos aspectos morfossintáticos do Parkatêjê e também de somar seus resultados aos 

estudos descritivos das línguas Jê. 

 
 

Palavras-chave: Parkatêjê. Coordenação. Morfossintaxe. Línguas Timbira. Funcionalismo. 
 

 

A ESTRUTURA ARGUMENTAL PREFERIDA DE ORAÇÕES TEMPORAIS EM 

MEMES QUANDO 

 
 

Sávio André de Souza Cavalcante (UFCE) 
 

 

Este trabalho objetiva analisar, segundo a Hipótese da Estrutura Argumental Preferida 

(EAP) (DU BOIS, 1987), Orações Temporais em memes quando, disponíveis no Google e no 

Instagram. Essas orações apresentam características especiais em virtude de constarem com 

principal apenas expressa em imagens ou vídeos. Segundo o autor, o comportamento dos 

argumentos nas cláusulas de línguas ergativas parece refletir uma configuração estrutural 

estatisticamente preferida. Embora os estudos não apontem o Português como língua 

estritamente ergativa, Pezatti (1993) o apresenta como língua de caráter nominativo/ergativo. 

Além disso, pesquisas em Português confirmam a existência da EAP, sugerindo sua 

universalidade (PEZATTI, 1996). Segundo os estudos de Dubois (1987) na língua maia 

Sacapulteco, algumas tendências puderam ser observadas: (i) apresentação de um ou nenhum 

argumento lexical; (ii) concentração de argumentos lexicais preferencialmente em posição de 

objeto de verbo transitivo e sujeito de verbo intransitivo; (iii) manifestação de nenhum ou 

apenas um argumento novo; e (iv) concentração de argumentos novos em posição de sujeito 

de verbo intransitivo ou objeto de verbo transitivo. Quanto aos procedimentos metodológicos 

desta pesquisa, coletamos 100 orações, dividimos de acordo com seu tipo de verbo (verbos de 

dois argumentos (V2), verbos existenciais de um argumento (V1e) e verbos não-existenciais 

de um argumento (V1~e)) e codificamos conforme as variáveis tempo e modo do verbo; pessoa 
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do discurso; ordem dos constituintes; tipo semântico e sintático do verbo; manifestação, 

posição e estatuto informacional do sujeito de verbos transitivos e intransitivos e do objeto de 

verbos transitivos. Os resultados apontaram para os seguintes traços gerais: ordenação SV(O); 

presença de verbos de estado ou ação (com tendência mais forte para o último tipo) no Presente 

do Indicativo; e expressão de 2ª ou 3ª pessoa do discurso (com tendência mais forte para o 

último tipo). Em relação às tipologias verbais, foram detectados os seguintes traços, que 

confirmam parcialmente a EAP: Sujeito de V2 = [pronominal, pré, dado]; Objeto de V2 = 

[lexical, pós, novo]; Sujeito de V1e = [lexical/pronominal, pré, dado/novo]; Sujeito de V1~e 

= [lexical/pronominal, pré, novo]. Conclui-se, portanto, que essas construções constituem um 

tipo especial quanto à manifestação do sujeito. Logo, entendemos que, nessas construções, 

verbos V2 tendem a apresentar participantes da interação, pronominalizados e dados; já V1e e 

V1~e tendem a focalizar participantes da interação ou externos a ela (pronominais ou lexicais, 

dados ou novos), ainda que V1~e tenha maior tendência em apresentar sujeitos novos. 

 
 

Palavras-chave: Orações Temporais. Meme quando. Estrutura Argumental Preferida. 
 

Funcionalismo. 

 

 

VERBOS COGNITIVOS EM CONFIGURAÇÃO PARENTÉTICA: TRAÇOS 

ESPECIFICADORES 

 

Solange de Carvalho Fortilli (UFMS) 

 

Os verbos cognitivos expressam estados ou atividades que dão origem a percepções, 

conhecimentos, ideias, crenças ou julgamentos e têm como estatuto típico o de predicados 

encaixadores de argumentos oracionais. Alguns dos verbos dessa classe são achar, acreditar, 

admitir, calcular, compreender, considerar, crer, descobrir, duvidar, entender, fingir, ignorar, 

imaginar, julgar, pensar, reconhecer, supor, dentre outros, os quais podem também ser usados 

como partícula independente, aos moldes do que ocorre em “Os espaços eram amplos e, 

suponho, caros” (Folha de São Paulo). Vistos como modificadores de sentença, eles permitem 

ao falante expressar seu posicionamento quanto ao conhecimento da verdade de uma 

proposição, o que lhes atribui o papel de modalizadores epistêmicos. A ligação de tais verbos, 

em maior ou menor grau, com o campo da modalidade epistêmica é ponto pacífico, porém, o 

fato de abordá-los como parentéticos merece ainda uma discussão, o que se funda na 

diversidade de tratamentos que os parênteses vêm ganhando nos estudos linguísticos. Desse 

modo, é objetivo deste trabalho trazer à baila estudos de diferentes inclinações teóricas, como 

os de Traugott (1989, 1997), Traugott; Dasher (2001), Thompson; Mulac (1991), Gonçalves 

(2003), Jubran (2006) e Schneider (2007), para revisitar a natureza dos parênteses e, com base 
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em dados do português brasileiro falado e escrito, refletir sobre os traços que (in)viabilizam 

considerar os verbos cognitivos como tal. 

 
 

Palavras-chave: verbos cognitivos, modalidade epistêmica, parênteses. 
 
 
 

A VOZ PASSIVA COMO RECURSO LINGUÍSTICO DE DISTRIBUIÇÃO 

INFORMACIONAL NA LÍNGUA FALADA 

 

 

Virginia Maria Nuss (UNESP/SJRP) 
 

 

O objeto de estudo deste trabalho consiste nas diferentes formas de construção da voz 

passiva no português brasileiro e seu funcionamento linguístico, textual e discursivo. O 

objetivo deste trabalho reside em expor como as formas de uso de diferentes construções de 

orações passivas possibilitam a distribuição informacional do texto de modo diferenciado e 

podem refletir pragmaticamente na interação verbal. Ao colocar o fenômeno linguístico da voz 

do verbal em análise, considera-se conjuntamente a questão da distribuição dos papéis 

temáticos e do foco informacional, assim como de que maneira esses fenômenos interagem 

com outros fenômenos (de caráter textual e discursivo) repercutindo no controle de fluxo de 

informações. Conforme Ilari e Basso (2008), a voz verbal funciona, vista dessa forma, como 

uma interface entre fenômenos linguísticos e extralinguísticos, e como um mecanismo 

gramatical a disposição do falante. A teoria que subsidia esta pesquisa é de base funcionalista 

(HALLIDAY 1994; DIK 1989), considerando os estudos desenvolvidos no Brasil por Ilari e 

Basso (2008), Neves (1999; 2000), entre outros. O córpus de análise é composto por doze 

entrevistas orais realizadas com líderes e representantes de diferentes denominações religiosas, 

todos com formação superior além da formação teológica. As entrevistas foram transcritas de 

acordo com os critérios propostos pelo projeto da Norma Urbana Culta (NURC) São Paulo e 

tabuladas para o levantamento dos dados sem a ajuda de softwares. As análises demonstraram 

que as construções oracionais na forma passiva auxiliam na manutenção e distribuição 

informacional do texto, permitindo a ocultação de segmentos oracionais de modo a escamotear 

alguns elementos, como o sujeito, colocando em foco outra informação provavelmente 

considerada como mais relevante para o falante de acordo com o contexto da situação 

comunicativa. 

 

Palavras-chave: funcionalismo; distribuição informacional; voz passiva; língua falada. 
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O ESTATUTO SINTÁTICO DA EXPRESSÃO MÊMICA NO PORTUGUÊS DO 

BRASIL: PERSPECTIVAS FUNCIONAIS 

 

 

Wilquer Quadros dos Santos (UFSCar) 
 

 

Os Memes de Internet, se observados apenas em sua imanência, poderiam ser tidos 

como uma manifestação discursiva repleta de impropriedades de toda ordem. Contudo, como 

o texto não se realiza em solitude, tais considerações deveriam levar em conta as condições de 

produção e a dinâmica de atuação dos sujeitos. Dessa forma, implica antes pensar o texto como 

um lugar situado, como uma expressão que sofre influências do uso e que se adapta aos 

propósitos comunicativos de seus interlocutores. Ademais, como, na vertente funcionalista, 

“não se considera que uma descrição da estrutura da sentença seja suficiente para determinar 

o som e o significado da expressão linguística” (NEVES, 1994, p. 113), logo, é preciso pensar 

sua composição sintático-semântica não só a partir da referência aos interlocutores, mas 

também a um ambiente em que a escrita, de alguma forma, divida seu espaço com a 

dinamicidade, a velocidade, a informalidade e oralidade próprias da Internet. Nessa 

perspectiva, o objetivo deste trabalho é analisar e mapear os aspectos sintático-semânticos dos 

textos mêmicos, a saber, os Memes de internet do português brasileiro que se propagam no 

ciberespaço. A partir da segunda década do século XXI, os Memes de Internet assomam como 

um gênero digital de tom humorístico, combativo e crítico, em que se coadunam fatores sócio-

históricos e linguagem(ns). De uso corrente entre os usuários da web 2.0, o termo Meme foi 

cunhado por Richard Dawkins, professor da Universidade de Oxford, no seu célebre livro O 

Gene Egoísta, em 1976. Para Dawkins, os Memes são replicadores comportamentais, unidades 

de transmissão e de imitação cultural, responsáveis pela propagação de fatos, reprodução de 

pensamento e comportamento (DAWKINS:1976). Como gênero multimodal, o Meme de 

Internet organiza-se e constrói sua significação também a partir da dupla articulação da 

dimensão verbal e visual. Portanto, este trabalho intenta mapear também suas regularidades de 

uso e sua articulação semântica com o elemento visual, a partir dos textos mêmicos que 

avultam nas redes sociais de compartilhamento, sites e repositórios online. Teoricamente, esta 

pesquisa fundamenta-se em Dawkins (1976), Blackmore (1999, 2000), Recuero (2007), 

Heylighen (2007), Gunders e Brown (2010); bem como, Halliday (1994), KRESS, G. (2001, 

2002), KRESS, G.; VAN LEEUWEN (2006), Marcuschi (2001, 2008), Neves (1994, 2001, 

2012), Fiorin (2003) e Lajolo e Zilberman (2009), dos estudos linguísticos. Pressupõe-se que, 

seguindo o princípio de fidelidade sintática, os Memes são compostos por frases simples e até 

mesmo de enunciados mais complexos. Entretanto, tais configurações linguísticas sofrem 

supressões, variações e mudanças construcionais, característica do contexto de produção e da 
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forma de interação da internet, sendo essas lacunas ou variações plenamente recuperáveis, 

pragmaticamente, no contexto de produção, recepção e circulação. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo. Sintaxe funcional. Memética. Gêneros multimodais. 
 

Gramática do Design Visual. 
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Simpósio 6: A LSF e a pesquisa linguística no Brasil: 

desafios teóricos e metodológicos nas descrições do 

português 

 
 

Coordenação: Prof. Dr. Orlando Vian Jr. (UNIFESP) 
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DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO “PORTUGUÊS SURDO”: A GRAMÁTICA 

SISTÊMICO-FUNCIONAL PODE AJUDAR? 

 

 

Cleide Emília Faye Pedrosa (UFS) 
 

 

Para a autora Gesser (2002), há marcas de identidade na escrita do português por surdos 

(“português surdo”). Essa identificação nos fala do grande desafio nacional quanto à 

escolarização desses cidadãos. Nesse contexto, atender um novo conceito de bilinguismo se 

faz necessário; pois, são línguas em contatos de modalidades distintas: sua língua materna 

espaço-visual (LIBRAS) e a Língua Portuguesa (LP) (oral-auditiva), na modalidade escrita, 

como L2. Por isso se faz necessário enxergar que ler e escrever são práticas culturais realizadas 

através de relações interculturais, considerando que são experimentados em contextos 

coletivos, organizados socialmente (FERNANDES, 2013). Assim, ponderamos que uma visão 

de língua sob a perspectiva funcional atenderia melhor a descrição e análise de textos 

produzidos por alunos surdos. Para defender esse posicionamento, temos como desafio atingir 

o objetivo de analisar, com base no sistema da avaliatividade, considerando as línguas Libras 

e LP em contato, de que forma os surdos universitários de Letras Libras constroem suas 

narrativas de vida. A investigação será respaldada, desse modo, por uma base teórica interfática 

dos Estudos Surdos com a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) (HALLIDAY, 1985; VIAN 

JÙNIOR, 2010). Assim, para desenvolver a pesquisa, geramos um corpus a partir do 

preenchimento de uma entrevista escrita com dados social, econômico e escolar e como último 

item, solicitamos que alunos do curso de Letras Libras da UFS produzissem uma narrativa de 

vida. Para este trabalho, escolhemos 4 narrativas. Os primeiros resultados abalizam para a 

consolidação de que uma proposta baseada na GSF para análise dos textos\discursos 

produzidos por surdos, ao recorrer a uso de uma língua de modalidade oral na forma escrita, 

mitigariam as diferenças na avaliação do português escrito, como L2 (“português-por-escrito”, 

“português surdo”) por eles. 

 
 

Palavras-chave: Português surdo; Estudos Surdos; Gramática Sistêmico-Funcional 
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ESTRUTURA TEMÁTICA EM INTRODUÇÕES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

 

Edna Cristina Muniz da Silva (UnB) 
 

 

A estrutura temática de um texto reflete o modo como os significados ideacionais e 

interpessoais se organizam para construir o fluxo de informação (Matthiessen 1995; Halliday 
 

& Matthiessen 2014; Thompson 2014). O objeto deste estudo é a análise da organização 

temática e sua relação com a estrutura dos gêneros que constituem as introduções de artigos 

científicos. O corpus da pesquisa é constituído de 21 artigos científicos das áreas da 

antropologia, cardiologia, educação e geociências, escritos em português brasileiro e extraídos 

da base Scielo – Scientific Electronic Library Online (www.scielo.org). As análises se apoiam 

nos pressupostos teóricos da Linguística Sistêmico-Funcional, especificamente sobre a 

metafunção textual da linguagem e a estrutura de gêneros textuais. As questões que orientam 

o estudo são: (1) quais significados ideacionais e interpessoais estão em posição temática; (2) 

qual é o status da informação na atribuição dada-nova e como isso se relaciona à escolha 

temática; (3) como a seleção de Temas constrói a manutenção ou a progressão das ideias; (4) 

como a organização temática se relaciona à estrutura do gênero. Os resultados mostram que as 

introduções de artigos científicos consistem de gêneros textuais variados, e que as escolhas 

temáticas estão intrinsecamente relacionadas à estrutura desses gêneros. 

 
 

Palavras-chave: estrutura temática; artigos científicos; gêneros 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO DA GLOBALIZAÇÃO NO LIVRO DIDÁTICO DE 

GEOGRAFIA 

 
 

Fabiana Aparecida de Assis (UnB) 
 

Edna Cristina Muniz da Silva (UnB) 
 

 

O contexto escolar está permeado por uma diversidade de textos e por inúmeras 

semioses, logo investigar esse contexto pode contribuir para a compreensão de quais gêneros 

predominam, quais os recursos semióticos são utilizados e como eles são articulados para a 

construção dos sentidos. Nesse sentido, a reflexão sobre o livro didático é de grande relevância 

no Brasil, visto que se trata de um importante instrumento de estudo e pesquisa para milhares 

de alunos, senão o único, em inúmeras escolas da federação. Assim, objetivando analisar os 

textos presentes em um capítulo de um dos livros de Geografia mais adotados para os alunos 
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do 9º ano do ensino fundamental, no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2014), a 

fim de identificar como os eventos do mundo físico acerca da globalização são representados 

nesse livro, este estudo orienta-se pelo arcabouço teórico-metodológico da Gramática 

Sistêmico Funcional (MARTIN e ROSE, 2007; HALLIDAY, 1978, 1994; HALLIDAY e 

MATTHIESSEN, 2014). O macro tema Globalização foi escolhido devido à relevância dos 

temas relacionados às causas e consequências desse fenômeno para a compreensão dos 

desafios atuais da humanidade. Após leitura, descrição e análise dos textos, pode-se verificar 

que, em relação aos processos, há uma prevalência de processos materiais relacionados às 

relações comerciais favorecidas pela Nova Ordem Mundial, e de processos relacionais, que 

contribuem para a construção de conceitos acerca dos temas. Os participantes mais encontrados 

são nações, que às vezes são retomados, ora por repetições, ora por sinônimos. Outra 

ocorrência relevante no capítulo de livro investigado foi a quantidade de metáforas gramaticais 

encontradas, especialmente as nominalizações, que são formas incongruentes, não esperadas, 

de expressar os eventos representados, pois ideias são condensadas, muitas vezes perdendo-se 

participantes, como por exemplo, o ator. 

 
 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico Funcional. Processos materiais. Nominalizações. 
 
 

A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO PELO SISTEMA DO COMPLEXO ORACIONAL 
 

 

Fernando Henrique Pereira da Silva 

 (Faculdade Estácio de Sá) 
 

 

Esta comunicação tem como finalidade analisar como o sentido (metafunção ideacional 

lógica) ocorre no grego koiné dentro de uma visão funcionalista da linguagem. Para tal, se 

valerá da linguística sistêmico-funcional (HALLIDAY E MATTHIESSEN, 2004; FUZER E 

CABRAL, 2014) como aporte teórico. Halliday e Matthiessen (2004) consideram que o 

significado se dá em três metafunções. A metafunção interpessoal lida com as relações entre 

os participantes, o que se expressa pelo sistema de Modo. A metafunção textual é a 

configuração do texto no que concerne a sua organização por meio do sistema temático (tema 

e rema) e de informação (dado e novo). A ideacional que é dividida em experiencial e lógica; 

sendo que a aquela trata de como, na léxico-gramática, as experiências são representadas, o 

que acontece pelo sistema de transitividade. Já a lógica se expressa na léxico-gramática pelo 

complexo oracional, que procura “a investigar como as orações se ligam umas com as outras 

por meio de relações lógico-semânticas” (HALLIDAY E MATTHIESSEN, p.363, 2004). É 

justamente a análise desta última metafunção que será o objeto de escrutínio em textos do 

koiné, a fim de se perceber como se constrói o sentido. No que tangue à metodologia, ela é de 
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cunho descritivo, quando da tentativa de analisar e interpretar, criticamente, como se dá a 

construção do sentido pela análise do complexo oracional grego. Em um primeiro momento 

será explanada a concepção de linguagem, coesão e coerência na visão da linguística sistêmica 

bem como a de metafunção ideacional lógica que se expressa na léxico-gramática do complexo 

oracional. Por fim serão analisados textos do grego koiné dentro do referido aporte teórico. 

 

 

Palavras-chave: Linguística sistêmico-funcional; metafunção ideacional lógica; coesão; 
coerência; grego koiné. 
 
 

CIRCUNSTÂNCIAS DE ÂNGULO PELO VIÉS DO SISTEMA DE 

AVALIATIVIDADE: ANÁLISE CONTRASTIVA EM CORPUS SOBRE A 

PROPOSTA DA NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 
 

Henrique Campos Freitas  

(UNIUBE) 
 

 

A teoria da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; 

2014) vem ganhando destaque no contexto acadêmico nacional, na última década. Tal modelo 

parte do princípio que a língua é um sistema de escolhas e evidencia como essas escolhas são 

usadas na construção de uma oração como forma de interação. Além disso, a partir das 

metafunções da linguagem (textual, ideacional e interpessoal), é possível compreender e 

descrever os componentes linguísticos sob esses três diferentes níveis. Já na busca de 

compreender como esses elementos se correspondem através de aspectos interpessoais, o 

sistema de Avaliatividade, proposto por Martin (1999), será outro suporte teórico que auxiliará 

na identificação e análise de como esses aspectos servem como mecanismos de avaliação e em 

quais instâncias as circunstâncias de ângulo dão o direcionamento introdutório de engajamento 

ou reconhecimento no corpus de análise, composto por pareceres técnicos, textos informativos 

e documentos orientadores, relacionados aos documentos sobre a nova proposta da BNCC. 

Para isso, iremos descrever e analisar as circunstâncias de ângulo, conforme os preceitos da 

LSF, no corpus citado e, com subsídios da Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 

2004; 2009), verificar tanto a recorrência como a coocorrência desse elemento, utilizando o 

programa WordSmith Tools (SCOTT, 2015) bem como suas ferramentas. Também, usaremos 

o programa UAM Corpus Tool (O’ DONNELL, 2016) para anotação desses elementos 

avaliativos presentes no corpus, a fim de quantificar a utilização de reconhecimento ou 

engajamento nesses textos. Assim, o trabalho visa colaborar para o letramento em Língua 

Portuguesa a partir das teorias supracitadas, despertando o olhar acadêmico para uma análise 

semântico-discursiva dos elementos que formam uma oração, a partir da identificação das 
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circunstâncias de ângulo e de como o produtor do texto se relaciona, com seus interlocutores, 

para a construção de uma avaliação sobre o tema. 

 

 

Palavras-chave: Circunstâncias de ângulo; Linguística de Corpus; Linguística Sistêmico-

Funcional; Sistema de Avaliatividade. 

 

 

ORAÇÕES RELACIONAIS E EXISTENCIAIS EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS DE 

ALUNOS DE INGLÊS: UM ESTUDO SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 
 

Heryzânya Alves Ramalho  

(UFRN) 
 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as orações relacionais e existenciais presentes 

em textos argumentativos produzidos por alunos de um curso de inglês básico oferecido por 

uma universidade federal no nordeste do Brasil. O artigo possui caráter qualiquantitativo 

(DÖRNYEI, 2007; GRIFFEE, 2012) e fundamenta-se na linguística sistêmico-funcional 

(HALLIDAY, 1994; EGGINS, 2004; HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014). Sendo assim, a 

análise qualitativa dos dados ocorre por meio do sistema de transitividade de acordo com a 

teoria da LSF, permitindo, assim, a observação dos elementos obrigatórios das orações: 

participante e processo. Em relação à parte quantitativa da análise, utilizou-se a ferramenta 

Wordsmith Tools 5.0 a fim de identificar e quantificar os participantes e os processos utilizados 

nas orações estudadas nesta pesquisa para que, dessa maneira, possam se estabelecer relações 

entre os elementos de cada tipo de oração. Os resultados apontam que as orações relacionais 

atributivas foram as mais frequentes dentre os tipos de orações relacionais, visto que são 

utilizadas para expor diferentes opiniões acerca do assunto e para fazer julgamentos de valor. 

As orações existenciais, por sua vez, são pouco frequentes, sendo utilizadas para introduzir 

ideias e para iniciar a discussão do tema. Por fim, observou-se também que os alunos 

confundem os significados de certas orações relacionais e experienciais em inglês com os 

significados pretendidos em português, prejudicando, dessa maneira, a construção do sentido 

experiencial dos textos na língua-alvo. 

 
 

Palavras-chave:  Linguística  Sistêmico-  Funcional.  Transitividade.  Orações  Relacionais. 
 

Orações Existenciais. 
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A LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL COMO FERRAMENTA 

ANALÍTICA DA REPRESENTAÇÃO DE LGBT NA IMPRENSA DOMINANTE 
 

BRASILEIRA 
 

 

Iran Ferreira de Melo 

 (UFRPE) 
 

 

A preocupação em relacionar a forma de um texto à função que essa forma 

desempenha num contexto social amplo é o objetivo da Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF), abordagem teórico-metodológica que tem desempenhado um papel bastante 

significativo na analise do discurso midiático contemporâneo. A LSF identifica a 

linguagem verbal como um sistema semiótico composto por estratos desde elementos 

fonético-fonológicos até aspectos ligados ao contexto de situação dos textos, e como um 

fenômeno multifuncional, porque realiza simultaneamente três tipos de funções diferentes, 

denominadas por Halliday e Matthiessen (2004) de metafunções da linguagem. São elas: 

ideacional, interpessoal e textual. A função ideacional corresponde ao papel, que a 

linguagem possui, de representar a realidade, pois, segundo esses linguistas, os enunciados 

refletem eventos, ações, estados, indivíduos e diversos processos da atividade humana 

através de alguns recursos linguísticos relativos à lexicogramática de transitividade. Nossa 

abordagem parte dos pressupostos sobre essa função para compreender como tais 

categorias linguísticas funcionam para compreender a elaboração da imagem de um grupo 

social historicamente alijado de seus direitos sociais: lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros (LGBT). Diante disso, apresentaremos um estudo linguístico-discursivo da 

militância empreendida por esses indivíduos, cujo enfoque se dá sobre a representação 

social construída em textos jornalísticos acerca de atividades públicas do movimento 

LGBT. Nossos objetivos estão dirigidos especificamente à investigação da forma como a 

população LGBT é construída no discurso jornalístico, bem como à interpretação de como 

esse discurso contribui para reforçar ou romper com o imaginário social hegemônico sobre 

essa população. Diante disso, tal trabalho fornece informações de como a linguagem 

jornalística pode estar ligada à produção da imagem dos sujeitos e, assim, possibilitar a 

conscientização sobre tal estratégia midiática. 

 
 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional, LGBT, representação. 
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O SISTEMA DE ENGAJAMENTO EM PROCESSOS IDENTITÁRIOS NOS 

CURRÍCULOS LATTES 

 

João Paulo Lima Cunha (UFS) 

 

Orientadora: Profª Drª Cleide Emília Faye Pedrosa 
 

 

As identidades, nos últimos anos, principalmente nos estudos discursivos, têm sido alvo 

de discussão efervescente, envolvendo as fragmentações de atores sociais pós-modernos: “uma 

verdadeira explosão discursiva" (HALL, 2012). Seguindo essa postura, tomando como 

pressuposto que as relações identitárias se materializam por meio da léxico-gramática (VIAN 

JR, 2011), esta proposta tem por base a verificação das realizações do sistema de 

engajamento/comprometimento (engagement) contribuem para emergir identidades coletivas 

em currículos lattes (MARTIN; WHITE, 2005). Este trabalho entende as identidades como um 

conceito simbólico capaz de auxiliar na observação de realidades determinadas – uma espécie 

de mecanismo/uma lente (MERLUCCI, 1985). Por meio dessa prática, torna-se possível 

verificar a materialidade linguística do texto introdutório do currículo lattes se efetivando por 

relações dialógicas. O diálogo se constitui em monoglossia e heteroglossia. As escolhas 

monoglóssicas tornam o texto inquestionável, por se tratarem de construções oracionais e 

valores semânticos que privilegiam o caráter de verdade exposto pelo discurso do ator social, 

isto é, uma atitude monoglóssica (BALOCCO, 2011). Já as escolhas heteroglóssicas se dão 

pela expansão do significado semântico. Dão-se pelo reconhecimento de outras vozes 

adicionadas ao discurso, ou seja, vozes atribuídas a outrem (SOUZA, 2011). Esses recursos no 

sistema de escolhas dos atores fazem emergir identidades hegemonicamente estabelecidas, por 

meio da autoridade intelectual e moral (GRAMSCI, 2002; COUTINHO, 2011). Sendo assim, 

entendemos o lattes como um espaço (lócus) propício para constituição de identidades 

coletivas envoltas por relações hegemônicas (BOURDIEU, 2004; HEY, 2008). Utilizamos 

como base metodológica a perspectiva descritiva/interpretativa (MAGALHÃES, 2001). 

Enquanto método de estudo e teoria social, para fundamentação da pesquisa, este trabalho se 

vincula aos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2008, 2001; 

PEDROSA, 2012). O corpus se constitui de cinco textos introdutórios de currículos lattes de 

pesquisadores da linguagem. Os dados evidenciam que os textos dos currículos lattes são 

baseadas fontes de posicionamentos diálogos, cumprindo os objetivos discursivos de cada ator. 

Por fim, para além do exposto, a associação entre os pressupostos da análise crítica do discurso 

e da linguística sistêmico-funcional nos permite inferir que, na pós-modernidade, alguns 

pressupostos identitários coletivos contribuem para o entendimento da realidade acadêmica. 

 

Palavras-chave: posicionamentos dialógicos, identidades coletivas, currículos lattes. 
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DESCRIÇÃO SISTÊMICO-FUNCIONAL DE METÁFORAS GRAMATICAIS COM 

VERBOS LEVES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 
 

Jordão Joanes Dantas da Silva (UFPE) 
 

Maria Medianeira de Souza (UFPE - Orientadora) 
 

Anderson Alves de Souza (UFPB - Coorientador) 
 

 

No arcabouço teórico da Linguística Sistêmico-Funcional, em que a língua é percebida 

enquanto um objeto estratificado, há a possibilidade de uma mesma experiência ser 

reconstruída como resultado de uma tensão entre os estratos semântico e lexicogramatical. 

Essa reconstrução equivale ao que Halliday (1985/1994) chama de metáfora gramatical, 

fenômeno que tem sido estudado e identificado como a realização lexicogramatical alternativa 

para um mesmo significado (HALLIDAY, 1985/1994) ou para uma junção de mais de um 

significado (com o pensamento de que a variante metafórica se distingue por meio de detalhes 

semânticos (HALLIDAY, 1998; HALLIDAY e MATTHIESSEN, 1999; RAVELLI, 1988)). 

O que se percebe é que, por meio do conceito de metáfora gramatical, podemos descrever 

certos fenômenos linguísticos, a exemplo de construções com verbos leves seguidos de 

nominalizações. Essa descrição, no entanto, deve ir além da identificação de expressões 

congruentes para metáforas gramaticais. Assim, será demonstrado como a elaboração de redes 

de agnatos (HEYVAERT, 2003) pode contribuir na identificação de tipos de orações 

metafóricas com o uso de verbos leves, bem como será apresentada uma maneira incipiente de 

representar esses tipos de metáforas gramaticais em forma de redes de sistema. Exemplos 

linguísticos serão retirados, principalmente, do corpus C-ORAL-BRASIL I. Ao final, 

evidencia-se como a descrição do português brasileiro, no que se refere a fenômenos 

lexicogramaticais menos gerais, pode ser ampliada a partir de um modelo sistêmico-funcional. 

 
 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional. Metáfora gramatical. Verbos leves. 
 

Descrição do Português Brasileiro. 
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RECURSOS SEMÂNTICO-DISCURSIVOS PARA 

RASTREAMENTO DE IDENTIDADES NO DISCURSO DA 

HISTÓRIA 

 

Kelly Cristina Nunes de Oliveira (UnB) 
 

Edna Cristina Muniz da Silva (UnB) 

 

Documentos oficiais recomendam o reconhecimento de mecanismos de composição de 

texto para acesso às informações de natureza histórica. Essa habilidade possibilita reconhecer 

a importância de identidades - seja em sua constituição ou representação - para a compreensão 

de fenômenos históricos. Nesse contexto, os livros didáticos permeiam as práticas de 

letramentos no contexto escolar, uma vez que suas contribuições sedimentam processos de 

aprendizagem nas áreas do conhecimento. Tal implicação aponta para reflexão relativa às 

práticas envolvidas na compreensão desta ordem do discurso. Nesse contexto, este trabalho 

visa aplicar os conhecimentos oriundos da Linguística Sistêmico-Funcional, da Análise de 

Discurso Crítica, em especial, de estudos sobre identidades e de teorias da Multimodalidade 

por meio da análise de elementos léxico-gramaticais e dos sistemas de transitividade, 

avaliatividade e identificação e de outro modos semióticos para apresentar pistas de 

representação identitária dos textos da unidade 21 “O Brasil na Nova ordem Mundial” de um 

livro de História de 3º ano do Ensino Médio. A análise evidenciará como elementos 

linguísticos viabilizam o objetivo sócio-comunicativo e a exteriorização de aspectos 

avaliativos acerca de pessoas, notadamente, ex-presidentes da República, que compõem o 

discurso. Nesse sentido, o aporte teórico-metodológico indicado fornece ferramentas ao 

mapear escolhas léxico-gramaticais e a seleção de imagens presentes nos textos, uma vez que 

evidencia um sistema semiótico em que o falante escolhe elementos linguísticos e imagéticos 

adequados a cada situação, de modo que a relação entre gramática e significado pode orientar 

alunos/as a compreender as relações de poder e as representações identitárias constantes nos 

textos. 

 

Palavras-chave: Multimodalidade, Linguística Sistêmico-Funcional, História, identidade, 

livro didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

ANÁLISE DE DISCURSO MULTIMODAL SISTÊMICO-FUNCIONAL EM LIVROS 

DIDÁTICOS: A RELAÇÃO IMAGEM-VERBIAGEM 

 
 

Orlando Vian Jr (UNIFESP/CNPq) 
 

Reinildes Dias (UFMG) 
 

 

A integração do livro didático de inglês ao processo de ensino e aprendizagem na escola 

pública passa a ser efetivada apenas a partir de 2011. As outras disciplinas do currículo escolar, 

porém, já podiam contar com o suporte desse artefato cultural indispensável nas salas de aula 

desde 1996, quando os livros passaram a ser distribuídos gratuitamente pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). Como esse material pedagógico é de fundamental 

importância para a formação cidadã no contexto educacional da educação pública, 

especialmente no do inglês para a inclusão social dos alunos à era de múltiplas interações 

virtuais pela web, torna-se relevante investigá-lo sob o viés de pesquisas recentes em 

linguística aplicada. Nesta comunicação analisamos aspectos multimodais das duas coleções 

de inglês mais adotadas no ensino médio, High Up e Way to go, aprovadas pelo PNLD-2015. 

Adotamos uma perspectiva multimodal sistêmico-funcional para compreender as relações 

entre as verbiagens e as imagens nestes instrumentos de significação multifacetados e 

complexos (BUNZEN, 2008). Com base em elementos do arcabouço de Painter, Martin e 

Unsworth (2013), analisamos o corpus a partir de três perspectivas: a integração multimodal, 

o enquadramento e o foco para entender como os espaços visuais são compostos. Acreditamos 

que estudos como o apresentado nesta comunicação oral podem ajudar professores de inglês a 

compreender os aspectos multimodais presentes nos livros com os quais trabalham para que 

possam aperfeiçoar suas práticas pedagógicas e melhor preparar seus alunos para os desafios 

pessoais e acadêmicos do presente e do futuro. 

 

 

Palavras-Chave: Análise de Discurso Multimodal Sistêmico-Funcional; Livros Didáticos de 

Inglês; Ensino Médio-Educação Pública. 
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DE PPROFESSORES DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: SUJEITOS, POSICIONAMENTOS, PRÁTICAS SOCIAIS E A 

GRAMÁTICA DA EXEPERIÊNCIA 

 
 

Taysa Mércia dos Santos Souza Damaceno (UFS/DLEV/ProfLetras) 
 

 

Situado nos estudos de Linguística Aplicada, este trabalho tem perspectiva 

interdisciplinar (Análise Crítica do Discurso, Sociologia para Mudança Social, Estudos 

Culturais e Linguística Sistêmico-Funcional). As análises discursivas foram textualmente 

orientadas, em sua maioria, pelo aporte da Gramática Sistêmico Funcional, especificamente 

pelos processos do Sistema de Transitividade postulado por Halliday, (1985); Halliday e 

Mathiessen, (2004); Eggins (2004); Cunha e Souza (2011). Parte-se de uma proposta de 

pesquisa científica (BAUER; GASKELL, 2011) pelo caminho da Análise de Discursos (GILL, 

2011; FAIRCLOUGH, 2001), no contexto de produção do conhecimento em Linguística 

Aplicada (MOITA LOPES, 1998). Os fundamentos teóricos estão endossados pela Análise 

Crítica do Discurso (ACD), por Fairclough (2001, 2003, 2006), dentro da Abordagem 

Sociológica e Comunicacional do Discurso (ASCD), por Pedrosa (2012), Damaceno (2013). 

Para dar conta desse conjunto complexo de cultura e eventos discursivos sobre os processos 

de subjetivações dos docentes de Língua Portuguesa na educação Básica, ante os desafios para 

o ensino de Leitura e Escrita, o aspecto linguístico da gramática da experiência, a partir do 

sistema de Transitividade, foi observado pelas materializações que estes docentes podiam fazer 

diante dos seus impasses, sucessos, fracassos e suas superações nas práticas docentes.A partir 

desses aspectos, as análises discursivas críticas e textualmente orientadas, na esfera das 

constituições dos Sujeitos dentro de uma conjuntura social e no uso centrado em significados 

ideacionais, apresentaram um arcabouço das expectativas docentes a partir das escolhas dos 

processos verbais e ocorrências nas narrativas dos professores, refletindo as práticas sociais 

destes. 

 
 

Palavras-chave: discursos, professores, experiências, transitividade. 
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DESMASCARANDO A IMPARCIALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA LSF À 

LEITURA CRÍTICA NA ESCOLA BÁSICA 

 

 

Thamara Santos de Castro Goulart (UFF / UERJ) 
 

 

Como professores de língua portuguesa língua materna, nosso dever é oferecer 

instrumentos aos alunos para que eles possam agir em sociedade por meio do uso da língua, 

falando, ouvindo, lendo e escrevendo. Para isso, acreditamos que uma das estratégias para o 

aprimoramento dessas habilidades seja o desenvolvimento de um trabalho de abordagem 

semântica e pragmática das estruturas linguísticas, oferecendo aos alunos um caminho para 

atingir a compreensão textual para além da superfície do texto e uma produção que cumpra 

seus propósitos comunicativos. Assim, como uma maneira de aprimorar a habilidade leitora 

dos alunos da Escola Básica, neste trabalho, observaremos semanticamente a construção de 

notícias que abordam um mesmo assunto, provenientes de diferentes veículos. Acreditamos 

que, por meio de uma análise minuciosa dos sistemas gramaticais (Transitividade, Modo, 

Tema-Rema) que realizam as metafunções da linguagem (ideacional, interpessoal e textual), 

podemos levar nossos alunos a um melhor entendimento do texto, inferindo, inclusive, o 

posicionamento do enunciador sobre o assunto tratado, mesmo em se tratando de gêneros 

considerados “imparciais”, como as notícias. É importante que sejam desenvolvidas estratégias 

que aprimorem a leitura crítica – e consequentemente a escrita - dos alunos da Escola Básica. 

Por meio da reflexão sobre a língua e sobre os recursos que ela disponibiliza, os discentes serão 

capazes de agir e fazer agir linguisticamente em sociedade. 

 
 

Palavras-chave: LSF, ensino de língua portuguesa, Escola Básica. 
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IDEOLOGIA EM GÊNEROS DISCURSIVOS PELA ANÁLISE ASSOCIADA DA 

LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E LINGUÍSTICA DE CORPUS: 

CANTIGAS GALEGO-PORTUGUESAS 

 
 

Ulisses Tadeu Vaz de Oliveira (UFMS) 
 

 

Recentes pesquisas linguísticas no escopo da Linguística Sistêmico-Funcional e 

Linguística de Corpus permitiram grandes avanços no entendimento da microestrutura e 

macroestrutura textual, devido à crescente preocupação de qualificar dados quantitativos, em 

especial as escolhas léxico-gramaticais e os padrões de ocorrências em gêneros discursivos. 

Assim, a associação das ferramentas metodológicas fornecidas pelo arcabouço teórico de 

ambas as teorias permite um estudo abrangente do texto, uma vez que a análise cruzada de 

dados pode evidenciar importantes padrões de uso da língua para o reconhecimento e uso de 

gêneros discursivos. De fato, a recorrente discordância na definição de gêneros do discurso 

ocorre, em grande medida, pois a estabilidade relativa de gênero (cf. Bakhtin, 1992) ocorre em 

diferentes níveis linguísticos. A ideologia, considerada uma dimensão contextual superior, fica 

geralmente desprestigiada nas análises de gênero, justamente por seu caráter amplo e 

multinível, o que dificulta a manipulação de dados pelo pesquisador. Portanto, a presente 

comunicação tem o objetivo de apresentar uma proposta de análise cruzada, ou seja, uma 

associação teórico-metodológica envolvendo a Linguística Sistêmico-Funcional e a 

Linguística de Corpus, para a delineação de complexos ideológicos visualizados nos padrões 

de ocorrência de participantes-chave no discurso e o significado logogenético obtido da 

representação da experiência (metafunção ideacional) em cantigas de amor galego-portuguesas 

(OLIVEIRA, 2004, 2017). A pesquisa mostrou como uma sucessão de orações com um padrão 

de ocorrência de processos, participantes e circunstâncias pode realizar linguisticamente uma 

macro-argumentação ideológica e logogenética essencial, a qual deveria ser considerada em 

análises abrangentes sobre gênero discursivo. 

 

 

Palavras-chave: gêneros discursivos. Linguística Sistêmico-Funcional. Linguística de 

Corpus. ideologia. 
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Simpósio 7: Mudanças na língua em uso 

 
 
 
 

Coordenadores: Camilo Rosa Silva (UFPB) e 

Cléber Ataíde (UFRPE) 
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MUDANÇA LINGUÍSTICA: O ITEM LINGUÍSTICO FEITO EM FUNÇÃO DE 

CONECTOR COMPARATIVO E OS PRINCÍPIOS DE HOPPER (1991) 

 

 

Aymmée Silveira Santos (UFPB) 
 

 

Os  estudos  da  corrente  funcionalista  norte-americana  vêm  demonstrando  que  a 
 

sintaxe de uma língua possui estruturas em constante mutação, originadas do discurso e das 
 

estratégias de organização das informações elaboradas pelos falantes na atividade 
 

comunicativa. Durante o processo de mudança linguística, os falantes utilizam mecanismos e 
 

princípios que colaboram para que haja o fenômeno da gramaticalização. Este fenômeno 
 

possibilita  que  itens  ou  construções  linguísticas  passem  de  uma  categoria  lexical  para 
 

gramatical ou, ainda, de uma categoria menos gramatical para mais gramatical. Levando em 
 

consideração que o item feito vem passando por um processo de gramaticalização ao exercer, 
 

dentre outras funções, a  de conector comparativo, o presente estudo  objetiva analisar o 
 

comportamento  do  item  feito  com  a  função  supramencionada  ancorado  aos  princípios 
 

desenvolvidos  por  Hopper  (1991).  Para  isso,  foram  selecionados  recortes  de  entrevistas 
 

disponibilizadas pelo Projeto Variação Linguística – VALPB (1993), em que os informantes 
 

fazem uso do item em questão com a função de conector comparativo. Os aportes teóricos 
 

utilizados durante o trabalho foram, dentre outros autores, Hopper (1991), Martelotta (2011) 
 

e Castilho (2010). Os resultados demonstraram que, através princípios desenvolvidos por 
 

Hopper (1991), podemos melhor compreender o processo de gramaticalização do item feito, 
 

embora tenhamos verificado que a consequente cristalização de feito em função de conector 
 

comparativo não nos deixe perceptível o princípio de persistência, em que, ao passar de 
 

lexical  para  gramatical,  alguns  traços  do  sentido  original  do  item  linguístico  tendem  a 
 

permanecer ativos. 
 

Palavras-chave: funcionalismo; gramaticalização; mudança linguística; princípios; feito 
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A GRAMATICALIZAÇÃO DA ORDENAÇÃO VS: UM ESTUDO DAS 

CONSTRUÇÕES DE BASE VERBAL DE DISCURSO REPORTADO 

 

 

Cleber Ataíde (UFRPE) 
 

 

Nesta pesquisa, propomos um estudo das cláusulas VS a partir do escopo teórico que 

investiga os aspectos cognitivo-funcionais da língua. Portanto, para investigar as cláusulas VS, 

recorremos aos princípios da (1) Gramaticalização e da (2) Gramática das Construções, os 

quais consideram que fatores discursivo-pragmáticos e semântico-cognitivos funcionam como 

gatilho para a emergência de padrões gramaticais para satisfazer a determinados propósitos 

comunicativos, e que a língua é formada por construções abstralizadas e convencionalizadas 

resultantes de pressões estruturais, de motivações de ordem cognitiva e de interferência do 

ambiente sócio-histórico. Embora as pesquisas, de modo geral, têm compreendido a VS no 

português brasileiro como um fenômeno de variação e atribuído-lhe o caráter marcado pelo 

fato de ser menos produtiva e limitada a determinados contextos, Ataíde (2016) explora a 

cláusula VS como uma macroconstrução em que o princípio governante para a distribuição dos 

constituintes na sentença está correlacionado, além de fatores formais, aos aspectos 

pragmáticos-discursivos da comunicação humana. Desse modo, podemos compreender que as 

cláusulas de inversão do sujeito configuram-se em “porções” centrais ou periféricas dos textos 

e cumprem as funções de: introduzir uma informação nova, participar do fluxo informacional, 

apresentar comentários subjetivos e introduzir discursos reportados (ATAÍDE, 2014). Para esta 

pesquisa, deter-nos-emos à discussão acerca da construção Verbo de comunicação + Sujeito 

representado por um SN ou Pronome (VCom.SLex. 
 

- VCom. SPron.) em contextos de uso nos gêneros da esfera escrita: editoriais e cartas do leitor do 

corpus do Laboratório de Edição e Descrição Linguística de Pernambuco (LEDOC). 

Resultados preliminares apontam que esse tipo de construção VS é uma das estratégias de 

continuidade textual, atuando como recurso coesivo e, portanto, colaborando com a construção 

do plano discursivo e cumpre a função pragmática de atribuir à outra fonte de enunciação 

identificada no texto a perspectiva sobre o assunto ou a responsabilidade pelo dizer. Quanto à 

ordenação das palavras, duas configurações são possíveis com os verbos de comunicação: 

XVS e VSX. Essas configurações estão relacionadas diretamente ao modo que o 

falante/escrevente escolhe para codificar o discurso do enunciador, se direto ou indireto. As 

cláusulas VS de discurso direto ou indireto aparecem para introduzir frases ou fatos de 

autoridades cujo emprego reforça a argumentação ou a contra-argumentação do informante. 

 

Palavras-chave: Ordenação VS, Verbos de comunicação, Gramaticalização. 
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MAPEANDO MULTIFUNÇÕES DO ENTÃO À LUZ DOS MECANISMOS 

MOTIVADORES DA GRAMATICALIZAÇÃO DE BYBEE 

 

Daiane Aparecida Cavalcante (UFPB) 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo de mapear multifunções do então à luz dos 

mecanismos motivadores de gramaticalização propostos por Bybee (1994), para verificar seu 

estágio de gramaticalização, em dados da oralidade. A autora (1994) propõe os seguintes 

mecanismos motivadores da gramaticalização: extensão metafórica, inferência, generalização, 

harmonia e absorção. O corpus utilizado é o Linguajar do Sertão Paraibano (2012), com 

informantes da zona urbana das cidades de Cajazeiras, Catingueira e Catolé do Rocha. Dentre 

os autores, com quem tentamos dialogar, além de Bybee (1994; 2016), estão: Gonçalves 

(2007), Martelotta (2011), Pezati (2001) e Risso (1996). Conforme a amostra de dados, o já 

referido item apresenta deslizamentos funcionais, desbotamento e enfraquecimento semântico, 

conforme sinalizam os mecanismos motivadores mais salientes na análise dos dados: extensão 

metafórica, inferência e generalização. O então apresenta expansão dos traços prototípicos 

persistentes de sua função-fonte, preservando alguns traços da estrutura relacional original. 

Também, ganha traços pragmático-discursivos da função-alvo, através da memória 

enriquecida dos falantes e do princípio da extensão imagética. Assim, o item em tela apresenta 

comportamento multifuncional de anafórico temporal ou retomador, perspectivador ou 

angulador, alternativo, introdutor, juntor, pausador, inferidor e resumidor. Concluímos, 

portanto, que a função-fonte perde transparência e semantização harmônica em alguns 

contextos e ganha absorção parcial por parte dos falantes, ou seja, o item mantém 

características do comportamento funcional de sua função-fonte, o que evidencia o estágio 

parcial de gramaticalização. 

 

Palavras-chave: Estágio de Gramaticalização. Mecanismos motivadores. 
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A MUDANÇA LINGUÍSTICA DA EXPRESSÃO AMAZÔNICA MAS QUANDO 
 

 

Érica do Socorro Barbosa Reis (UFF) 
 

Orientadora: Profª. Drª. Nilza Barrozo Dias 
 

 

O trabalho em questão traz uma breve análise sobre a mudança linguística que a 

expressão amazônica mas quando vem apresentando. Esta expressão é utilizada em contextos 

de falas coloquiais e principalmente em situação conversacional ou dialógica. Sua atual 

denotação é a negação e a contra argumentação de que foi dito anteriormente. Os dados 

coletados para este trabalho foram extraídos de conversas do aplicativo de mensagens 

instantâneas chamado WhatApp e de áudios coletados no estado do Pará, mais especificamente 

no arquipélago do Marajó, na cidade de Breves-PA, no período de Maio de 2016 a Janeiro do 

ano corrente. Estes dados estão passando pelo processo de transcrição grafêmica e, de acordo 

com o que já analisamos até o presente momento, foram encontrados 04 (quatro) tipos da forma 

“mas quando”. Estes dados foram submetidos à pesquisa que tem por base o estudo 

funcionalista e sincrônico da linguagem que perpassa pelo gradiente contextual apresentado 

por Diewald (2002), que propõe um roteiro de 04 (quatro) estágios sucessivos e ordenados de 

mudança linguística. O conceito de mudança linguística está assentado na língua em uso 

(TRAUGOTT, 2008), na interação falante-ouvinte. Para Martelotta; Votre e Cezario (1996), 

os usuários de uma língua vêm sendo concebidos como criadores, idealizadores e 

transformadores de estruturas, bem como de itens e de processos que se verificam nas línguas, 

ou seja, o usuário é o responsável pelo estado e pela forma da língua em cada momento em 

que se abordam a estrutura e seu funcionamento. Nossa hipótese se encaminha para demonstrar 

que a estrutura mas quando pode apresentar denotação negativa no falar amazônico pelo fato 

de a conjunção mas trazer consigo a carga opositiva e adversativa, o que se aproxima muito do 

aspecto negativo da expressão. Já o adverbio temporal quando, que também pode ter valor de 

conjunção ou pronome relativo, segundo Castilho, 2010 continua demarcando um determinado 

tempo, tempo este mais abstrato do concreto. Em suma, temos supostamente uma negação 

marcada principalmente pelo mas dentro de um tempo indeterminado marcado pelo quando. 

 
 

Palavras-chave: Mudança linguística. Expressão amazônica. Estudo funcionalista. 
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FORMAS TRATAMENTAIS ENTRE FAMÍLIAS SERIDOENSES 
 

 

Gisonaldo Arcanjo de Sousa (UFRN) 
 

 

Este trabalho visa a apontar resultados a respeito do uso das formas tratamentais 

preferidas por seridoenses em cartas escritas no século XX. Vale esclarecer que o seridoense 

é, historiograficamente, o habitante da região do Seridó, no estado do Rio grande do Norte. A 

pesquisa se desenvolve na perspectiva dos estudos sociofuncionalistas, ou seja, na perspectiva 

da convergência das duas teorias: Sociolinguística (WEINRICH, LABOV e HERZOG, 1968) 

e no Funcionalismo linguístico, com atenção para os trabalhos de Givón (1995), Bybee (2008), 

Tavares (2003); Gorski; Tavares (2013). Para isso, seleciono cartas de três famílias da região 

estudada, nas quais averiguo qual dessas famílias é a mais produtiva no uso das formas 

pronominais TU, VOCÊ, SENHOR (A). Analiso também nas mesmas cartas, as relações de 

poder estabelecidas entre emissor e receptor, no intuito de verificar a assimetria e simetria 

existentes no tratamento dado ao outro nos moldes de Brown e Gilman (1960). Os resultados 

sugerem uma não polarização de forças, no que diz respeito ao poder e a solidariedade. É válido 

ressaltar que este trabalho contribui para o PHPB (Para a história do português brasileiro), no 

que concerne à organização de corpora norte-riograndenses, os quais dispõem de dados que 

identificam o missivista dessa localidade. 

 
 
 

CONSTRUÇÕES APOSITIVAS COMO PROCEDIMENTO PARENTÉTICO: UMA 

ANÁLISE SEMÂNTICO-DISCURSIVA, EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

 
 

Josefa Jacinto de França (UNAVIDA-UVA) 
 

 

As diversas formas de apresentação das construções apositivas, materializadas, na 

escrita, pelos diferentes sinais de pontuação fazem com que esse tipo de construção se 

aproxime de um mecanismo de parentetização que vem sendo investigado no discurso oral. 

Conforme Jubran (1977), os parênteses constituem um dos recursos através dos quais os 

interlocutores articulam os textos falados, manifestando diferentes funções semântico-

discursivas. Todavia, verificamos que esse procedimento também se faz presente em textos 

escritos, sobretudo em textos opinativos/argumentativos da esfera jornalística, sinalizando 

mudança de tom no discurso; caso em que o autor/escritor aciona conhecimentos linguísticos 

e de mundo, visando interagir com o ouvinte/leitor, a fim de ser melhor compreendido. E é 

nesse aspecto que, conforme Jubran, (1977), as construções apositivas se assemelham às 
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construções parentéticas. Assim, situados no campo da Linguística Funcional Contemporânea, 

cujas pesquisas trabalham com dados reais de interação comunicativa, objetivamos, neste 

artigo, analisar as funções semântico-discursivas desempenhadas por parênteses de natureza 

apositiva, de modo a demonstrar que, no processamento discursivo, algumas das características 

do processo de parentetização coincidem com as características funcionais das construções 

apositivas. Em relação ao estatuto da aposição como um dos elementos de organização 

discursiva, serão também contemplados os parâmetros da Linguística Textual, especificamente 

no tocante aos postulados de Jubran (1997), como também à teoria de Koch et al. (1991). A 

primeira, no que refere ao próprio caráter parentético da aposição; e a segunda, no que concerne 

ao fluxo de informação sobre as descontinuidades na progressão temática. Os dados sob 

investigação são extraídos de periódicos semanais da esfera jornalística (VEJA, ISTOÉ, 

ÉPOCA) do ano de 2012. Para esse estudo, além dos pressupostos dos autores citados, somos 

conduzidos por gramáticos e linguistas, principalmente Bechara (1999), Cunha & Cintra 

(1985), Decat (2011), Nogueira (1999), dentre outros. 

 
 

Palavras-chave: construções apositivas; parênteses; funções semântico-discursivas. 
 
 
 

O ITEM TIPO EM GRAMATICALIZAÇÃO NA FALA DE JOVENS NATALENSES: 
 

FUNÇÕES MORFOSSINTÁTICAS E INTERACIONAIS 
 

 

Josele Julião Laurentino (UFRN) 
 

 

Este trabalho é fundamentado no funcionalismo linguístico norte-americano (GIVÓN, 

1995, 2001; HOPPER, 2011; ROMAINE; LANGE, 1991) e tem como objetivo discutir 

tendências de mudança por gramaticalização do elemento TIPO na fala jovem de Natal/RN, 

que parece seguir em direção a usos de natureza interacional. Foi analisado um corpus 

composto de 194 dados do elemento em questão, coletados de quatro entrevistas 

sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados FALA-Natal, realizadas com falantes de 

idades entre 15 a 21 anos. Os resultados apontam doze funções desempenhadas pelo TIPO, 

sendo quatro funções classificadas como morfossintáticas, em que o item exerce papéis mais 

textuais, quais sejam: exemplificação, comparação, explicação e conclusão; e oito funções em 

que exerce papéis mais interacionais, a saber: introdução fática, introdução de diálogo interno, 

marcação de imprecisão informacional, marcação de elaboração, marcação de reelaboração, 

marcação de ênfase, marcação de sequenciação e delimitação aproximativa. A função 

morfossintática que apresentou maior taxa de ocorrências do TIPO foi a de exemplificação, 

talvez porque nela o elemento esteja atuando por mais tempo. Por outro lado, a que apresentou 
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menor taxa foi a de conclusão, possivelmente por ser a mais inovadora. Em relação às funções 

interacionais, a que apresentou maior frequência de uso, inclusive no quadro geral das funções 

controladas, foi a de marcação de elaboração. Nesse caso, a grande quantidade pode estar 

relacionada à situação comunicativa da entrevista sociolinguística e à faixa etária dos usuários, 

tendo em vista que os empregos mais interacionais são os mais inovadores, conforme já 

diagnosticado em pesquisas anteriores de natureza sincrônica e diacrônica (cf. LIMA-

HERNANDES, 2005; THOMPSON, 2013). 

 

 

Palavras-chave: TIPO; funções morfossintáticas; funções interacionais; abordagem 

funcionalista. 

 
 

AGORA NESSAS “MAL TRAÇADAS LINHAS” 
 

 

Maria José de Oliveira (IFRN/UFPB-PROLING) 
 

Camilo Rosa Silva (UFPB/PROLING) 
 

 

Em seu uso canônico agora se insere prototipicamente na classe dos advérbios de 

tempo. Porém, em contextos específicos, percebemos que ao mesmo tempo em que este 

assume valores temporais, desliza gradativamente para valores considerados mais textuais. 

Assim considerando, este trabalho objetiva analisar o uso do item no período considerado 

arcaico (Século XIV-meados do século XVI), levando-se em consideração a frequência de uso 

do item no gênero carta. Selecionamos, pois, uma amostra de setenta cartas de D. João III 

(LETTERS OF JOHN III), as quais constam no Corpus do Português (DAVIES; FERREIRA, 

2006). É uma análise que se configura como funcionalista com base nos trabalhos de Givón 

(1979, 2001, 2005); Hopper e Traugott (2003); Heine e Kuteva (2007); Bybee (2006, 2010). 

Vale ressaltar que esta faz parte de um recorte de uma pesquisa maior sobre a 

multifuncionalidade do item. Para este trabalho, observamos as setenta cartas selecionadas, nas 

quais, localizamos as ocorrências do item para depois categorizá-las, quanto a seu papel no 

exercício de funções semântico-pragmáticas no português de épocas remanescentes. Feita a 

análise, os dados revelam o elemento em contextos de tempo com nuances de presente/passado 

e de junção com nuances de oposição e de causalidade. 

 
 

Palavras-chave: Agora. Advérbio de tempo. Mudança. Arcaico 
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UM BREVE OLHAR FUNCIONALISTA SOBRE O CONECTOR JÁ QUE E SEU 

ESTÁGIO DE GRAMATICALIZAÇÃO 

 
 

Macelio Macedo dos Santos (UFPB) 
 

 

A gramática de uma língua constitui-se pela emergência de seu uso na comunicação e 

interação de seus falantes e, a partir desta, de suas regularidades. Esta tem sido a premissa 

norteadora dos estudos da perspectiva funcionalista da linguagem. Sob este viés, apresentamos 

uma breve análise sobre o comportamento do conector já que, que vem revelando nuances 

diversificadas no que diz respeito ao seu uso e ao que está previsto na gramática tradicional da 

língua portuguesa do Brasil, como apontam Cunha (2008) e Bechara (2009). Nosso objetivo 

neste trabalho é analisar dados que comprovam o deslizamento semântico com vista para a 

discursividade pragmática desta perífrase a partir dos princípios da gramaticalização propostos 

por Hopper (1991) e por Bybee (1994), descrevendo seu percurso na língua em uso. Para tanto, 

tomamos como base de dados para esta observação, textos transcritos da oralidade em 

situações reais de interação, bem como textos escritos pelos próprios participantes – que se 

realizaram tanto pela ordem do narrar quanto pela ordem do relatar –, presentes no Corpus 

D&G (1991). Os resultados encontrados corroboram para com o aspecto da unidirecionalidade, 

seguindo o cline previsto para a mudança de um item da língua, ratificando o estágio avançado 

de gramaticalização em que se encontra o elemento em estudo. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo, gramaticalização, já que. 
 
 
 

ESPECIALIZAÇÃO FUNCIONAL DE CONECTORES SEQUENCIADORES EM 

DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS PRODUZIDOS POR PRÉ-ADOLESCENTES 

E ADOLESCENTES NATALENSES 

 
 

Maria Alice Tavares (UFRN) 
 

Ana Clarissa Viana Duarte (UFRN/PPgEL) 
 

Fernando Laerty Ferreira da Silva (UFRN/PPgEL) 
 

 

Seguindo pressupostos teórico-metodológicos da linguística funcional norte-

americana, este trabalho aborda o emprego dos conectores sequenciadores textuais E e AÍ por 

pré-adolescentes e adolescentes natalenses em três gêneros textuais distintos, narrativa de 

experiência pessoal (NEP), narrativa habitual (NH) e relato de opinião (RO). Os dados foram 

extraídos de 16 entrevistas sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados FALA-Natal. A 
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entrevista sociolinguística pode ser considerada um macrogênero, uma vez que abriga 

diferentes gêneros textuais, dos quais foram selecionados aqueles que tendem a ser os mais 

frequentes: NEP, NH e RO. Foram coletados dados dos conectores E e AÍ na indicação de três 

relações semântico-pragmáticas: sequenciação textual, sequenciação temporal e consequência. 

Objetiva-se verificar: (i) se os conectores E e AÍ distinguem-se quanto à frequência de uso nos 

gêneros textuais NEP, NH e RO produzidos oralmente por pré-adolescentes e adolescentes; 

(ii) se há diferenças na distribuição dos conectores quanto às relações semântico-pragmáticas 

por eles indicadas em cada gênero textual; (iii) se essa distribuição em termos de relações 

semântico-pragmática por gênero textual traz indícios de especializações funcionais 

específicas de cada um dos conectores, diagnosticando, assim, possíveis percursos distintos de 

gramaticalização; e, nesse caso, (iv) se tais especializações são as mesmas para os pré-

adolescentes e os adolescentes. A análise quantitativa revelou um significativo emprego do 

conector AÍ entre os pré-adolescentes e os adolescentes natalenses em todos os gêneros textuais 

controlados. No entanto, apesar da grande utilização desse conector entre informantes de 

ambos os grupos etários, são os pré-adolescentes que fizeram maior uso dele. Nas NEP, há 

indícios de especialização por generalização, já que o AÍ se destacou na indicação de todas as 

relações semântico-pragmáticas consideradas. Nos demais gêneros, há indícios de 

especialização por especificação, pois, nas NH, o AÍ apresentou elevada taxa de utilização na 

indicação de sequenciação textual e de consequência, enquanto o E foi mais recorrente que o 

AÍ na indicação de sequenciação temporal. Nos RO, o AÍ predomina na indicação de 

sequenciação temporal e de consequência, sendo o E foi mais usado na indicação de 

sequenciação textual. Essas tendências de distribuição são semelhantes entre os pré-

adolescentes e os adolescentes. Os resultados parecem apontar para um maior avanço da 

gramaticalização do AÍ nas NEP, em que ele sobrepujou o E na indicação de todas as relações 

semântico-pragmáticas controladas, ao passo que, na NH, o E e o AÍ disputam espaço na 

indicação da sequenciação temporal e, no RO, na indicação de sequenciação textual. 

 
 

Palavras-chave: Conectores sequenciadores; Especialização funcional; Gênero textual. 
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FATORES CONDICIONANTES DA MOBILIDADE POSICIONAL DE ORAÇÕES 

ADVERBIAIS INTRODUZIDAS PELO TRANSPOSITOR SEM (QUE) 

 

 

Marta Anaísa Bezerra Ramos (UEPB) 
 

Camilo Rosa Silva (UFPB) 
 

 

A organização textual, o tipo de relação semântica entre os enunciados e o propósito 

comunicativo são fatores que condicionam a construção dos enunciados. Essa concepção 

norteia as análises de cunho funcionalista, que investigam as motivações semânticas e 

discursivas que influenciam a configuração estrutural dos enunciados. Imersos nesse contexto, 

intentamos refletir, neste estudo, sobre a ordenação de constituintes, tomando como objeto de 

análise as orações adverbiais introduzidas pelos transpositores sem e sem que presentes em 

textos de natureza argumentativa (artigos de opinião e entrevistas) da esfera jornalística. 

Considerando que, salvo algumas restrições, as orações adverbiais têm liberdade posicional, 

objetivamos identificar os fatores que determinam a colocação das orações em estudo nas 

posições anteposta, posposta e intercalada bem como as funções textuais-discursivas por elas 

assumidas. Para tanto, apoiamo-nos em postulados de Paiva (1991), Decat (2001/2011), Neves 

et. al (2008), Pezatti (2005) entre outros. Ressaltamos que, há uma tendência de se apresentar, 

na primeira posição, informação partilhada pelos interlocutores; e na segunda, informação 

nova. A análise aponta a posposição como a ordem sobressalente, devido à influência de certos 

matizes semânticos, como os de modo, consequência e adição. E, dado o propósito das orações 

satélites de dar sustentação às ideias do autor, do ponto de vista informacional as informações 

velhas e inferíveis servem de orientação para o leitor; e as informações novas são a fonte de 

avaliação do escritor, que expressa sua visão de mundo, fornecendo informações que levam à 

compreensão do texto e à obtenção da adesão às suas crenças. 

 
 

Palavras-chave: orações adverbiais; ordenação; funções textuais-discursivas 
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UM OLHAR FUNCIONALISTA SOBRE A RELATIVIZAÇÃO: 

REVISITANDO AS FUNÇÕES DO PRONOME “QUE” 

 

Noelma Cristina Ferreira dos Santos (UEPB/ UFPB) 

 

Camilo Rosa Silva (UFPB) 
 
 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o pronome relativo “que” e seu 

funcionamento em textos argumentativos. É nosso objetivo geral analisar as funções sintáticas 

e semântico-discursivas desse pronome nas orações adjetivas apositivas. E, como objetivos 

específicos, analisar as relações retóricas entre as orações adjetivas por ele introduzidas e as 

nucleares. O corpus da presente pesquisa é constituído de uma amostra de 200 redações, sendo 

100 delas de candidatos a vagas no ensino técnico integrado, portanto, egressos do ensino 

fundamental, e 100 redações de candidatos a vagas no ensino superior, portanto, egressos do 

ensino médio. Partimos do pressuposto funcionalista de que a língua deve ser analisada em seu 

contexto real de uso e de que a análise das sentenças complexas deve considerar suas funções 

discursivas (MATHIESSEN; THOMPSON, 1987). Como aporte teórico, apoiamo-nos em 

Givón (1990), Hopper e Traugott (1993), Tavares (2003), Decat (2011; 2014), Neves (2007; 

2014), entre outros. Os resultados revelam que o pronome relativo “que” continua assumindo 

uma função sintática dentro da oração adjetiva por ele introduzida e assume também a função 

semântico-discursiva de sequenciador retroativo-propulsor (TAVARES, 2003), contribuindo 

de forma significativa na orientação do fluxo discursivo. As adjetivas, por sua vez, através da 

conexão estabelecida por esse pronome, apresenta importantes funções argumentativas na 

organização retórica do discurso. 

 
 

Palavras-chave: Que. Hipotaxe adjetiva. Relações retóricas. 
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O FENÔMENO DA CORRELAÇÃO EM DUAS GRAMÁTICAS FUNCIONALISTAS 

DO PORTUGUÊS BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO 

 

 

Raissa Gonçalves de Andrade Moreira (UFPB) 
 

 

Ao refletimos sobre a amplitude dos estudos gramaticais, focalizamos a perspectiva da 

Gramática Funcional (GF). Dois representantes brasileiros desse novo olhar acerca dos estudos 

gramaticais são Ataliba Teixeira de Castilho e Maria Helena de Moura Neves e suas respectivas 

gramáticas: Nova Gramática do português brasileiro (2010) e a Gramática de usos do 

português (2011[2000]). Este trabalho tem como objetivos descrever as dimensões teórico-

analíticas do processo sintático da correlação e identificar semelhanças e diferenças 

terminológicas usadas por esses autores na descrição deste fenômeno. Os objetivos são 

motivados pelo fato de que, na gramática tradicional, apenas a coordenação e a subordinação 

são vistas como processos de articulação de orações nos períodos compostos. Assim, na 

referida abordagem, a correlação, quando considerada, aparece como um subtipo da 

subordinação e da coordenação. A partir de Castilho (2010) e Neves (2011), problematizamos 

a correlação tendo como questões norteadoras: que dimensões analíticas das sentenças 

correlatas são nelas apresentadas e quais as semelhanças e divergências verificadas na 

nomenclatura? A partir da análise realizada, confirmamos nossa hipótese de que a correlação 

constitui um processo de articulação de orações tanto quanto a coordenação e a subordinação. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo; Gramática; Correlação. 
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Simpósio 8: Linguística Funcional Centrada no Uso e 

ensino-aprendizagem de língua: relações possíveis para a 

construção de propostas 

 
 

Coordenadores: Denílson P. de Matos (UFPB) e Emanuel 
Cordeiro (UFRPE) 
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UMA PROPOSTA DE ESTUDO DO PRONOME ÁTONO TE À LUZ DA 

LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA NO USO 

 
 

Adélia Lacerda (UFPB) 

Cléber Lemos (UFPB) 

 

Buscamos, a partir da ótica de uma abordagem funcionalista centrada no uso, 

apresentar o pronome te: em termos de função sintática e função sintática prototípica; em 

relação aos verbos; numa estrutura verbal, sob uma concepção mais oracional, na qual o 

conjunto é que combina; como, também, observá-lo sob uma noção discursiva, verificando, 

inclusive, a ordenação dos constituintes. Fundamentamo-nos sob a influência dos estudos de 

Hopper e Thompson, Givón, Bybee, Oliveira, Neves e Furtado da Cunha. Justificamos nossa 

proposta pela necessidade de fomentar, para o ensino, novos estudos e análises sobre este 

assunto que ainda carece de discussões. Quanto à metodologia quantitativa-qualitativa, 

utilizamos o banco de dados C-Oral-Brasil, de Minas Gerais, que se dedica ao estudo da fala 

espontânea do português brasileiro, através da compilação de um corpus de textos orais 

produzidos em contexto natural. Podemos apresentar como características prototípicas do 

pronome te: função sintática de objeto indireto, com sua relação predominante com estruturas 

verbais simples, principalmente, com o verbo falar; posição proclítica, enquanto colocação 

pronominal e em relação à função prototípica discursiva, o pronome te em direção ao tópico, 

em uma relação plena com o agente do discurso. Por fim, podemos verificar que são muitos os 

estudos sobre os pronomes átonos numa lógica da estrutura da língua e poucos se destinam a 

investigar as categorias pronominais sob a vertente funcionalista; afirmar que novos 

encaminhamentos podem ser dados a uma determinada categoria pronominal a partir da 

observação do uso da língua; revelar que o estudo sobre o uso do pronome te, numa outra 

abordagem, pode contribuir para um ensino diferenciado no contexto escolar; confirmar que 

apesar do pronome te apresentar função sintática de complemento verbal são necessários 

estudos que investiguem e proponham outras possibilidades a respeito do comportamento dos 

pronomes, mais especificamente o pronome te. 

 

Palavras-chave: linguística funcional; pronome te; prototipicidade 
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CONCEITOS GRAMATICAIS: CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS (IM)PERFEITAS? 
 

 

José da Luz da Costa (UFRN) 
 

 

Este projeto de pesquisa investigará a natureza estrutural (aspectos morfossintáticos), 

funcional (aspectos semântico-pragmáticos) e cognitiva (aspectos conceptuais) dos conceitos 

gramaticais, considerados aqui como construções discursivas. A análise desse tipo de 

construção pressupõe, diferentemente da tradição clássica (gramatical ou filosófica), entender 

os conceitos (gramaticais) como padrões discursivos que constituem um “subgênero”, este 

altamente produtivo no interior de outros gêneros textuais, quer didáticos, técnicos, científicos 

ou artísticos, mais estabelecidos e já reconhecidos histórica e socialmente nos intercâmbios 

cotidianos da comunicação verbal. O corpus se constituirá de um conjunto de conceitos, 

selecionados em quinze gramáticas, clássicas e modernas, nas áreas de morfologia 

(substantivo, pronome e advérbio) e de sintaxe (frase, oração, sujeito), totalizando noventa 

conceitos como dados de análise. Procura-se investigar, também, as hipóteses que sustentam 

que os conceitos (gramaticais) podem ou não apresentar inconsistências teórico-metodológicas 

(redundância, tautologia, circularidade, vagueza). Nesse sentido, o projeto se fundamenta nos 

postulados defendidos pela Linguística Funcional Centrada no Uso e pela Linguística 

Cognitiva, admitindo que motivações de natureza cognitiva e construcional se articulam no 

uso discursivo desses construtos conceptuais. O escopo teórico da pesquisa contemplará, pois, 

teorias cognitivas da linguagem nos termos de Lakoff e Johnson (1980), da Gramática de 

Construções (Goldberg, 1995), dos Padrões Discursivos (Östman, 2005) e postulados 

funcionalistas nos termos de Givón (1995), Chafe (1996), Furtado da Cunha et al. (2003) e 

Neves (2006). 

 

 

Palavras-chave: Linguística Funcional. Gramática de Construções; Cognição; Padrão 

Discursivo; Conceito Gramatical. 
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O SUBSTANTIVO COISA: DO METALINGUÍSMO PARA O EPILINGUÍSMO 
 

 

José Walbérico da Silva Costa (UFPB) 
 

Amanda Brito de Medeiros Farias (UFPB) 
 

 

Este estudo se propõe observar o substantivo coisa na perspectiva da regularidade 

linguística e suas possibilidades de uso em sala de aula. O substantivo coisa tem natureza 

anaforizante e nem sempre encontra espaço nas entidades de instrução pedagógica de absorção 

para um conhecimento mais elaborado, por isso a necessidade de explorar sua utilização, 

considerando o universo das aulas de português. Uma metodologia de natureza exploratória 

sugere discussões sobre como descrever o substantivo coisa mesmo nas situações em que se 

tem um ponto de vista prescritivo sobre o saber linguístico. Revisitando dicionários, gramáticas 

normativas, teorias linguísticas de apoio, além de textos produzidos e de interações em sala de 

aula, nas turmas trabalhadas (preliminarmente), foi possível desenvolver um estudo do 

substantivo coisa como uma unidade de valor linguístico que pode recuperar seus referentes 

em meio ao uso e por meio das eventuais substituições no paradigma das classes. Neste sentido, 

acreditamos que o alunado possa recuperar saberes ao invés de condenar e radicalizar as formas 

linguísticas que dependem do uso da oralidade, no que se refere à diversidade de significados 

e à diversidade de outros substantivos que podem ocorrer no paradigma das substituições, 

ampliando, assim, o repertório dos discentes no desenvolvimento do saber descrever, mesmo 

que diante de uma postura prescritiva. O resultado a que se chega é que o substantivo coisa 

tem emprego muito alargado e variado na língua, mas não tem sido valorizado como uma 

ferramenta para o estudo do substantivo como um anafórico que recupera não só os sentidos 

diversos que a palavra pode oferecer, mas também as possibilidades de recategorização do 

referente que esta palavra pode trazer para ampliar o saber ou o repertório por meio da 

substituição por outros termos, uma vez que coisa pode recuperar referentes até mesmo não 

substantivos. Estudos de Givón (1986); Martelotta (2011); Furtado da Cunha (2013); Furtado 

da Cunha e Tavares (2016) e trabalhos de Matos (2004, 2008 e 2011) estão colaborando na 

direção de uma análise cada vez mais afinada, visando observar o item linguístico coisa em 

pleno uso. 

 
 

Palavras-chave: Substantivo coisa, Regularidade; Epilinguísmo; Metalinguísmo. 
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O SE APASSIVADOR: ENSINO DE GRAMÁTICA E USO LINGUÍSTICO 
 

 

Maria Soares de Araújo (UFPB) 
 

Francineide Fernandes de Melo (UFPB) 
 

 

Este estudo tem como objetivo apresentar uma análise sobre o pronome se apassivador 

nos compêndios gramaticais e seu uso em atividades escritas dos alunos, em uma perspectiva 

da diversidade e mudança linguística centrada no uso com base em autores como Givón, Cunha 

& Bispo, Matos, que justificam as categorias gramaticais em termos de fluidez e gradiência. 

Gramáticas antes e depois da NGB têm mostrado que o estudo do pronome se como pronome 

apassivador é tratado como categoria fixa (autônoma) e acumula traços como o de 

concordância sujeito-posposto-inanimado e verbo transitivo bi e triargumentais. No entanto, 

ao usarem o pronome se apassivador em textos escritos para impessoalizar o discurso, os 

alunos tendem a intransitivizar os verbos, a anular a concordância sujeito-verbo e ainda 

empregam verbos de percepção e cognição ao invés de verbos de ação. Isto proporciona um 

deslizamento de categorias entre o se apassivador e o se como índice de indeterminação do 

sujeito, uma relação gradiente entre uma categoria e outra. Trata-se do emprego marcado da 

concordância e da regência em intransitivizar verbos transitivos em construções com o se 

apassivador, que se manifesta na sua função prototípica, apresentando-se com mais frequência 

no discurso impessoalizado em produções escritas dos alunos envolvidos nesta pesquisa. Esta 

investigação surgiu da necessidade de observar como estes estudantes usam o pronome se para 

indeterminar o sujeito, em suas práticas de atividades escritas, já que desde cedo, são 

estimulados, na própria instituição escolar de origem, a produzirem textos, em 3ª. pessoa, com 

o pronome se, e como as gramáticas tratam deste assunto. Culler (1979) alerta para não 

considerar aspectos da concordância e da regência verbal como erro ou norma, mas como 

sistema da língua, Givón (1990) expõe sobre os conceitos de marcação e não marcação para 

uma linguagem mais e menos perceptiva, Matos (2016) retoma o conceito de prototipicidade 

na relação maleável entre as categorias. Uma análise documental e exploratória mostrou que o 

emprego do se, como índice de indeterminação do sujeito, é praticamente nulo; enquanto o se, 

como pronome apassivador, foi usado com exaustiva frequência. As perdas de traços como o 

de concordância e o de regência colaboraram para a relação de gradiência entre as categorias, 

fazendo com que o se como pronome apassivador em construções passivas pronominais perca 

traços e deslize para a função do se como índice de indeterminação do sujeito. 

 

Palavras-chave: pronome se apassivador, prototipicidade, marcação, fluidez categorial. 
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GRAMÁTICA PARA QUÊ? UM ESTUDO FEITO EM UMA ESCOLA ESTADUAL 

DO INTERIOR DE PERNAMBUCO 

 

Márcione Teles de Melo  

(Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia) 

 

A preocupação central dessa pesquisa foi compreender o fracasso nas escolas de forma 

geral em relação ao ensino de língua portuguesa isso no que se refere ao nível de informação 

e aprendizagem esperado em língua materna. Pode-se dizer que esse resultado negativo está 

direcionado a escola e as suas aulas de língua portuguesa fazendo interpretações errôneas sobre 

estudar a língua e sobre estudar a gramática, como se não fosse uma única coisa. Dessa forma, 

estudar gramática para o aluno tornou-se uma disciplina considerada difícil e chata que não 

tem função em sua vida. Será com base nessas afirmações que a nossa tese se desenvolverá, 

onde o problema de pesquisa originou-se dos resultados da nossa dissertação de mestrado, de 

cunho variacionista, baseado nos estudos de William Labov, por pesquisar variações da língua 

e cuja análise dos dados coletados quantitativamente nos inquietou. Pois seria adequado nos 

dias atuais, uma didática que levasse os jovens a dominar melhor a língua como poder, como 

participação na sociedade. Diante dessas indagações surge uma questão de partida: Como ligar 

a gramática natural internalizada em cada indivíduo, a uma gramática funcional que seja base 

de uma literacia geral? Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar a ligação que existe entre 

a gramática natural e a gramática funcional que permita ao indivíduo desenvolver seus próprios 

conhecimentos. Assim essa pesquisa terá como aporte teórico os estudos de Mickael Halliday 

e outros em uma corrente sistêmico-funcional. A pesquisa foi feita indagando 3 professores 

(uma escola do estado de Pernambuco) com entrevistas e observação de atividades propostas 

aos alunos (18 alunos) baseadas no ensino da gramática funcional, (textos, testes, textos de 

apoio). Os resultados preliminares demonstram que os professores, em sua ação no ensino da 

gramática, podem conjugar dinâmica da leitura e escrita baseada na curiosidade dos alunos, e 

que sua motivação pode está se baseando em temas geradores retirados de fontes diversas. As 

impressões que ficam é que ensinar gramática dentro de textos motivadores que impulsionem 

o aluno a escrever baseado nas funções e objetivos que ele almeja alcançar, lhe dá poder e 

autonomia para escrever. 

 

Palavras-chave: Aulas de língua portuguesa; Ensino de gramática; Gramática 

sistêmico-funcional 
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A SIGNIFICAÇÃO NO ENSINO DE INGLÊS: UM FOCO NOS DIFERENTES USOS 

DA PREPOSIÇÃO “TO” 
 

Patrícia Christina dos Reis 

(CESP/UEA) 
 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso da preposição “to” em língua inglesa, 

partindo da hipótese de que somente o contexto poderá dar sentido à sua função. Bakhtin em 

seu capítulo sobre “Tema e significação na Língua” em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

argumenta sobre a impossibilidade de designar a significação de uma palavra isolada, como no 

processo de ensinar uma língua estrangeira, sem fazer dela um elemento de um tema, isto é, 

sem construir uma enunciação, um “exemplo”. Essa prática é, de fato, frequente no ensino de 

língua inglesa. Nada melhor para explicar o significado de uma palavra do que utilizá-la em 

um contexto de fala. Nesse trabalho compartilhamos uma experiência com alunos de língua 

inglesa no exercício de tentar definir a preposicão “to”, através de enunciações. Aos alunos foi 

pedido que elaborassem orações utilizando “to” em qualquer contexto. As respostas foram 

organizadas em grupos de acordo com as funções que “to” exercia em cada oração. As funções 

foram estabelecidas com base nos usos, listados no Longman Dictionary (2012), entre eles o 

uso do “to” para dizer onde algo ou alguém vai (She stood up and walked to the window), para 

dizer quem recebe algo (Don’t show these letters to anyone else), para dizer que uma coisa está 

tocando a outra (They danced cheek to cheek), para mostrar uma relação com algo ou alguém 

(George’s sister was married to an Italian), etc. Depois de identificados os usos predominantes 

nas enunciações dos alunos, pedimos que estes, então, criassem novos exemplos, dessa vez 

tendo em mente os outros usos apontados pelo dicionário. Nessa comunicação apresentamos 

os resultados dessa proposta e as nossas reflexões sobre a percepção dos alunos em relação ao 

uso da preposição ‘to’ em diferentes situações. Além de BAKHTIN (1981), utilizamos como 

referencial teórico, linguistas como Halliday (1991) e Hymes (1972). 

 
 

Palavras-chave: Ensino de inglês, Contexto, Significação. 
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A AQUISIÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DO ESPANHOL POR BRASILEIROS 

 

Paulo Pinheiro Correa 

 (UFF) 

 

Neste trabalho, propomos analisar a aquisição da expressão da mudança de estado do 

espanhol por brasileiros, que tem como resultado uma produção com uma característica 

própria, diferente daquela observada nas diversas variedades do espanhol, como abaixo: 

 
 

1a.) Espanhol: Aunque no estaba en buenas condiciones, Mao se puso contenta al vernos. 
 

1b.) Esp. brasil.: Ella se quedó contenta al recibir la carta. 
 

2a.) Espanhol: (...) ya tiene mucha curiosidad en saber como usted logró estar bien. 
 

2b.) Esp. brasil.: Comió bastante y se quedó bien. 
 

 

Em (1b) observa-se a troca do verbo pseudo-copulativo ponerse por quedar(se) na 

produção de brasileiros e, em (2b), troca da cópula – que, neste caso, expressa mudança de 

estado – pelo mesmo verbo quedar(se) utilizado em (1b). Os exemplos são instâncias de uma 

troca sistemática de uma cópula ou pseudo-cópula em construções predicativas de mudança de 

estado do espanhol por uma pseudocópula invariável (quedar[se]) na produção em espanhol 

por brasileiros aprendizes e também falantes considerados estáveis, isto é, falantes com anos 

de prática. Bybee e Eddington (2006) mostram que no repertório de pseudocópúlas utilizadas 

na construção predicativa de mudança de estado do espanhol, entre as quais se incluem 

ponerse, quedar(se), volverse e hacerse, cada uma delas se combina com um adjetivo com uma 

carga semântica específica, formando “densas combinações de adjetivos semanticamente 

relacionados centrados em um exemplar de alta frequência” (B&E 2006:323). Uma das 

construções exemplares com quedar(se), segundo os autores é quedar(se) solo(a) enquanto 

com a pseudocópula ponerse é aquela na qual esta se combina com nervioso(a). Trata-se de 

grupos de construções que são adquiridos pelo falante de espanhol com base em exemplares 

que guiam a sua formação. 
 

Neste estudo, dentro do marco teórico da Gramática de Construções (Goldberg 1995, 

2006), buscamos razões para o aparecimento, na produção de brasileiros, de uma construção 

única, [quedar(se)+adjetivo], ligada ao frame semântico “mudança de estado”. A escolha de 

quedar(se) – e não outra pseudocópula – estaria relacionada (i) tanto à ampla distribuição desse 

elemento no sistema do espanhol quanto (ii) à associação do frame semântico de mudança de 

estado a uma construção de verbo único na língua materna (ficar+adjetivo) basstante 

entrincheirada na língua materna, o que poderia motivar seu reaproveitamento na produção de 

brasileiros em espanhol. 
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Palavras chave: Gramática das Construções; Espanhol; Mudança de estado; aquisição 

 

 

A INFLUÊNCIA DA REFLEXIVIDADE VERBAL NO PROCESSAMENTO 

ANAFÓRICO 

 

Rosana Costa de Oliveira (UFPB)  
Judithe Genuíno Henrique (UFPB) 

 
 

 

Uma das principais motivações desse trabalho é a sala de aula, por isso a nossa 

preocupação em investigar a reflexividade verbal e seu papel no processamento anafórico. No 

intuito de verificar quais verbos são considerados mais aceitáveis na leitura de sentenças 

contendo as anáforas a si mesmo e se, realizamos três testes de julgamento de aceitabilidade, 

offline, com falantes nativos do português brasileiro. Utilizou-se da noção de reflexividade 

proposta por Reinhart & Reuland (1993), que predizem que a reflexividade é uma propriedade 

dos predicados, bem como dos trabalhos de Christiano (1993) e Mello (2008), pois estes 

estabeleceram uma classificação mais categórica para os verbos com características mais 

reflexivas, dividindo-os em três níveis: primário - penteou, secundário – sentou - e terciário – 

acusou - de acordo com o seu grau de reflexividade. De modo geral, os resultados encontrados 

evidenciaram que a propriedade da reflexividade pode estar presente tanto na anáfora como no 

predicado, assim como afirma Reinhart & Reuland (1993). 

 

 

Palavras - chave: Reflexividade; Anáfora; Aceitabilidade. 
 
 

 

VARIAÇÕES LÍNGUISTICAS DENTRO DO CONTEXTO FAMILIAR: O QUE É? 
 

QUEM FALA? 
 

Roxana Silva (ISEL) 
 

Cleunice Cristina Silva Araújo (UFRN) 
 

Thiago Espínola de Medeiros (UFRN) 
 

 

A língua, em suas diversas formas é o código utilizado pelo ser humano para se 

comunicar com seus pares seja para a troca de informações, idéias e até mesmo cecear 

conceitos. Assim como é pela língua que o sujeito constrói seu lugar na sociedade, também é 

através dela que ele poderá ser excluído. Reconhecer e compreender a língua portuguesa em 

suas variações lingüísticas vem a ser uma das muitas funções do ensino da língua portuguesa 
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na educação formal dos alunos. Este recorte surgiu da necessidade em compreender como 

alunos do 6º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Jucurutu no estado do RN 

compreendem as variações lingüísticas no seu contexto familiar. Participou deste estudo uma 

professora de AEE – Atendimento Educacional Especializado, dois Professores de Língua 

Portuguesa e quatro turmas do 6º ano do ensino fundamental. A coleta de dados se deu através 

de aulas expositivas, dialogadas e pesquisa de campo por parte dos alunos com orientação de 

seus professores. Os resultados apontam que os alunos participantes deste recorte 88% não 

reconheciam a linguagem utilizada pelos seus familiares como variações lingüísticas, 78% 

acreditavam que a linguagem utilizada pelos seus familiares se dava devido ao pouco estudo 

que estes têm ou até mesmo pelo fato de muitos destes nunca terem freqüentado a escola. 93% 

não percebiam a variação lingüística como sendo fenômeno cultural. Dessa forma através das 

aulas e pesquisa proporcionadas pelos professores de Língua Portuguesa os alunos 

conseguiram perceber que as variedades lingüísticas que os circundam e que se distanciam 

daquela considerada padrão são estigmatizadas, predominando o tão falado preconceito 

linguístico, inclusive, entre falantes de uma mesma variedade. 

 
 

Palavras – Chave: Variações Lingüísticas, Família, Língua Portuguesa. 
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Simpósio 9: Linguagem Verbal, Linguagem Visual, 

Linguagem Verbo-Visual: A Perspectiva Sócio-Semiótica da 

LSF 

 
 

Coordenadoras: Maria Medianeira de Souza (UFPE) e 

Danielle Barbosa L. de Almeida (UFPB) 
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LENDO IMAGENS: O TRABALHO COM A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 

EM SALA DE AULA 

 
 

Derli Machado de Oliveira (UFS) 
 

 

Neste trabalho, apresentamos uma prática de extensão realizada na Universidade 

Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana, que objetivou socializar conhecimentos e promover 

inovações das práticas pedagógicas na sala de aula por meio do trabalho com gêneros textuais 

multimodais. O trabalho está fundamentado nos pressupostos teórico-metodológicos da 

Semiótica Social e da Teoria Multimodal do Discurso preconizadas por Van Leeuwen (2005) 

e Kress e Van Leeuween (2001; 2006 [1996]), a partir da Gramática do Design Visual, a qual 

oferece categorias analíticas para a leitura de imagens. Para esses pesquisadores a 

multimodalidade acontece a partir da participação de diferentes modos de significação ou 

modos semióticos, que incluem a linguístico, o visual, o gestual etc. O projeto abrangeu duas 

etapas. Na primeira foi aplicado um curso de extensão com carga horária de 30 (trinta) horas 

para discentes do curso de letras. Entre as atividades desenvolvidas estão os estudos de 

referenciais teóricos sobre as teorias elencadas acima e a preparação de oficinas para serem 

aplicadas com alunos do ensino fundamental. A segunda etapa consistiu na aplicação dessas 

oficinas em uma turma do 9º ano da Escola Estadual Eduardo Silveira no município de 

Itabaiana (SE), as quais tiveram como objetivo desenvolver a competência leitora e ampliar a 

capacidade crítica dos alunos na interpretação das imagens presentes no gênero multimodal 

Cartaz promocional de Filmes. Os resultados do trabalho de extensão demonstraram nas duas 

etapas que trabalhar com a multimodalidade e as categorias de análises das imagens propostas 

pela Gramática do Design Visual, compreendendo seu processo estrutural, linguístico e 

funcional, é essencial para a prática pedagógica, pois além de contribuir para o aprimoramento 

das práticas de ensino-aprendizagem dos futuros professores de língua portuguesa, no âmbito 

escolar, as oficinas conseguiram despertar os alunos para novas leituras e aprendizagens. 

 
 

Palavras-chave: Extensão. Semiótica Social. Gramática do Design Visual. Multimodalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



102 

 

DISCURSO, MÍDIA E LETRAMENTO: ENTRE A ANÁLISE CRÍTICA DO 
 

DISCURSO E A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 
 

 

Ivandilson Costa (UERN) 
 

 

Ao propor metas para uma análise crítica do discurso da mídia, Fairclough (1995) 

preconiza que a relação entre textos e sociedade deva ser vista dialeticamente. Nesse âmbito, 

um foco de análise deve ser mais amplo sobre a forma como mudanças na sociedade são 

manifestos na mudança de práticas de discurso midiático, para o que a seleção de dados deve 

refletir proporcionalmente áreas de instabilidade e variabilidade a par das de estabilidade. 
 
Paralelamente, Street (2014) advoga em favor de uma concepção de letramento como uma prática social e 

ideológica. Este autor, ao ancorar as bases do letramento em uma dimensão mais ampla, como uma prática 
 

social. A presente proposta busca evidenciar o intercâmbio possível entre os aportes da Análise 

Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; 2006; RAMALHO; RESENDE, 2011) e da 

Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; MATHIESSEN, 2004), mais especificamente 

a derivação que desta se opera pela concepção da Gramática do Design Visual (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006; ALMEIDA, 2008). Para tanto, se propõe a investigar exemplares da mídia 

jornalística, dos quais serão abordados elementos estruturais e funcionais. Focalizaremos 

gêneros-vitrine da instância midiática – capa de revista, primeira página de jornal e escalada 

de telejornal. Como delimitação, daremos atenção ao significado composicional, subsidiado 

pela concepção de metafunção ideacional. Pela pesquisa, pretendemos, ainda, fomentar a 

formação do processo de aprendizagem, pelo incremento da prática de leitura crítica de textos 

efetivos que se produzem, circulam e são consumidos em nossa sociedade, em um processo 

favorável a um letramento crítico para enfrentamento de produtos de mídia. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo sistêmico-funcional; Gramática do Design Visual; Análise 

Crítica do Discurso; Discurso midiático; Letramento Crítico. 
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A MULTIMODALIDADE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE INGLÊS E DE 

MATEMÁTICA PARA O ENSINO MÉDIO: QUAL O SEU LUGAR NA TEORIA 

SOCIOSSEMIÓTICA DA LINGUAGEM? 

 
 

José Teófilo de Carvalho (CEFET-MG) 
 

Maria Catarina Paiva Repolês (CEFET-MG) 
 

Sônia Rodrigues (CEFET-MG) 
 

 

No contexto de Estudos de Linguagens, este trabalho tem como objeto de estudo os 

livros didáticos de inglês e de matemática do ensino médio, distribuído para as escolas 

públicas, via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). O objetivo é identificar os 

recursos verbais e não verbais aplicados aos livros selecionados, como meio de compreendê-

los dentro do conceito de multimodalidade. A fundamentação teórica se baseia na Linguística 

Sistêmico-Funcional (Halliday e Matthiessen, 2004) e na expansão de seus estudos pela 

Gramática do Design Visual (Kress e van Leeuwen, 2006), na Multimodalidade (Kress, 2010), 

acrescidos dos autores brasileiros (Fuzer e Cabral, 2014; Silva, 2015, 2016) que os 

complementam, os contextualizam e os interpretam. Como metodologia, utiliza-se aqui uma 

abordagem histórico-documental da legislação, editais e guias do PNLD e diretrizes das 

Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM) que direcionam o mercado brasileiro de 

livros didáticos, desde sua concepção até o uso em sala de aula. Além disso, complementam 

os procedimentos metodológicos a análise dos discursos oficiais, dos autores e dos editores 

presentes nas duas obras pesquisadas. Como resultado, o estudo confirma ambos os livros 

didáticos como objetos multimodais, promotores de multiletramentos, por similaridade com 

estudos de Silva (2015, 2016) sobre livros de inglês, tanto importados quanto nacionais. Desse 

modo, conclui-se, por inferência, que as demais edições apresentem resultados semelhantes, 

devido ao padrão exigido no PNLD e pela semelhança de recursos editoriais, didáticos e 

pedagógicos neles utilizados. 

 
 

Palavras-chave: Multimodalidade; Livro didático; Multiletramento. 
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MICROCRÔNICA VERBO-VISUAL, UM NOVO GÊNERO 

MULTIMODAL NA ESFERA JORNALÍSTICA BRASILEIRA 

 

Nara Augustin Gehrke (UFSM) 
 
 

Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) 
 

 

Com interesse em produções textuais contemporâneas (Zavala, 2006) e nos gêneros 

multimodais, realizamos um estudo analítico-descritivo com abordagem qualitativa, buscando 

estabelecer parâmetros para a validação de um novo gênero por nós denominado microcrônica 

verbo-visual. A pesquisa afilia-se às áreas da Linguística Sistêmico- Funcional, da Semiótica 

Social e da Escola de Sydney. Considerando gênero tanto como prática social que se 

desenvolve em estágios orientados para um objetivo (MARTIN, 1985; EGGINS; MARTIN, 

2003) quanto como uma configuração recorrente de significados plurifuncionais relevantes 

para uma dada comunidade (MARTIN; ROSE, 2008; 2012), formulamos protocolos de análise 

para o reconhecimento de como significados ideacionais, interpessoais e textuais 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014) eram produzidos e como se articulavam os modos 

semióticos a partir da interação entre uma imagem fotográfica e seu comentário verbal. Esses 

instrumentos foram aplicados a um conjunto de 100 microtextos retirados de um jornal 

circulando na região sul do Brasil, com publicação diária e, numa fase posterior da pesquisa, 

coletaram-se também textos no ambiente digital. Os contextos de situação e de cultura 

(HALLIDAY; HASAN, 1989; EGGINS; MARTIN, 1998) foram delimitados e as opções 

léxico-gramaticais e visuais nos sistemas da transitividade e do Tema (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004; 2014) foram mapeadas. Os significados interpessoais foram tratados 

com as categorias de distância social, contato, status e poder (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006). Por fim, a interação entre os modos foi abordada em termos de relações 

simétricas/assimétricas e lógico-semânticas (BARTHES, 1984; SALWAY; MARTINEC, 

2005). Os dados mostraram que o propósito da microcrônica verbo-visual é o de partilhar uma 

impressão pessoal do cronista sobre um tema considerado relevante socialmente, a partir do 

que ele interpreta dos significados ideacionais representados na foto, numa espécie de zoom 

para questões do dia a dia. Os microtextos instanciadores do gênero são comentários verbo-

visuais valorativos e georreferencialmente situados, tendo na complementaridade 

intersemiótica (ROYCE, 1999) sua característica composicional mais pertinente. 

Reconhecemos um padrão global para o gênero cuja configuração Cenário ^ Comentário 
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((Apreciação)/ (Locução) / (Ideia)) corresponde à estrutura esquemática, identificando-se dois 

estágios obrigatórios e três opcionais. Ao término da pesquisa, comprovamos tratar a 

microcrônica de um gênero multimodal da família story genres (MARTIN, ROSE, 2008) em 

processo de estabilização, com potencial de ferramenta para a comunicação contemporânea à 

semelhança da image-nuclear news story (CAPLE, 2009; BEDNAREK, CAPLE, 2012), 

porém com características próprias da crônica jornalística brasileira (ANDRADE, 2005; 

LOPES, 2012; GABRIEL JR, 2013). 

 
 

Palavras- chave: Multimodalidade. Microcrônica verbo-visual. Significados plurifuncionais. 

 

 

PROCESSOS VERBAIS DIZER E AFIRMAR EM DISSERTAÇÕES DE 

MESTRADO 
 

Rebeca Fernandes Penha (UFPE) 
 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento dos Processos Verbais dizer 

e afirmar e seus Participantes, em dissertações de Linguística, defendidas no Programa de Pós-

Graduação em Letras da UFPE (PPGL-UFPE) no período de 1985 a 2004. Pretende-se 

entender como esses Processos contribuem para a argumentação característica desse gênero 

acadêmico. Para chegar a esse fim, recolheu-se essas dissertações do website do Projeto Letras 

Digitais, e, em seguida, aplicou-se o software Wordsmith Tools que, através da ferramenta 

Concord, forneceu uma listagem com todas as ocorrências dos Processos dizer e afirmar. Essas 

ocorrências, com foco naquele que diz e naquilo que é dito, foram analisadas e classificadas 

de acordo com seu padrão léxico-gramatical: tipos de Dizente (Participante 1), tipo de Locução 

(Participante 2). Para fundamentar as análises, apoiou-se na Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) e em sua concepção da língua como semiótica social. Dessa teoria, por ter-se como foco 

estudar os Processos Verbais, deteve-se no Sistema de Transitividade (Metafunção Ideacional). 

Para a LSF, o Sistema de Transitividade é a categoria léxico-gramatical que representa as ideias 

de nossas experiências humanas, codificados em um conjunto de diferentes tipos de orações, 

com diferentes modos de transitividades, como é o caso dos Processos Verbais, os quais são 

responsáveis pela introdução de um dizer, mediante a associação com três Participantes: dois 

obrigatórios – Dizente e Verbiagem/Locução; e um opcional – o Receptor. Os resultados 

obtidos revelaram a predominância do Processo dizer, em relação ao Processo afirmar, o que 

permitiu interpretar esse fato como aproximação da oralidade, o que foge ao prescrito para os 

gêneros acadêmicos. Nossos dados também apontaram que os Dizentes são codificados de 

quatro maneiras distintas: Grupo Nominal (GN); Grupo Pronominal (GP); Grupo Desinencial 
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(GD) e Sujeito Indeterminado (SI). Dentre esses, foi predominante a presença dos GN, 

trazendo para o texto vozes de autoridade e de outros discursos alheios em Discurso Direto e 

em Discurso Indireto; esses último bem mais recorrentes. Nos demais tipos de Dizentes, 

ressalta-se a presença dos autores, em Discurso Indireto, trazendo seus próprios dizeres, 

ldenominados de ditos do mestrando. Muitos desses ditos, quando apresentado, são seguidos 

de Modalidade, atenuando, assim, o que é dito pelos próprios autores. Nossas análises nos 

levaram a concluir que os Processos Verbais são fundamentais para o desenvolvimento da 

argumentação pretendida em cada texto, uma vez que permite a circulação de diferentes 

dizeres. 

 

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Sistema de Transitividade; Processos 

dizer e afirmar. 

 

 

A REPRESENTATIVIDADE DO SELFIE NA PERSPECTIVA DA SEMIÓTICA 

SOCIAL 

 

 

Rosana Cardoso Gondim (UFMG) 
 

 

A evolução tecnológica, cumulada com a grande atração das pessoas pela conectividade 

fizeram surgir nas redes sociais a imagem no formato de selfie, também conhecido como 

“autorretrato”. A partir do momento em que a prática do selfie começou a ser propagada por 

políticos e celebridades foi despertada a atenção da mídia e das empresas para esse curioso 

termo que já faz parte do cotidiano social. As imagens selfie são ricas em modos semióticos e 

contribuem para expor expressões e emoções, motivo pelo qual serve como um interessante 

objeto de análise e aplicação das abordagens semióticas. Assim, a presente pesquisa objetiva 

examinar os modos de construção da interatividade e da multimodalidade nas imagens em 

formato selfie, propagadas em práticas midiáticas, através da aplicação dos conceitos da 

Gramática do Design Visual, mais precisamente da metafunção interativa, sob a ótica de 

Gurthen Kress e Theo van Leeuwen (1996,2006). Visa explorar os apontamentos teóricos da 

Semiótica Social e buscar os sentidos de imagens nesse formato, exibidas em 2015, em 

campanhas publicitárias da empresa de Telefonia Tim e da rede de lojas C&A. Como resultado 

de análise constatou-se que, devido aos poderes de interatividade, de dominação e de sedução 

apresentados no selfie, passou a surgir por parte da indústria publicitária um grande interesse 

nesse formato de imagem para fins comerciais. 

 
 

Palavras-chave: Semiótica. Multimodalidade. Interatividade. Selfie 
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ACD E LINGUÍSTICA DE CORPUS: POSSÍVEIS DIÁLOGOS 
 

 

Priscila de Oliveira Novais Lima (UFPB) 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma metodologia de pesquisa que 

promove uma interface entre a ACD e a Linguística de Corpus. A referida metodologia foi 

utilizada em um estudo cujo escopo foi o de investigar recontextualizações da prática social 

que ficou conhecida como “Manifestações”, ocorridas no Brasil no ano de 2013. Mais 

especificamente, no estudo citado foram investigadas as formas através das quais ocorreram 

as representações de Manifestantes e de Agentes Públicos em textos jornalísticos escritos em 

português e em inglês, tendo como embasamento teórico a Teoria de Representação de Atores 

Sociais, proposta por Van Leeuwen (1997). Os aludidos textos foram retirados dos jornais The 

Chicago Tribune, The New York Times, The Guardian, Correio Braziliense, A Folha de São 

Paulo e Jornal do Brasil. Considerando a quantidade expressiva de material textual a ser 

analisado – em torno de cinco mil palavras – e a grande quantidade de categorias de análise 

encontradas na teoria que embasou a pesquisa, observou-se a necessidade de se empregar uma 

metodologia que simplificasse a busca pelos dados linguísticos nos textos. Nesse sentido, foi 

utilizado um software chamado de Concordanciador, que é um programa que extrai todas as 

ocorrências de uma palavra de busca num corpus. O uso dessa ferramenta e suas contribuições 

à Análise Crítica do Discurso serão apresentados neste trabalho. 

 
 

Palavras-chave: Análise crítica do discurso; Linguística de corpus; Representação de atores 

sociais. 
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Simpósio 10: Transitividade e mudança linguística:  

contribuições da Linguística Funcional Centrada no Uso 

 
 

Coordenador: Dioney Moreira Gomes (UnB) 
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ESTUDO DA GRAMATICALIZAÇÃO DO DEPOIS EM GÊNEROS ACADÊMICOS 
 

 

Carla Daniele Saraiva Bertuleza (UERN) 
 

João Bosco Figueiredo-Gomes (UERN) 
 

 

As gramáticas tradicionais expõem os advérbios como uma classe fechada, cujos 

elementos têm características de circunstanciadores. No entanto, constata-se que alguns desses 

elementos assumem novos usos, como o depois que, dependendo do gênero, ocorre 

diferentemente do uso prototípico como advérbio de tempo. Com base no funcionalismo 

linguístico, sobretudo nos estudos centrados no uso e no paradigma da gramaticalização, este 

trabalho tem como objetivo descrever sincronicamente os usos do depois em gêneros 

acadêmicos da área de Linguística. Foram selecionados, em bases de dados on-line, os gêneros 

acadêmicos dissertação de mestrado e tese de doutorado, que tratam sobre o paradigma da 

gramaticalização, de onde foram levantadas amostras em que havia o uso do item depois, cuja 

análise se centrou em duas dimensões: a dimensão formal (morfossintática) e a dimensão 

significativa (semântica, pragmática e discursiva).Os resultados empíricos demonstram uma 

tendência de trajetória de mudança construcional do depois: ESPAÇO > TEMPO > TEXTO, 

funcionando, além do uso prototípico, como indicador de futuridade, divisor de época, 

sequenciador textual e como introdutor de tópico em gêneros acadêmicos. Com base nesses 

resultados, conclui-se que o item depois é multifuncional e assume funções específicas, em 

certos contextos, que contribuem, principalmente, na organização e na construção de sentido 

do texto acadêmico. 

 
 

Palavras-chave: Funcionalismo. Mudança. Depois. 
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CAUSATIVIDADE E VOZ MÉDIA EM MUNDURUKÚ (TUPÍ): CONVERGÊNCIAS 

E DIVERGÊNCIAS TIPOLÓGICAS 

 

 

Dioney Moreira Gomes (UnB) 
 

 

Esta comunicação abordará dois temas da morfossintaxe da língua Mundurukú (Tupí, 

PA) em perspectiva tipológica: voz média e causatividade. Partindo dos estudos de Gomes 

(2006, 2007, 2014) sobre a língua, mostraremos as formas e funções principais de ambas. A 

voz média é identificada, principalmente, pela ocorrência do morfema je-, o qual se combina 

produtivamente com verbos estativos e transitivos, além de ocorrer com outras classes não-

verbais, derivando verbos. Com estativos, produz um verbo processual; e, com transitivos em 

conjunto com outros morfemas, provoca redução de valência (a voz passiva, por exemplo). O 

morfema je- é responsável pela atribuição de uma interpretação nem unicamente agentiva nem 

unicamente pacientiva ao sujeito; logo, um tipo de voz média, em que o argumento é a origem 

e o alvo do processo instaurado por ele. Por outro lado, em Mundurukú também é muito 

produtivo o uso de afixos causativos. Um deles é o morfema mu-/muy-, que é o responsável 

pela interpretação causativa e consequente transitivização de bases verbais intransitivas – 

sejam estas processuais ou estativas – assim como de bases não-verbais. Porém, esse morfema 

causativo não incide sobre um verbo contendo o morfema de voz média je-. A impossibilidade 

de se construir uma causativa diretamente sobre um intransitivo formado com je- é um indício 

de que a diferença entre formas causativas e médias deve ser observada. Uma forma média 

tem, necessariamente, um sujeito afetado, um agente não-prototípico, uma vez que ele está no 

interior do processo, tomando parte dele. Na causativa, o sujeito é um agente prototípico, 

agindo sobre um paciente, mas não sendo afetado pelo processo, daí a incompatibilidade entre 

esses dois morfemas. Interessa-nos iniciar uma reflexão sobre essa relação entre voz média e 

causatividade de um ponto de vista tipológico-funcional. Essa incompatibilidade entre 

morfologia causativa e morfologia média seria reflexo de uma incompatibilidade funcional? 

Na literatura sobre construções médias e causativas, existiriam registros em direção oposta? 

Em caso positivo, seria esse um comportamento tipológico distinto frente ao observado em 

línguas como o Mundurukú? Logo, poder-se-ia propor a hipótese de existirem ao menos dois 

tipos linguísticos: um em que 
 

é incompatível a construção de causativas a partir de verbos na voz média; e outro em que 

essas construções estariam correlacionadas. Além de estudos tipológicos-funcionais clássicos 

(COMRIE, 1974, 1988, 1989; SHIBATANI, 1985; GIVÓN, 2001; DIXON, 2000; 

BENVENISTE, 1966), usaremos também aportes da Linguística Centrada no Uso (BYBEE, 

2010; CEZARIO & FURTADO DA CUNHA, 2013; OLIVEIRA & ROSÁRIO, 2015). 
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Palavras-chave: voz média; causatividade; tipologia; língua Mundurukú (Tupí); línguas 

indígenas 

 

O USO FUNCIONAL DO “ENTÃO” 
 

 

Francélia Nunes de Medeiros Ferreira (PPCL/UERN) 
 

Camila Praxedes de Brito (PPCL/UERN) 
 

Maria Arlinda de Macedo Silva (PPCL/UERN) 
 

 

Ao estudar a linguagem muitos são os aspectos que chamam a atenção, especialmente 

a preocupação primária do falante em exercer uma comunicação eficiente, assim observa-se 

que pouco se importam com o cumprimento de regras gramaticais quando a interação entre os 

indivíduos é bem sucedida. Neste sentido, essa breve análise de natureza Funcionalista tem por 

objetivo apresentar o fenômeno da variação e/ou mudança linguística do item linguístico 

“então”, a partir de amostras textuais da língua em uso, nas modalidades oral e escrita. Para 

este fim, utilizamos uma amostra do corpus “Discurso e Gramática: a língua falada e escrita 

na cidade do Natal”, organizado por Maria Angélica Furtado da Cunha (1998). A pesquisa 

toma como base epistemológica, primordialmente, os estudos da Linguística Funcional norte-

americana com base nos trabalhos de Hopper (1991); Givón (1995); Heine et al. (1991); 

Hopper e Traugott (1993); Bybee (2010); Materlotta et al. 
 
(1996); e Furtado da Cunha et al. (2003). Com base nos dados coletados, averiguamos as 

motivações semânticas e/ou sintáticas para os diferentes usos do objeto em análise, aferidos 

qualitativa e quantitativamente, que evidenciavam o possível percurso de gramaticalização do 

“então”. Os resultados apontaram para uma alta funcionalidade do item, a partir de usos 

distintos do preconizado na Gramática Tradicional – GT, o que reforça a tese de que, a língua 
 
é viva e está a serviço do falante, se adequando de acordo com a necessidade comunicativa 

de cada um nas situações distintas de interação. 

 
 

Palavras-Chave: Funcionalismo. Variação. Mudança Linguística. Gramaticalização. Então. 
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LULA SUJEITO E LULA OBJETO: A TRANSITIVIDADE NAS MANCHETES DOS 

JORNAIS EM DOIS MOMENTOS DA CRISE POLÍTICA DE 2016 

 
 

Letícia Sallorenzo (PPGL - UnB) 
 

 

Pretendemos analisar a transitividade de manchetes de jornais sob a perspectiva da 

LFCU, e descobrir se (e como) ela é uma das ferramentas de manipulação ideológica das 

manchetes. Para isso, recorremos à análise do argumento Lula nas posições de sujeito e objeto 

em manchetes de O Globo, Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo em dois momentos da 

crise política de 2016 que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff; o primeiro 

momento analisado é o intervalo entre os dias 5 e 7 de março, logo após a condução coercitiva 

do ex-presidente (em 4/3). O segundo momento é entre os dias 17 e 19 de março, cujas 

manchetes trouxeram os impactos e consequências da tentativa – frustrada pelo STF – de 

Dilma Rousseff nomear o ex-presidente Lula seu ministro da Casa Civil. Quais tipologias 

semânticas de verbo o argumento Lula aciona na posição de sujeito? E na posição de objeto, 

quais sujeitos acionam que tipos de verbos para alterar o estado final do argumento Lula? 

Usamos para nossa análise as teorias de Furtado da Cunha e Medianeira Souza (2011), Hopper 

e Thompson (1980), Lakoff e Johnson (1980), Medianeira Souza (2016) e Payne (1997). As 

análises preliminares indicam que Lula sujeito aciona verbos com alta carga de agentividade e 

de semântica negativa e agressiva; Lula objeto tem seu estado final alterado por sujeitos com 

agentividade baixa ou alta. Essas construções apresentam efeitos cognitivos díspares porém 

complementares sobre os leitores. 

 
 

Palavras-chave: LFCU, transitividade, manchetes, crise de 2016 
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CORRELAÇÃO E HIERARQUIA: UMA ANÁLISE FUNCIONAL DOS 

PARÂMETROS SINTÁTICO-SEMÂNTICOS DA TRANSITIVIDADE 

 

 

Lúcia Chaves de Oliveira Lima (UFRN) 
 

 

Este artigo analisa o fenômeno da transitividade, mais especificamente, os parâmetros 

sintático-semânticos da transitividade propostos por Hopper e Thompson (1980). O objetivo 
 

é comparar esses parâmetros a fim de verificar a importância relativa de cada um na aferição 

do grau de transitividade de uma oração. A partir da análise, é apresentado um tratamento 

gradiente dos parâmetros, ordenando-os hierarquicamente de acordo com seu grau de 

contribuição para a aferição da transitividade. O trabalho se insere no quadro da Linguística 

Funcional Centrada no uso (LFCU). Essa abordagem reúne estudiosos da Linguística funcional 

norte-americana, como Talmy Givón, Paul Hopper, Sandra Thompson, Joan Bybee, Elizabeth 

Traugot, entre outros, bem como da Linguística Cognitiva, como George Lakoff, Ronald 

Langacker, Tomasello, Adele Goldberg, William Croft, entre outros. Os dados empíricos 

correspondem a duas narrativas faladas extraídas do Corpus Discurso & Gramática: a língua 

falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). Procuramos desenvolver 

uma análise qualitativa, com suporte quantitativo, do fenômeno linguístico estudado. Os 

resultados evidenciam quais parâmetros são determinantes de transitividade baixa, média e 

alta, e indicam que alguns parâmetros têm uma correlação estreita entre si, já que a marcação 

negativa ou positiva de um parâmetro pode implicar a marcação negativa ou positiva de 

outro(s) que com ele se relacionam. 

 
 

Palavras chave: transitividade; correlação; hierarquia. 
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FUNÇÕES E USOS DE ESTE E ESSE NA FALA E NA ESCRITA DO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO 

 
 

Maria Arlinda de Macedo Silva (PPCL/ UERN) 
 

João Bosco Figueiredo-Gomes (UERN) 
 
 
 

 

Há algum tempo, os estudiosos da língua vêm dando grande importância ao modo como 

o falante faz uso dela em situações reais de comunicação. E, com isso, vem sendo oferecido 

um amplo campo no qual as pesquisas linguísticas têm muito a compreender e a tentar 

esclarecer sobre a língua, principalmente no que concerne à interação entre os indivíduos. Esta 

análise observa como os brasileiros fazem uso dos pronomes este e esse tanto na fala quanto 

na escrita, objetivando descrevê-los, investigando as suas motivações em amostras reais de uso 

da língua, pois só dessa forma acredita-se ser possível compreender e/ou demonstrar como 

ocorrem alguns fenômenos no português do Brasil. Para esse fim, utiliza como banco de dados 

o corpus D&G – Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal, Rio 

Grande, do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora. A análise tem como aparato teórico os estudos da 

Linguística Funcional defendidos, sobretudo, por Hopper (1991); Givón (1995); Heine et al 

(1991); Hopper; Traugott (1993; 2003); Bybee (2010), além de seguidores no Brasil, como 

Martelotta, (1996, 2011) e Furtado da Cunha et al. (2003), dentre outros. Acredita-se que, igual 

aos dados de um estudo piloto (MACEDO SILVA, 2014), os resultados venham a sugerir que 

os pronomes este e esse são utilizados diferentemente, visando apenas a alcançar dado 

propósito comunicativo sem se preocupar com os critérios descritos segundo a gramática 

tradicional para o emprego de este ou de esse. 

 
 

Palavras-Chave: Funcionalismo. Demonstrativos. Variação. Mudança linguística. 
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PENSANDO NO GERÚNDIO, ACABEI FAZENDO UMA TESE: MUDANÇA 

LINGUÍSTICA E ARGUMENTAÇÃO 

 
 

Maria Cristina Morais de Carvalho (UnB/IFG) 
 

 

Esta pesquisa é uma proposta de análise dos usos do gerúndio em textos argumentativos 

produzidos por estudantes do ensino fundamental de uma escola pública da Ceilândia (Distrito 

Federal, Brasil) e estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto Federal de Goiás (IFG), 

Câmpus Goiânia. Os pressupostos teóricos da Linguística Centrada no Uso (LANGACKER, 

1987; GIVÓN, 2001; HOPPER & TRAUGOT, 2003; TRAUGOTT & DASHER, 2005 e 

HEINE & KUTEVA, 2007; BYBEE, 2010; FURTADO DA CUNHA ET ALII, 2013, 

OLIVEIRA, 2015.) e as contribuições dos Estudos Críticos do Discurso (van DIJK, 2000; 

2006; 2015) sedimentam a análise dos dados. O objetivo geral da pesquisa é observar os como 

ocorrem os pareamentos forma/função presentes nos usos do gerúndio e as possíveis relações 

ideológicas que eles expressam. Para cumprir esse objetivo, recorremos ao aparato 

metodológico da pesquisa qualitativa, na qual todas as variáveis contextuais são consideradas 

no processo de análise de dados (FLICK, 2009). Como o contexto de geração de dados ocorreu 

em sala de aula, o método qualitativo foi viabilizado pela abordagem de cunho etnográfico 

(ANDRÉ, 1995), a pesquisa documental e pesquisa-ação (TRIPP, 2005; BARBIER, 2007), 

além do aparato instrumental das Sequências Didáticas (DOLZ, NOVERRAZ E 

SCHNEUWLY, 2004). A pesquisa atualmente está no estágio de análise preliminar dos dados 

na qual se priorizou a análise das frequências token e type dos dados analisados. Nas próximas 

etapas da pesquisa, as categorias de análise serão estabelecidas a partir dos princípios teóricos 

adotados no estudo. Assim, espera-se que os resultados das análises dos dados demonstrem 

que os usos do gerúndio no grupo apresentam configurações específicas especialmente no 

tocante à argumentação, devido à interferência de variáveis contextuais como tema, gênero 

textual e letramento dos falantes. E ainda esperamos também contribuir com a ampliação das 

práticas de letramento dos estudantes, além de proporcionar a formação do professor-

pesquisador. 

 

 

Palavras-chave: Gerúndio, Argumentação, Mudança linguística, Linguística Centrada no 

Uso, Formação de professores. 
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CONSTRUCIONALIZAÇÃO LEXICAL E MUDANÇA DE TRANSITIVIDADE 

VERBAL: UMA CONTRIBUIÇÃO DA LINGUÍSTICA FUNCIONAL CENTRADA 

NO USO 

 
 

Monclar Guimarães Lopes (UFF) 
 

Vanda Maria Cardozo de Menezes (UFF) 
 

 

Este trabalho tem como objetivo a investigação de construcionalizações lexicais que 

acarretaram a mudança da transitividade verbal no português brasileiro. Para tal, recorreu-se 
 

à Teoria da Construcionalização e das Mudanças Construcionais, de Traugott & Trousdale 

(2013), uma das abordagens recentemente adotadas nas pesquisas da Linguística Funcional 

Centrada no Uso, no âmbito dos estudos do Grupo D&G-UFF. Segundo essa vertente (T&T, 

2013), por construcionalização lexical, compreende-se o pareamento FORMANOVA-

SENTIDONOVO, cujo resultado seja uma nova construção para o inventário lexical. Como se 

sabe, Lima (1972) já argumentava que o verbo gostar apresenta transitividade distinta dos 

demais verbos classificados como transitivos indiretos pela Gramática Tradicional – e, por esse 

motivo, classificava seu objeto como sendo um complemento relativo. Enquanto os típicos 

verbos transitivos indiretos envolvem um complemento de valor dativo, o verbo 
 
gostar apresenta um complemento de papel semântico afetado/paciente – de valor análogo aos 

objetos classificados como diretos –, a despeito da presença da preposição. No Funcionalismo 

Clássico, diríamos que há aí uma gramaticalização avançada da preposição de, cujo sentido de 

origem se encontra esmaecido, uma vez que sabemos que tal verbo advém do latim gustare, 

cujo significado era “tomar o gosto ou sabor de”. Hoje, sob a perspectiva da Teoria da 

Construcionalização e das Mudanças Construcionais, olhamos não apenas para a 

gramaticalização de de, mas também para a construção de que essa preposição faz parte. Sob 

essa ótica, a perda do valor semântico de origem não está atribuída isoladamente à preposição, 

mas também à mudança semântica do verbo, que passou a ter sentido análogo a desejar em 

nossa sincronia. Além de gostar, observamos outras construcionalizações lexicais. Os verbos 

desaparecer e sumir, por exemplo, considerados formas inacusativas – isto é, verbos 

intransitivos cujos sujeitos são termos de papel paciente –, passaram a instanciar, no século 

XIX, uma construção transitiva, em que se apresenta um sujeito de papel agente e um objeto 

afetado. No exemplo “Mídia desaparece com aeroporto de Aécio”, por exemplo, a preposição 

com também apresenta processo avançado de gramaticalização – uma vez que não 

recuperamos mais seu sentido original de associação – e seu objeto assume um valor afetado, 

de modo muito semelhante ao processo ocorrido com o verbo gostar. Os mesmos processos 

podem ser observados, por exemplo, nas construções mandar em, acabar com, entre outras, 



117 

 

em que há sempre perda de composicionalidade entre verbo e preposição. Argumentamos que 

tais processos evidenciam a existência de um esquema V.Prep na constructicon, estando 

representada nessa notação científica (particularmente, no uso do ponto entre as duas classes 

de palavras) a dessemantização e entricheiramento entre esses elementos. 

 

 

Palavras-chave: Construcionalização Lexical; Mudança de Transitividade; Linguística 

Funcional Centrada no Uso. 

 
 

CAUSATIVIZAÇÃO: UM MECANISMO DE TRANSITIVIZAÇÃO EM 

PARKATÊJÊ 

 

Sindy Rayane de Souza Ferreira (PPGL/UFPA) 
 
 

 

A causativização (também conhecida como causatividade) consiste em um processo 

sintático em que há aumento de valência de verbos. Em diversas línguas, esse processo é 

responsável pela transitivização de verbos intransitivos ou bitransitivização de verbos 

transitivos. Nas línguas naturais, de modo geral, um elemento ou verbo causativo, quando se 

junta a uma base verbal, tem a propriedade gramatical de aumentar a valência desse verbo ao 

introduzir um novo argumento à sua estrutura oracional. Com o presente estudo, busca-se 

descrever e analisar a constituição do processo de causativização na língua Parkatêjê (língua 

indígena da família Jê, tronco linguístico Macro-Jê). Deste modo, o objetivo do presente 

trabalho é demonstrar que a causativização constitui um mecanismo de transitivização nessa 

língua. O trabalho fundamenta-se na teoria funcionalista e utiliza, principalmente, os estudos 

de Comrie (1989), Shibatani (1976, 2002), Dixon (2000) e Givón (1995). Para a realização do 

mesmo, a metodologia utilizada foi fundamentalmente a pesquisa bibliográfica, 

desenvolvendo os seguintes passos: (i) coleta de materiais bibliográficos referentes ao tema 

proposto; (ii) leitura e análise destes materiais; (iii) constituição dos dados que servirão de 

exemplos para o processo em estudo. A causativização em Parkatêjê aplica-se aos verbos 

intransitivos ativos ou não ativos (descritivos) por meio do verbo causativo ‘tɔ’, que permite a 

adição de um argumento externo a uma sentença intransitiva. A oração intransitiva torna-se 

transitiva, de modo que o argumento na função S (de sujeito da intransitiva / o causee) vai para 

a função O (de objeto da transitiva); então, um novo argumento (o causer, que é alguém ou 

alguma coisa que inicia ou controla a atividade) é introduzido em função A (de sujeito da 

transitiva). 

 

Palavras-chave: Causativização. Transitivização. Língua Parkatêjê. 
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MUDANÇAS DE VALÊNCIA VERBAL NAS LÍNGUAS NAMBIKWARA 
 

 

Sivaldo Correia (UFPE) 
 

Edney Alexandre Belo (UFPE) 
 

 

Este trabalho analisa as possibilidades de alterações valenciais dos verbos na família 

linguística Nambikwara, especificamente nas línguas: Nambikwara (Kroeker, 2001), Latundê/ 

Lakondê (Telles, 2002), Mamaindê (Eberhard, 2009) e Sabanê (Araujo, 2004). A literatura 

sobre estas línguas mostra que o acréscimo de certos morfemas resulta em processos de 

aumento ou redução de valência verbal. Há evidências de que o morfema -ka e suas possíveis 

variantes (ki- (Nambikwara), -k, -ko, ka (Sabanê), -ka-, -ho-(Latundê/Lakondê) exercem o 

papel de aumento de valência de certos verbos, com exceção do Sabanê que apresenta estes 

morfemas com funcionalidade distinta, marcando argumentos objetos, de acordo com Araujo 

(2004). A redução de valência é observada na construção medial do Latundê/Lakondê (Telles, 

2002) e através do sufixo -nha (reflexivo) no Nambikwara (Kroeker, 2001). A análise 

comparativa das línguas objetiva discutir o status gramatical dos morfemas de aumento e 

redução de valência, compreender melhor as relações translinguísticas e buscar indícios de 

mudanças nestas línguas. Payne (1997, p. 172) afirma que as línguas tipicamente possuem 

várias maneira de ajustar a valência (aumento, redução ou rearranjo da valência sintática das 

cláusulas) e ainda aponta para uma tipologia de operadores de valência comuns na morfologia 

verbal, a exemplo dos: causativos, aplicativos (aumento de valência); reflexivos, recíprocos 

(redutores). A partir da análise comparativa das gramáticas dos referidos autores, sob o enfoque 

tipológico-funcional, pretende-se discutir a mudança de valência e levantar questões quanto à 

necessidade de maiores descrições e estudos de outros fenômenos correlacionados à valência 

verbal nas línguas desta família. 

 
 

Palavras-chave: Línguas indígenas. Família Nambikwara. Transitividade. Valência verbal 
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A INCORPORAÇÃO NOMINAL NO LATUNDÊ (FAMÍLIA 
 

NAMBIKWÁRA) 
 

Stella Telles (UFPE) 
 

 

O Latundê é uma língua altamente ameaçada de extinção, contando atualmente com 

menos de 10 indivíduos que a usam cotidianamente. Do ponto de vista genético, a língua 

pertence à família Nambikwára, sendo esta formada por um conjunto de línguas faladas por 

grupos situados na região sul da Amazônia brasileira (RODRIGUES 1986). A família 

Nambikwára é subdividida em três ramos, e o Latundê pertence ao ramo do Norte. Do ponto 

de vista tipológico, o Latundê apresenta a ordem SOV, exibe marcação no núcleo e morfologia 

marcadamente complexa. As línguas da família Nambikwára apresentam graus distintos de 

complexidade morfológica e, possivelmente, de polissíntese. A língua com morfologia menos 

rica é o Sabanê (Araujo 2004), a qual é a mais distante geneticamente, entre o conjunto das 

línguas da Família. Já o Lakondê, uma língua muito próxima ao Latundê, apresenta 

propriedades que a podem caracterizá-la como altamente polissintética (Telles & Wetzels no 

prelo). Considerando que complexidade morfológica não implica necessariamente uma 

tipologia polissintética (BAKER 1996; FORTESCUE 1994), e que o Latundê encontra-se em 

alto grau de obsolescência, este estudo tem como objetivo investigar o fenômeno da 

incorporação nominal nesta língua, considerando possíveis sinais de erosão morfológica e seu 

papel no mecanismo de alteração de valência da referida língua. Os dados utilizados neste 

trabalho são provenientes de pesquisas prévias (TELLES 2002, 2004) e da coleta de dados in 

loco realizada em agosto de 2016. O estudo se apóia em Baker (1996, 2000), Evans (2002, 

2008), Fortescue (1994, 2007), Hale (1983), Mithun (1984, 1986, 1991), dentre outros. Como 

resultado, observa-se que o fenômeno sob estudo no Latundê é produtivo e ocorre pela 

incorporação de classificadores nominais no interior da morfologia de verbos transitivos e 

intransitivos, dispensando a presença de sintagmas nominais realizados independentemente. 

 
 

Palavras-chave: Latundê, Família Nambikwára, Incorporação. 
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POR UMA TRANSITIVIDADE CONTEXTUAL: ANÁLISE COGNITIVO-

FUNCIONAL DE ENUNCIADOS TRANSITIVOS DE PROCESSOS DE HABEAS 

CORPUS 

 
 

Tiago de Aguiar Rodrigues (UnB) 
 

 

A presente pesquisa pretende demonstrar que o fenômeno da transitividade deve ser 

analisado em uma perspectiva contextual, na medida em que os usuários da língua estão 

envolvidos tanto no processamento do discurso como na construção dinâmica da análise. 

Levando em consideração os pressupostos teórico-metodológico da linguística cognitivo-

funcional (HOPPER & THOMPSON, 1980; FURTADO DA CUNHA, 2015 e 2017; LIMA-

HERNANDES, 2015) e a perspectiva cognitiva do discurso (VAN DIJK, 2012), analisamos 

qualitativamente enunciados transitivos de dois processos de habeas corpus que visavam 

devolver a liberdade a pessoas em situação de rua. Nessa análise, encontramos que os verbos 

dicendi, que podem receber até três argumentos, são utilizados de maneira distinta pelos 

diversos participantes do processo (defensor público, promotor, delegado, acusado, juiz etc.). 

Enquanto o juiz lança mão dos três argumentos – decidindo, portanto, o que deve ser feito e 

por quem –, os demais participantes omitem a quem é direcionado o pedido, no caso o próprio 

magistrado. Deste modo, podemos dizer que, embora a transitividade apresente algumas 

restrições objetivas (por exemplo, os frames dos verbos, os frames dos participantes em torno 

desses verbos), é no contexto – portanto, no caráter subjetivo da interação verbal – que os 

usuários da língua decidem se o enunciado será mais ou menos transitivo. 

 
 
 

 

Palavras-chave: transitividade; contexto; habeas corpus; pessoa em situação de rua. 
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Simpósio 11: Funcionalismo e Ensino de língua 

 
 

Coordenadoras: Márcia Teixeira Nogueira (UFC) e Ediene 

Pena Ferreira (UFOPA) 
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UMA TENTATIVA DE CONCEITUAÇÃO DAS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE 

GRAMÁTICA, COM ÊNFASE NA GRAMMATICA LATINA DE DOMINGOS DE 

ARAUIO (1627) 
 

Adilio Junior de Souza (UFPB) 
 

 

O presente artigo é resultado de recentes estudos acerca das múltiplas concepções do 

que seja uma gramática a partir de autores tais como: Matos (2007), Clemente (2012) e 

Martelotta (2013). Elencamos os seguintes objetivos: a) identificar quais os tipos de gramáticas 

existentes em língua portuguesa, especialmente as de cunho descritivo; b) evidenciar a 

importância da Grammatica latina: novamente ordenada, e conuertida em portugues pera 

menos trabalho dos que começaõ aprender de Domingos de Arauio (1627) para o ensino de 

língua latina; c) problematizar sobre a desvalorização de instrumentos linguísticos antigos. Em 

nossa investigação, focamos na divisão das gramáticas elaborados por alguns importantes 

autores dos últimos dois séculos: Barbosa (1822; 1830), Leoni (1858), João Ribeiro (1889; 

1933), Julio Ribeiro (1881; 1899), Ernesto Ribeiro (1915), Pereira (1907; 1935) e Said Ali 

(1921). O procedimento metodológico adotado é o exame historiográfico a partir dessas fontes, 

aliado a busca das primeiras ideias linguísticas e no processo de gramatização de línguas 

clássicas e vernáculas. Diante das classificações apresentadas por Pereira (1907; 1935), João 

Ribeiro (1889) e Ernesto Ribeiro (1915), identificamos a existência de seis categorias de 

gramáticas: histórica, filosófica, comparada, expositiva, particular e geral. Por outro lado, 

Matos (2017) e Martelotta (2013) dividem a gramática em duas categorias: gramática natural 

(ou seja, a própria estrutura da língua) e gramática teorética (ou seja, os constructos teóricos 

formulados para descrever ou prescrever as regras de uma língua). Em Clemente (2012) há 

outra relevante classificação, com cerca de onze tipologias. Após a análise da Grammatica 

latina de Arauio, podemos classificá-la como uma gramática particular, porque ela expõe os 

princípios e as particularidades especiais do latim (JOÃO RIBEIRO, 1889) e também como 

uma gramática expositiva, haja vista que esse instrumento linguístico descreve metodicamente 

os fatos atuais da estrutura do latim, com exemplos em latim/português (PEREIRA, 1907). A 

obra apresenta igualmente características didático-pedagógicas. O método de ensino de Arauio 

em muito antecede o que se vê nos principais materiais didáticos de ensino de latim produzidos 

no Brasil. Contudo, esta é uma obra pouco conhecida no meio acadêmico. É nosso interesse 

em despertar a comunidade acadêmica para que se volte para o estudo de língua clássica a 

partir desse trabalho importante do século XVII. 

 

Palavras-chave: Gramáticas. Gramatização. Historiografia. Ensino de Latim. 
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O FUNCIONALISMO E O ENSINO DE GRAMÁITICA: SABERES E PRÁTICAS 

PARA A FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 
 

Adriana Sales Barros (UnP) 
 

Zélia Xavier dos Santos Pegado (UnP) 
 

 

Este artigo surgiu da inquietação sobre o modo como a gramática é trabalhada em sala 

de aula. O que fazer então? Retirar do currículo escolar de Língua Portuguesa o que 

corresponde à Gramática Tradicional? Bagno (2001) argumenta que a escola não pode 

negligenciar o ensino da norma padrão, visto que ela representa um conjunto de regras 

preestabelecida de conhecimentos acumulados historicamente que constituem um legado 

cultural a que os falantes de uma dada comunidade devem ter acesso. Neste sentido, o domínio 

da GT apresenta um caráter político, já que a vida em sociedade é composta diferentes esferas 

de atuação humana Bakhtin (2010) e, em algumas delas, para a plena participação, é requerido 

o domínio da norma padrão. O problema está no fato de considerar a Gramática Tradicional 

como fonte primeira e exclusiva para a compreensão dos fatos linguageiro. O presente estudo 

trata sobre o funcionalismo e o ensino de língua como ação, movimento linguageiro Bronckart 

(2009) no qual se produz a interpretação, cujo efeito de sentido põe em funcionamento o papel 

da formação e profissionalização docente e a relação entre os saberes e práticas, Tardiff (2014). 

O objetivo principal é analisar os saberes e práticas pondo-os em relação às interações com as 

esferas da atividade humana. As perguntas norteadoras desta reflexão são: Como a gramática 

normativa é vista na formação e profissionalização dos futuros professores? Quais saberes são 

imprescindíveis para a formação e profissionalização do professor de Língua Portuguesa para 

o ensino de gramática? Quais as práticas do ensino de gramática? Com o intuito de responder 

estes questionamentos adotamos como norte teórico os documentos oficiais – PCN (2008), 

Antunes (2012) entre outros. Essa pesquisa está sendo desenvolvida com alunos do curso de 

Letras de uma Universidade do Rio Grande do Norte é de natureza qualitativa, uma vez que 

trabalham com dados interpretativos, quais sejam: linguagem como ação, textualizada no 

formato questionário. O procedimento metodológico adotado é composto por questionário e a 

observação de cada resposta dada destacando a contribuição para a formação e 

profissionalização docente via movimento linguageiro. 

 

 

Palavras chave: funcionalismo, gramática e ensino, profissionalização docente, saberes e 

práticas. 
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REVISITANDO O “PARADIGMA FUNCIONALISTA”: O TRATAMENTO DAS 

CONSTRUÇÕES COMPLEXAS NA ESCOLA 

 
 

Ana Maria Costa de Araujo Lima (UFPE/UFG) 
 

 

Este trabalho está embasado em pesquisa acerca do tratamento conferido pela escola às 

orações complexas. Tomando como foco a combinação de orações, o principal objetivo da 

pesquisa é investigar se (e em que medida) os postulados funcionalistas têm sido incorporados 

pela escola. Para alcançar esse objetivo, procedemos a uma análise qualitativa de cinco 

coleções de livros didáticos de língua portuguesa do Ensino Médio. Todas as coleções 

investigadas foram aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), na 

avaliação realizada em 2015, e estão resenhadas no Guia do referido Programa, que está 

disponível no site do INEP (www.inep.mec.gov.br). Embora a heterogeneidade de abordagens 

seja característica do que se designa por “paradigma funcionalista”, é consensual a aceitação 

de que há princípios muito claros que constituem uma espécie de “base comum” desse 

paradigma (NEVES, 1997). Assim, está de acordo com a perspectiva funcionalista, por 

exemplo, a visão de língua como “um instrumento de interação social entre seres humanos, 

utilizado com a intenção de estabelecer relações comunicativas” (DIK, 1989; ANTONIO, 

2005). Por outro lado, essa interação social que se realiza por meio da linguagem verbal é 

percebida, no seio do Funcionalismo, como uma atividade tanto estruturada – já que é 

governada por regras (fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas) – 

quanto cooperativa – uma vez que ela conta com a participação de, pelo menos, dois usuários. 

Dessa concepção de língua resulta a visão de que a gramática não pode ser considerada sem o 

acionamento do componente pragmático. Essa maneira de conceber gramática tem rebatimento 

direto no ensino de língua portuguesa, e há pesquisas que comprovam que uma “concepção 

interacionista” já predomina nas salas de aula em nosso país. No entanto, apesar da prevalente 

assunção de que a língua é um conjunto de práticas socioculturais – e da forte defesa de que a 

gramática de uma língua deve ser estudada nos seus variados usos –, quando se examina o 

ensino-aprendizagem da combinação de orações fica evidente que há certa incompatibilidade 

entre esse ensino e a concepção de língua que ancora a visão funcionalista de linguagem. No 

contexto atual em que se encontra o tratamento conferido às orações complexas, na escola, 

afinal, quais são as tendências que, mais claramente, apontam para uma opção pelo paradigma 

funcionalista? É essa a principal pergunta que norteia a presente pesquisa. Os resultados 

parciais vão ao encontro das conclusões de Barros (2014), segundo as quais os livros didáticos 

não apenas colaboram decisivamente para a manutenção do paradigma formal no tratamento 
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das questões gramaticais, mas também referendam a opção metodológica de tratar ‘gramática’ 

dissociada de ‘texto’ e de ‘discurso’. 

 
 

Palavras-chave: funcionalismo; ensino; gramática; orações complexas. 

 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A EXPRESSÃO DA MODALIDADE VOLITIVA PARA O 

ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 
 

André Silva Oliveira (UFC) 

 

Nadja Paulino Pessoa Prata (UFC) 
 
 

Sabendo-se que a categoria modalidade é entendida por Hengeveld (2004) como sendo 

a modificação dos conteúdos dos atos de fala e que, para Hengeveld e Mackenzie (2008), a 

modalidade volitiva está relacionada ao que desejável (domínio semântico), pautamos o nosso 

trabalho na análise e descrição desta categoria a partir de alguns gêneros textuais, tais como 

“tirinhas”, “propagandas publicitárias”, “músicas”, “piadas” etc. e sua contribuição para o 

ensino de espanhol como língua estrangeira (E/LE). Baseamo-nos, portanto, na análise das 

expressões linguísticas que o falante emprega para a modalização volitiva em diversos gêneros 

textuais e na descrição dos possíveis efeitos de sentido pretendidos para refletirmos sobre as 

contribuições da vertente funcionalista no ensino de línguas, especificamente o de E/LE. 

Enquanto o arcabouço teórico do funcionalismo holandês nos dá o suporte necessário para 

realizarmos a descrição e análise linguística, as abordagens de ensino de língua estrangeira nos 

auxiliam nas possíveis estratégias de caráter comunicativo pautadas no real uso da língua 

espanhola. Por fim, acreditamos que seja profícua a relação entre ‘análise e descrição de uma 

dada língua’ e ensino, uma vez que aquela fornece subsídios fundamentados teoricamente 

sobre a categoria linguística investigada e a construção discursiva de diversos gêneros textuais, 

de modo a auxiliar professores e alunos no entendimento das expressões utilizadas pelo falante 

ao manifestar seus desejos, vontades, esperanças e intenções. 

 
 

Palavras-chaves: Funcionalismo; Modalidade Volitiva; Ensino de E/LE. 
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LEITURA E IMPLÍCITOS: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA ESTRUTURA 

RETÓRICA PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Emanuel da Silva Fontel (UFPA/UFMG) 
 

 

Este trabalho tem como objeto a proposição de uma abordagem funcionalista para o 

estudo dos implícitos nas aulas de leitura em língua portuguesa, considerando que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) propõem como finalidade da leitura, em 

contexto de ensino, a formação de leitores competentes. Nesses termos, a competência para a 

leitura se expressa por meio da ideia de que os indivíduos devem ser capazes de não só 

decodificar sinais, mas também de interpretar e compreender coerentemente textos em vários 

níveis e perspectivas. Desse modo, a leitura deve ser vista como atividade de construção de 

sentidos, e isso exige, entre outros aspectos, a habilidade do leitor de lidar com informações 

implícitas, ou seja, de lidar com “não ditos” nas várias camadas do texto. Embora essas 

informações apresentem-se de forma subliminar, sua recuperação ou sua inferência não se 

processam de forma completamente livre. Antes, deve o leitor pautar-se por certos aspectos 

capazes de legitimar a coerência e a plausibilidade dos sentidos que propõe com base em um 

texto. Os aspectos que parametrizam uma percepção coerente dos implícitos são vários e são 

objetos de investigação de diferentes propostas de mediação entre a teorização linguística e as 

práticas pedagógicas. Nesse contexto, a perspectiva assumida por Ducrot (1977), que classifica 

os implícitos em pressupostos e subtendidos, é amplamente conhecida e serve de base para 

várias propostas de intervenção didática. Além dessa possibilidade de tratamento, a abordagem 

funcionalista da Teoria da Estrutura Retórica – RST (Rhetorical Structure Theory) pode 

contribuir para o processo de mediação entre as teorias linguísticas e as atividades didáticas 

relativas ao tratamento das informações “não ditas”, pois compreende que das várias partes de 

um texto emergem relações implícitas, denominadas relações retóricas ou de coerência, que 

organizam tanto a micro quanto a macroestrutura textual. Assim, identificar e analisar essas 

relações, considerando a organização linguística e as funções sociodiscursivas que lhes deram 

ensejo no texto, é condição fundamental para a construção de uma leitura coerente e eficiente. 

Baseando-nos em Ducrot (1977), Carel e Ducrot (2008), Man e Thompson (1988), Mathiessen 

e Thompson (1988), Taboada (2009) e Decat (2010), objetivamos mostrar, por meio de 

ocorrências em variados gêneros textuais, que, além de informações pressupostas e 

subtendidas, existem relações retóricas ou de coerência igualmente implícitas cuja recuperação 

é fundamental para uma análise eficiente do texto e que, nesse âmbito, a Teoria da Estrutura 

Retórica pode constituir-se como um importante instrumental teórico-metodológico nas aulas 

de língua portuguesa. 
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TU E VOCÊ: SOCIOFUNCIONALISMO E ENSINO DE GRAMÁTICA 
 

 

Francielly Coelho da Silva (IFRN) 
 

 

Considerando que, geralmente, livros didáticos e gramáticas escolares, ao abordarem o 

ensino dos pronomes pessoais sujeitos, têm, comumente, desconsiderado fatores importantes 

que condicionam os usos desses pronomes em língua portuguesa, tendendo, em muitos 

contextos, a desconsiderarem as formas não canôninas dos usos de TU, não as citando ou as 

considerando inaceitáveis para os contextos de usos mais formais da língua, neste trabalho, 

apresenta-se proposta didática para o ensino médio focada nos usos desses pronomes em 

diferentes gêneros discursivos, considerando o continuum de formalidade e informalidade em 

que eles estão inseridos. Para tanto, toma-se como base pressupostos teórico-metodológicos 

do sociofuncionalismo (TAVARES, 2003; 2013; GORSKI; TAVARES, 2013) casamento 

teórico entre a sociolinguística variacionista laboviana e o funcionalismo norteamericano. 

Resultados de pesquisa de mestrado (PpgEL/ UFRN) sobre os fatores condicionantes para os 

usos dos pronomes TU e VOCÊ, na função de sujeito, na conversação de Natal, revelam que 

existem na comunidade nichos preferenciais para o uso do TU e que as diferentes 

especializações de uso observados apontam para a persistência de traços como estando 

subjacente à distribuição dos pronomes sob enfoque: (i) o TU predomina na conversação 

envolvendo indivíduos em relação de amizade e no ambiente de conversação 

caracteristicamente informal; (ii) o VOCÊ predomina nas demais relações entre interlocutores 

observadas no corpus retirado do BANCO CONVERSACIONAL DE NATAL (CUNHA, 

2010). Discutem-se, pois, pressupostos teóricos que devem ser considerados no ensino de 

língua materna e apresentam-se atividades que podem ser realizadas em sala de aula, a fim de 

contribuir para o desenvolvimento da competência linguística de nossos alunos. 
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O ENSINO DE GRAMÁTICA ESCOLAR: PROPOSTAS TEÓRICO-DIDÁTICAS 

PAUTADAS NA REFLEXÃO SOBRE O USO LINGUÍSTICO 

 
 

Izabel Larissa Lucena Silva (UNILAB-CE) 
 

Fábio Fernandes Torres (UNILAB-CE) 
 

 

Este trabalho objetiva apresentar propostas teórico-didáticas que tratem do ensino de 

gramática escolar em uma perspectiva pautada no uso linguístico. Tais atividades constituem 

o trabalho final da disciplina Descrição, Análise Linguística e Ensino da grade curricular do 

décimo primeiro trimestre do Curso de Letras da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Do ponto de vista teórico, adotamos os pressupostos da 

Linguística Textual e do Funcionalismo linguístico. Essas perspectivas, embora não se 

confundam, compreendem a língua como uma atividade interativa (KOCH, 2015), e a 

gramática como um organismo flexível, sujeito às pressões do discurso (GIVÓN, 1979b). A 

estrutura linguística é vista como um mecanismo que só pode ser descrito, adequadamente, se 

forem considerados os aspectos cognitivos, comunicativos, sociais, culturais e históricos que 

regem seu funcionamento (DU BOIS, 1993; HALLIDAY, 1994; GIVÓN, 1995; 

MARCUSCHI, 2008). Metodologicamente, realizamos dez encontros com estudantes 

brasileiros e estrangeiros. Esses encontros foram divididos em dois blocos de formação. No 

primeiro momento, de natureza teórico-analítica, discutimos questões relacionadas ao ensino 

de gramática e às contribuições da Linguística de Texto e do Funcionalismo linguístico para o 

ensino produtivo de língua. No segundo momento, de natureza teórico-prática, realizamos 

oficinas sobre conteúdos gramaticais específicos (predicação, referenciação e articulação). 

Além da discussão teórica em torna dos processos linguísticos selecionados, nessas oficinas, 

os estudantes foram orientados a elaborarem atividades de análise linguística pautadas na 

reflexão sobre o uso linguístico. De modo geral, avaliamos os resultados da disciplina, 

sobretudo das oficinas realizadas, como bastante produtivos e inovadores, uma vez que as 

atividades produzidas se mostraram não apenas adequadas aos pontos de vista da Linguística 

Textual e do Funcionalismo linguístico, mas também permitiram aos alunos repensarem seu 

fazer pedagógico numa perspectiva crítica e científica. 
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UMA PROPOSTA FUNCIONALISTA PARA O ENSINO DA HIPOTAXE 

ADVERBIAL 

 
 

Luciano Araújo Cavalcante Filho (UFC) 
 

 

Este estudo representa uma proposta didática, fundamentada no Funcionalismo 

linguístico, para a abordagem das funções textual-discursivas e proposições relacionais 

inferidas identificadas no uso de cláusulas hipotáticas adverbiais em uma turma do 9º ano de 

uma escola da rede pública do estado do Ceará. A metodologia da pesquisa-ação, a qual visa 

ao incremento do trabalho de professores e pesquisadores para que possam utilizar suas 

pesquisas em busca do aprimoramento de seu ensino e, consequentemente, do aprendizado de 

seus alunos, foi utilizada para o desenvolvimento das três etapas do trabalho (sondagem, 

intervenção e avaliação). A presente análise buscou, como objetivo geral, propor uma 

abordagem para o ensino das chamadas orações adverbiais, de forma a valorizar o relevante 

papel dessas estruturas oracionais os sentidos do texto. Além disso, buscou-se refletir acerca 

da classificação superficial conduzida pelo ensino tradicional para esse tipo de oração. 

Segundo o Funcionalismo, tal classificação recai em um grave equívoco, pois várias 

proposições relacionais inferidas podem emergir em situações reais de uso de um mesmo 

conectivo, tais como TEMPO, CAUSA, CONDIÇÃO, etc. Percebeu-se, ao final da aplicação 

da proposta, que as atividades de orientação funcionalista influenciaram positivamente o 

ensino das orações adverbiais e suas funções textual-discursivas, pois os resultados obtidos na 

etapa final demonstraram uma melhora bastante significativa das habilidades de leitura e 

escrita relacionadas ao uso dessas orações. Destarte, evidenciou-se que a abordagem 

funcionalista é capaz de orientar um ensino mais produtivo e reflexivo, o que favorece o 

desenvolvimento da competência discursiva dos alunos. 

 

Palavras-chave: Proposta didática. Funcionalismo. Hipotaxe adverbial. Proposições 

relacionais inferidas. Funções textual-discursivas. 
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ANÁLISE LINGUÍSTICA DE TEXTOS LITERÁRIOS EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

DO ENSINO FUNDAMENTAL UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
 

ADULTOS (EJA) 
 

Luiz Carlos Costa (UFC) 
 

 

Este trabalho tem como objetivo principal proceder a uma análise crítica e propositiva 

de questões de análise linguística no contexto de textos literários do livro didático de Língua 

Portuguesa da coleção Caminhar e Transformar destinado aos Anos Finais do Ensino 

Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (2º Segmento), aprovado pelo Programa 

Nacional do Livro do Didático EJA 2014 e atualmente adotado nas escolas públicas municipais 

de Fortaleza – Ceará. Entre os objetivos específicos estão: a) analisar que tipo de abordagem 

de ensino de gramática predomina nas questões de Análise Linguística do livro de Língua 

Portuguesa da EJA; e b) verificar como as questões de análise linguística articulam os tópicos 

gramaticais com os textos literários na composição das atividades desse livro didático da EJA. 

Admitiu-se como hipótese básica que as questões de análise linguística (AL) do livro didático 

analisado, em sua maioria, não estão de acordo com o que propõem os documentos oficiais da 

Educação Brasileira. A análise é realizada com base em pressupostos funcionalistas e à luz dos 

documentos oficiais da Educação Brasileira (PCN: Ensino Fundamental II, Proposta Curricular 

para a EJA EF-2º Segmento, PNLD-EJA). Utiliza-se a distinção proposta por Halliday, 

McIntosh e Strevens (1974) entre os três tipos de ensino ou abordagem da língua, a saber: 

abordagem descritiva, prescritiva e produtiva. Consideram-se, ainda, as reflexões orientadas 

por pressupostos teóricos do Funcionalismo linguístico e da Linguística do Texto sobre o 

ensino de gramática presentes em Neves (2011, 2013), Antunes (2003, 2007, 2014), Nogueira 

(2010) e Travaglia (2001), bem como o sentido da prática de análise linguística com base em 

autores como Geraldi (1997) e Bezerra e Reinaldo (2014). O corpus de análise deste estudo 

foi constituído por questões do livro de Língua Portuguesa da coleção Caminhar e Transformar 

que reúnem duas características essenciais: abordam um aspecto linguístico e utilizam um texto 

literário. Após uma análise quantitativa e qualitativa, constatou-se que, nas questões de análise 

linguística em contexto de textos literários, há a predominância da abordagem descritiva que 

se manifesta pela ênfase em exercícios de identificação e classificação das unidades da língua 

(nomenclatura gramatical) com consequente falta de articulação entre os fenômenos 

linguísticos e os textos especificamente literários, o que caracteriza uma tendência 

conservadora (tradicional) no estudo da Língua Materna. Ao longo da análise qualitativa dessas 

atividades do livro, sugerimos possíveis abordagens que articulem os recursos linguísticos nos 

textos literários utilizados e a construção dos sentidos e efeitos. 
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A POSIÇÃO MOTIVADA DE ORAÇÕES ADVERBIAIS TEMPORAIS EM TEXTOS 

ESCOLARES: UMA ABORDAGEM BASEADA NO USO 

 

Mário Martins (UFERSA) 

 

Neste estudo, examinam-se, em textos escolares, a posição das orações adverbiais 

temporais em relação às suas principais e a localização temporal das situações descritas nessas 

orações adverbiais com o objetivo de aferir estatisticamente se a ordenação linear das orações 

no domínio sentencial espelha a ordenação cronológica das situações nelas descritas, 

exemplificando, de modo sistemático, uma organização gramatical de natureza motivada. Este 

é um dos pressupostos teóricos da abordagem linguística baseada no uso, trazida aqui para 

orientar as discussões, pois que concebe a língua como uma rede dinâmica em que vários 

aspectos do conhecimento linguístico dos falantes são reestruturados e reorganizados sob a 

pressão contínua do desempenho (DIESSEL, no prelo). Para a consecução deste estudo, utiliza-

se o componente narrativo do CODES, um corpus desenvolvimental constituído de textos 

escritos por alunos do 5º, 7º e 10º anos da escolaridade básica portuguesa, monolíngues de 

português europeu. Obtidos por meio da aplicação do modelo de regressão linear, os resultados 

indicam que a localização temporal das situações pode ser tomada como uma variável preditora 

da posição da oração subordinada temporal no domínio sentencial. Complementarmente, 

examina-se, por meio de um teste de correlação, se esse tipo de ocorrências sofre influências 

da progressão ao longo dos anos escolares. Quanto a isto, os resultados indicam que a 

ordenação linear de orações adverbiais temporais motivada pela ordenação cronológica não 

mantém correlação com a progressão de ano para ano. Por se tratar de um estudo sobre o 

desenvolvimento linguístico em idade escolar (BERMAN, 2007), acredita-se que os resultados 

podem ser uma mais valia teórico-pedagógica, criando espaços pertinentes de discussões sobre 

planejamento de programas curriculares, elaboração de materiais didáticos e também sobre 

práticas de ensino de português como língua materna (e, por implicação, de português como 

língua segunda/estrangeira) a partir da perspectiva dos usos linguísticos. 

 

 

Palavras-chave: orações adverbiais; ordenação oracional; ordenação cronológica de 
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APLICAÇÕES DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E EFEITOS DE 

SENTIDO: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS 

 
 

Valdirécia de Rezende Taveira (UFMG) 
 

 

Neste trabalho, buscamos mostrar algumas contribuições Linguística Sistêmico-

Funcional (HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004, 2014) para o ensino de leitura e produção 

de textos. Nosso objetiva principal repousa em evidenciar, a partir de algumas aplicações, mais 

precisamente das metafunções ideacional e interpessoal, como a LSF pode ser aplicada ao 

ensino de leitura e produção de textos, a partir da observação de textos retextualizados. A 

Teoria sistêmico-funcional busca investigar como a língua é organizada para produzir sentido, 

entendendo a língua enquanto processo social. Esta teoria baseia-se no fato de que a gramática 

da língua é representada como um sistema de redes e não como um inventário de estruturas 

prontas; é uma teoria de escolhas no nível do significado, onde um conjunto de significados 

inter-relacionados serve de base para outros sistemas e subsistemas. Para Halliday e 

Matthiessen (2014), as funções básicas da linguagem em relação ao nosso ambiente social e 

biológico, são: (i) fazer sentido a nossas experiências (metafunção ideacional); (ii) agir nas 

relações sociais (metafunção interpessoal); e (iii) organizar a mensagem (metafunção textual). 

O corpus é construído de três entrevistas retextualizadas pelos meios de comunicação. A 

retextualização é o processo de reescrita de um texto para outro se refazendo tanto o código 

quanto o sentido (Dell'Isola, 2007). A metodologia é baseada na aplicação da rede de sistemas 

referentes aos significados ideacionais e interpessoais, evidenciando se há mudança no efeito 

de sentido nos textos retextualizados. Observamos, por meio das metafunções ideacional e 

interpessoal, a partir de textos retextualizados, os efeitos de sentido conferidos a cada texto. O 

que pudemos perceber é que com a retextualização, embora, o conteúdo seja o mesmo, a 

mudança dos processos (metafunção ideacional) e a valoração da informação (metafunção 

interpessoal) causam diferentes efeitos de sentido que são conferidos ao discurso. Assim, a 

partir evidenciar os efeitos de sentido, a partir da LSF, permitimos ao leitor/aluno ter uma visão 

muito mais ampla dos significados que subjazem às escolhas linguísticas. 
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AFETO COMO CATEGORIA AVALIATIVA EM CARTAS PESSOAIS 

PERNAMBUCANAS DO SÉCULO XX 

 

 

Aldeir Gomes da Silva (UFPE) 
 

 

Em cartas pessoais, o autor usa diferentes mecanismos linguísticos de acordo com o 

nível de intimidade existente com o interlocutor. Por meio do Sistema de Avaliatividade, 

oriundo da Metafunção interpessoal da linguagem, o falante/escrevente pode negociar relações 

sociais ou interpessoais para expressar ao ouvinte/leitor suas percepções e/ou sentimentos em 

relação às pessoas e às coisas; esse tipo de relação se manifesta através do subsistema 

“Atitude”. Nessa perspectiva, os aspectos que constroem linguisticamente as ações emocionais 

são representados pela região afeto. O objetivo deste trabalho é, portanto, investigar as relações 

existentes entre escrevente e destinatário em 20 cartas produzidas e/ou destinadas ao Estado 

de Pernambuco em diferentes décadas do século XX, tendo como base para análise a categoria 

afeto do subsistema Atitude do Sistema de Avaliatividade. Buscamos, pois, expor alguns dos 

distintos meios pelos quais as emoções podem ser expressas. Baseamo-nos nesse sistema na 

medida em que verificamos, nas cartas, que as escolhas linguísticas feitas pelos escreventes 

“refletem a ideologia e a cultura nas quais os sujeitos estão inseridos” (OLIVEIRA, 2014). 

Para tanto, tomamos como base trabalhos desenvolvidos em língua portuguesa sobre o Sistema 

de Avaliatividade (VIAN JR, 2010; NUNES; CABRAL, 2012; OLIVEIRA, 2014; SANTOS, 

2015) e estudos sobre o gênero carta pessoal que consideram a historicidade dos textos e a 

subdivisão do gênero em três grupos distintos, a saber, cartas de amor, cartas de família e cartas 

de amigo (SOUSA, 2012; GOMES; LOPES, 2016; SILVA, 2017). Os resultados desta 

investigação apontam para a existência de diferentes níveis de afeto, dependentes da relação 

entre interlocutores, bem como da finalidade comunicativa de cada carta. 
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REVISITANDO AS DEFINIÇÕES DE COMPLEMENTO/ADJUNTO A PARTIR DA 
 

ABORDAGEM CONSTRUCIONAL 
 

Carolina Rabelo de Sousa (UERJ) 
 

Luanda da Silva Gustavo (UERJ) 
 

 

Considerando que o princípio básico de todas as abordagens de Gramática das 

Construções (GOLDBERG, 2003, por exemplo) é que todos os níveis da descrição gramatical 

envolvem “construções”, numa relação de pareamento forma-significado, o objetivo deste 

trabalho, em desenvolvimento, é discutir a classificação das construções preposicionadas a 

partir da análise dos valores semântico-sintáticos em usos efetivados da língua portuguesa, e 

observar os diferentes graus de esquematicidade, conforme previsto pelo modelo da 

construcionalização (TROUSDALE; TRAUGOTT, 2013). Para tal finalidade, revisamos as 

noções de complemento/adjunto nas Gramáticas Tradicionais, procurando apresentar a 

divergência das definições e análises entre os gramáticos. Para o exercício do trabalho, colher-

se-á um corpus de referência de aproximadamente duas ou três estruturas frasais, coletadas a 

partir de buscas realizadas no programa virtual nomeado por “Antconc 3.4.1”, onde se 

localizam as estruturas linguísticas arquivadas para o desenvolvimento deste estudo. Sendo 

assim, acredita-se que a dificuldade de distinção semântica e sintática de ambas as 

categorizações sintáticas ocorra com mais frequência nesses tipos de construções gramaticais, 

tornando, assim, obscura a definição desses sintagmas nominais em complemento nominal 

ou/e adjunto adnominal. Uma vez que tais definições de cunho sintático seguem determinados 

aspectos caracterizados e determinados pela gramática tradicional, não trazendo justificativas 

suficientes mediante determinadas ocorrências. Com isso, algumas organizações 

morfossintáticas parecem assumir formas e características tanto de complemento nominal, 

quanto de adjunto adnominal. Dificultando assim a classificação e enquadramento categórico 

das frases investigadas nos grupos apresentados (CN e AA), visto que em determinados 

aparecimentos as estruturas destacadas podem exercer tanto a função de CN, quanto de AA em 

conjunto. Para isso, será tomada como base de investigação a vertente denominada Linguística 

Funcionalista centrada no uso e uma de suas importantes ferramentas como a Teoria dos 

protótipos, a fim de servir como base de investigação do objeto a ser analisado. Sendo assim, 

acredita-se que a perspectiva concernente aos estudos da linguagem, selecionada para o 

presente trabalho, fundamentará de modo satisfatório os objetivos desta investigação. 

 

Palavras-chave: preposições; complemento nominal; adjunto adnominal; teoria prototípica; 
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A CATEGORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES TRANSITIVAS NA 

LÍNGUA PORTUGUESA ATUAL: UMA PROPOSTA 

GRADUAL 

 
 

Emanuele Rayane de Medeiros (PIBIC/ UERN) 
 

Nádia Maria Silveira Costa de Melo (UERN) 
 

 

Este trabalho, em andamento, analisa construções transitivas do português do Brasil 

com o objetivo de propor uma subclassificação a partir de sua formação sintático-semântica 

numa perspectiva de gradualidade, com base nos pressupostos de Hopper e Thompson (1980). 

A base teórica que orienta a análise proveio da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

que tem como postulados principais: a) a impossibilidade de existir fronteiras específicas 

delimitáveis entre os usos linguísticos, por isso, a forma mais adequada para classificar um 

fato da língua deve ser via gradualidade e continuum; b) o elemento mais estabilizado é tomado 

como o protótipo para representar uma espécie; e c) etc. Trata-se de uma pesquisa de cunho 

interpretativo-qualitativo de base empírica. O corpus de análise constitui-se de 42 amostras de 

construções transitivas coletadas de 9 textos de reclamação do cliente provenientes do sítio 

reclameaqui.com.br. Nestes textos foram encontradas 102 construções, dentre elas, 42 são 

vistas como transitivas. Os resultados parciais apontam que dos 22 types presentes nas 

construções, dois revelaram-se mais produtivos com 7 tokens cada. Tratam-se dos verbos 

quebrar e comprar. Esses usos não-marcados devem-se, provavelmente, ao fato do gênero/ 

tipologia textual e da intenção comunicativa, já que se trata de textos referentes à compra e 

durabilidade de objetos. Quanto ao tempo e ao modo verbal mais produtivo é o pretérito 

perfeito do indicativo (57% das construções transitivas). Em segundo plano, está o presente 

contínuo com 33,5%. 7,5 % com o imperfeito e 2,5% com o futuro do pretérito. A análise 

evidenciou que as construções transitivas tendem a ser mais produtiva em forma canônica SVO 

e quanto a transitividade, a mais prototípica apresenta apenas 8 dos 10 traços de transitividade 

propostos por Hopper e Thompson (1980). 
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ANÁLISE DO DESIGN VISUAL NA MÍDIA JORNALÍSTICA 
 
 

Francisco Alex Teodoro da Silva (UERN) 
 
 

É crescente hoje o interesse pelo papel da mídia como componente básico na 

constituição da vida social urbana. O presente estudo se propõe a analisar um aspecto do modo 

de funcionamento de textos da mídia jornalística e como tal abordagem pode vir fomentar o 

trabalho de leitura e produção textual em sala de aula. Como referencial teórico básico, nos 

amparamos nos pressupostos da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1995; 2001 

[1992]; 2003; 2006; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999), bem como, enquanto teoria de 

dados, nos elementos da Gramática do Design Visual e de uma análise 
 
multimodal do discurso (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; JEWITT, 2009; O’HALLORAN, 

2011; ALMEIDA, 2008), além de estudos específicos sobre linguagem e mídia (THOMPSON, 

1998; CHAUI, 2006; HERNANDES, 2012; MORAES, 2006; 2013). A investigação se ampara 

metodologicamente em uma concepção qualitativa de caráter interpretativa e documental. 

Tomamos para constituição do corpus exemplares das três principais revistas de informação 

de circulação nacional, das quais consideramos o gênero capa, para fins de geração de dados. 

Os exemplares compreendem aqueles publicados entre os meses de março e abril de 2016, 

época de efervescentes acontecimentos na conjuntura político-social do contexto brasileiro, 

que culminaram com o afastamento da presidente da República. Esperamos caracterizar 

relevantes aspectos quanto à natureza estrutural, discursiva e social dos objetos abordados, 

tendo a arquitetura do design visual como foco, bem como trabalhar para a reflexão de como 

os achados podem contribuir para a construção de um letramento crítico voltado para a 

abordagem da mídia. 

 
 

Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Gramática do Design Visual. 
Mídia jornalística. 
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O USO DOS PRONOMES DE TRATAMENTO “VOCÊ, TU E SENHOR(A) NAS 

INTERAÇÕES DE JOVENS NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

Igo Delanio Bezerra de Medeiros (UERN) 

 

Nádia Maria Silveira Costa de Melo (UERN) 
 
 

Este trabalho investigou o processo de variação ou mudança linguística dos pronomes 

de tratamento “você, tu e senhor(a)” nas interações entre os jovens no contexto escolar. O 

objetivo principal foi descrever e analisar como o processo se realiza. As categorias de análise 

provêm dos postulados do Sociofuncionalismo. Trata-se de uma corrente teórica que reside na 

interface teórica que articula princípios da sociolinguística e do funcionalismo norte-americano 

relacionando-os aos estudos da gramaticalização. Alguns de seus principais representantes são: 

Furtado da Cunha, 2008; Tavares; Görski, 2006; Mollica (2003), Hora (1997); Labov (1972) 

entre outros. Trata-se de uma pesquisa sincrônica de cunho interpretativista de caráter 

investigativo que prioriza o método qualitativo, podendo fazer uso da quantificação, em dado 

momento. Para a constituição do corpus, foi aplicado um questionário com informantes 

oriundos de uma escola pública de ensino médio da cidade de Açu, RN. Os resultados mostram 

uma sutil mudança/ variação no uso cotidiano dos pronomes de tratamento analisados. As 

formas de tratamento coexistem, porém, ambas com baixa produtividade. No tocante ao uso 

pronominal “tu” ainda se observa o uso embora que tenha perdido a função de 2ª pessoa, quanto 

à forma “senhor”, tende a ser um uso bastante marcado. 

 
 

Palavras-chaves: Sociofuncionalismo; Linguística funcional; Sociolinguística; Pronomes de 

tratamento. 
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AS PRÁTICAS DE MODALIZAÇÃO NA RELAÇÃO VERBO-GESTUAL: 
 

REFLEXÕES INICIAIS 
 

 

Ivanilson José da Silva (PPGL-UFPE/FACEPE) 
 

Thaís Ludmila da Silva Ranieri (Coorientadora: UFRPE) 
 

Maria Medianeira de Souza (Orientadora: PPGL-UFPE) 
 

 

Este trabalho traz algumas reflexões iniciais acerca do projeto de dissertação que vem 

sendo desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 

Federal de Pernambuco (PPGL-UFPE), que tem como escopo teórico a Linguística Sistêmico-

Funcional e a Multimodalidade Discursiva. Nosso objetivo, inicialmente, foi analisar a relação 

verbo-gestual em construções modalizadoras presentes nos discursos de participantes de um 

fragmento do corpus de análise da dissertação, montado a partir de vídeos de entrevistas do 

programa Roda Viva, da TV Cultura. Fuzer e Cabral (2014, p. 114) afirmam que o recurso da 

modalidade é interpessoal e “[...] utilizado para expressar significados relacionados ao 

julgamento do falante em diferentes graus. Refere-se a como falantes e escritores assumem 

uma posição, expressam uma opinião ou ponto de vista ou fazem um julgamento.” Nesse 

sentido, a modalização, que faz parte das estratégias linguísticas de interação entre os sujeitos 

desenvolve-se também como uma peça argumentativa e de defesa do ponto de vista de quem 

enuncia frente ao(s) seu(s) interlocutor(es). Quanto às semioses não verbais, que nas interações 

face a face se manifestam, sobretudo, por meio de gestos com mãos, braços, cabeça e 

expressões faciais (RECTOR; TRINTA, 1986; STEINBERG, 1988; RANIERI, 2015), 

acreditamos que as “feições e a postura podem ser lidas também como formas de modalização 

do discurso que permitem ao locutor imprimir no seu enunciado uma avaliação sobre o 

conteúdo de sua enunciação” (RODRIGUEZ, 2016, p 14). Com base nestas afirmações e a 

partir da premissa que a língua(gem) é, por natureza, multimodal (DIONÍSIO, 2007), é que 

nos propusemos a averiguar como se dá essa relação entre verbal e gestual nas práticas de 

linguagem desenvolvidas através do gênero entrevista; verificando se há consonância ou não 

entre as práticas de fala e gesto e se a modalização verbal se reflete também na modalização 

dos gestos ou se, por vezes, elas são contrárias ao que é verbalizado. 

 
 

Palavras-chave: Modalização; Verbo-gestual; Multimodalidade; Entrevista; Roda Viva. 
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A MANIFESTAÇÃO DA EVIDENCIALIDADE NAS VARIEDADES ESCRITAS DO 

PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DAS EXPRESSÕES 

EVIDENCIAIS NO CONTEXTO DISCURSIVO JORNALÍSTICO. 

 
 

José Emerson Lúcio Silveira (PIBIC/UNILAB) 

 

Orientadora: Profa. Dra. Izabel Larissa Lucena Silva (UNILAB) 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral descrever e analisar a manifestação da 

evidencialidade nas variedades escritas do português contemporâneo (europeu, brasileiro e 

africano) no contexto discursivo jornalístico. Para tanto, assumimos como suporte teórico-

metodológico os pressupostos da Gramática Discursivo-Funcional (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008). Sob tal perspectiva, a descrição linguística deve procurar compreender 

como as intenções comunicativas e as conceitualizações cognitivas interferem na codificação 

da expressão linguística. Definimos a evidencialidade como um domínio textual-discursivo 

indicador da fonte da informação ou do modo de obtenção da informação, o que está 

relacionado a graus de comprometimento do enunciador com seu texto/discurso. No que diz 

respeito à sua manifestação linguística, a evidencialidade é vista com um fenômeno codificador 

de funções interpessoais (efeitos reportativos) e representacionais (efeitos perceptuais e 

proposicionais). Metodologicamente, analisamos, para cada variedade de português, quinze 

web textos jornalísticos, pertencentes aos gêneros notícia e reportagem. Os resultados de nossa 

pesquisa demonstram que a evidencialidade, no contexto jornalístico, constitui importante 

estratégia de manifestação de graus de comprometimento do produtor textual com os 

conteúdos que veicula, revelando, ainda, efeitos relacionados à confiabilidade da informação. 

No que diz respeito às variedades de português, observamos que a evidencialidade, do ponto 

de vista funcional e formal, constitui um domínio cognitivo-discursivo revelador, ao mesmo 

tempo, da “unidade” da língua portuguesa enquanto sistema linguístico e das particularidades 

(linguísticas e sociolinguísticas) das diferentes variedades de português investigadas. 

 

 

Palavras-chave: Evidencialidade; Gramática Discursivo-Funcional; Variedades escritas do 

Português contemporâneo; Esfera jornalística. 
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EM BUSCA DE NOVOS USOS DO GERÚNDIO E DA TRANSITIVIDADE EM 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

Luíza Lucchesi da Cruz Nobre (UnB) 
 

Orientador: Dioney M. Gomes (UnB) 
 

 

O presente trabalho tem como objeto de estudo os usos do gerúndio e da transitividade 

nas falas e dissertações de estudantes de Ensino Médio e sua possível correlação com 

estratégias argumentativas. Pretende identificar as possíveis mudanças linguísticas em curso 

ou efetivadas que operam no português de Brasília. Para esta pesquisa são previstos os 

seguintes objetivos específicos: a) identificar as principais formas e funções do gerúndio nos 

textos orais e escritos em análise; b) identificar o grau de transitividade nas construções de 

gerúndio nos textos orais e escritos; c) identificar possíveis mudanças linguísticas calcadas em 

novos usos do gerúndio e/ou transitividade a ele relacionada. A perspectiva teórica adotada 

segue os fundamentos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) (Usage-based 

Linguistics) (BYBEE, 2010; TOMASELLO, 1998; CEZARIO & FURTADO DA CUNHA, 

2013; OLIVEIRA & ROSÁRIO, 2015; MARTELOTTA, 2011). O gerúndio, para além de 

encerrar propriedades aspectuais, pode estar também carregando propriedades discursivas. A 

transitividade será aqui tomada na perspectiva do funcionalismo norte-americano e não como 

uma propriedade centrada apenas no verbo (FURTADO DA CUNHA & SOUZA, 2011). A 

metodologia seguiu os seguintes passos: 1) participação no curso de extensão Redação para a 

Democracia, no qual se deu a coleta dos dados orais a partir da gravação dos debates que 

ocorreram, envolvendo os estudantes de Ensino Médio Integrado participantes; 2) degravação 

dos textos orais oriundos desse curso, tendo iniciado aí a construção do Corpus do Português 

Candango; a degravação seguiu os parâmetros usados pelo grupo de pesquisa Discurso & 

Gramática, presentes nos corpora linguísticos do Rio de Janeiro, Niterói, Rio Grande, Juiz de 

Fora e Natal; 3) busca pelas formas e funções do gerúndio nos textos degravados e nas 

produções escritas. Para além dos usos aspectuais do gerúndio, a pesquisa, ainda em 

andamento, pretende averiguar o uso do gerúndio como estratégia de impessoalização 

argumentativa, retopicalização ou conexão gramatical. 
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A MANIFESTAÇÃO DA EVIDENCIALIDADE NAS VARIEDADES ESCRITAS 

DO PORTUGUÊS CONTEMPORÂNEO: UMA ANÁLISE DAS EXPRESSÕES 

EVIDENCIAIS NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO POLÍTICO 

 
 

Luziana Da Silva Bernardo (PIBIC/UNILAB) 
 

Orientadora: Profa. Dra. Izabel Larissa Lucena Silva (UNILAB) 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral descrever e analisar a manifestação da 

evidencialidade nas variedades escritas do português contemporâneo (europeu, brasileiro e 

africano) no domínio discursivo político. Pretendemos investigar a expressão da 

evidencialidade e sua relação com os graus de comprometimento dos oradores com os 

conteúdos enunciados na construção da argumentação no discurso político. Para tanto, 

adotamos os pressupostos teórico-metodológicos da Gramática Discursivo-Funcional 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008). Esse modelo de gramática procura compreender como 

as intenções comunicativas e as conceitualizações cognitivas interferem na codificação da 

expressão linguística. A evidencialidade, neste estudo, é concebida como um domínio 

funcional responsável pela manifestação da fonte da informação ou do modo de obtenção da 

informação, revelando diferentes graus de comprometimento do orador com os conteúdos de 

seu discurso. Do ponto de vista de sua manifestação linguística, assumimos que a 

evidencialidade pode manifestar-se por mecanismos lexicais, gramaticais ou em processo de 

gramaticalização, podendo exercer funções interpessoais (marcadores reportativos) e 

representacionais (marcadores perceptuais e proposicionais). Metodologicamente, analisamos 

oito discursos políticos de cada variedade do português escrito contemporâneo (europeu, 

brasileiro e africano), o que corresponde ao total de 24 discursos investigados. Tal amostra 

textual é constituída por pronunciamentos oficiais de chefes de estado e tomadas de posse dos 

poderes legislativo e executivo, produzidos entre os anos de 2000 a 2017. Os resultados de 

nossa pesquisa demonstram que a evidencialidade, no discurso político, constitui importante 

estratégia de manifestação de graus de comprometimento dos oradores com os conteúdos que 

veiculam, revelando, ainda, efeitos relacionados à construção das imagens pretendidas pelo 

político, de acordo com seus ideais e projetos. 

 

 

Palavras-chave: Evidencialidade; Discurso político, Variedades do português; Gramática 

Discursivo-Funcional. 
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ANÁLISE SISTÊMICO-FUNCIONAL DE ORAÇÕES CIRCUNSTANCIAIS 

TEMÁTICAS COM PROCESSOS VERBAIS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS DE 

LETRAS 

 

Maria Medianeira de Souza (UFPE) 
 

Mycaelle Albuquerque Sales(UFPE) 
 

 

O presente trabalho objetiva analisar o funcionamento de Orações Circunstanciais 

Temáticas, isto é, sentenças cuja posição temática é ocupada por Circunstâncias (tempo, local 

etc.), construídas em torno dos Processos Verbais Anunciar, Apontar, Argumentar, Demandar, 

Destacar, Falar, Informar, Mostrar, Pedir, Perguntar, Relatar, Ressaltar, Sugerir, Dizer e 

Afirmar. Para a constituição do corpus, coletamos artigos científicos de graduandos em Letras 

publicados nos anos iniciais da Revista Ao Pé da Letra, do Departamento de Letras da UFPE, 

produções essas que foram submetidas, logo após a coleta, 
 
à aplicação/seleção do software Wordsmith Tools. Um programa de análise lexical para 

exploração de corpora de dados linguísticos que seleciona os dados de nosso interesse. Essa 

pesquisa tem o aporte teórico da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004), que analisa a língua a partir das funções sociais que ela desempenha, 

entendendo que esta se organiza mediante a inter-relação de três Metafunções: Ideacional, 

Interpessoal e Textual (FURTADO DA CUNHA; SOUZA, 2007). A Metafunção Ideacional 

se concretiza por meio do Sistema de Transitividade, composto por distintos Processos 

(ações/atividades), incluindo os Processos Verbais, os Participantes desses e as Circunstâncias 

nas quais os mesmos se sucedem. A Metafunção Interpessoal expressa os 
 

significados produzidos no “diálogo”, as trocas verbais/não verbais empreendidas pelos 

indivíduos, materializado no Sistema de Modo e Modalidade. Já a Metafunção Textual 

organiza os significados ideacionais e interpessoais num todo coerente, e é representado pelos 

Sistemas de Informação (Dado+Novo) e Tematização (Tema+Rema). Com isso, buscamos 

compreender como os autores utilizam tais sentenças para construir a textualidade dos artigos. 

Os resultados demonstram que esse tipo de sentença, mesmo quando varia 

lexicogramaticalmente, atua como link/conector, estabelecendo relações entre fragmentos 

textuais, retomando-os para reiterar ou retificar informações, atuando, assim, como importante 

mecanismo de coesão. 

 

Palavras-chave: Coesão; Linguística Sistêmico-Funcional; Processos Verbais; 

Transitividade; Tematicidade. 
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FRANCÊS PARA FINS DE NEGÓCIOS E SUA DEFINIÇÃO ENTRE OS 

TEÓRICOS FRANCÓFONOS: FRANÇAIS FONCTIONNEL, FRANÇAIS DE 

SPÉCIALITÉ OU FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE? 

 
 

Pedro Paulo Nunes da Silva (UFPB) 
 

Dra. Kátia Ferreira Fraga (UFPB) 
 

 

No campo teórico do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras encontra-se a 

Abordagem Instrumental para o Ensino de Línguas, atualmente também denominada em língua 

portuguesa como Ensino-Aprendizagem de Línguas para Fins Específicos (ROSSINI e 

BELMONTE, 2015). Porém, enquanto os estudos concernentes à Abordagem Instrumental 

para o Ensino de Línguas de autores anglófonos (HUTCHINSON e WATERS, 1987; 

DUDLEY-EVANS e ST. JOHN, 1998; e outros) já adquiriram certa padronização dos termos 

nesta área do conhecimento, em língua francesa há uma evolução contínua na criação de termos 

que determinam áreas semelhantes ou com poucas diferenças. Autores francófonos 

(HOLTZER, 2004; MARCELOT, 2006; CARRAS et al., 2007; DAMETTE, 2007; e outros) 

ao longo dos anos demonstram em seus estudos diferenças entre um tipo de abordagem e outro 

que, porventura, possam se distinguir em metodologia, público-alvo, didática ou até mesmo 

por questões de política linguística. Por sua vez, outros teóricos francófonos (MANGIANTE 

e PARPETTE, 2004; MOURLHON-DALLIES, 2008; e outros) não somente demonstram tais 

diferenças, mas também criam novos termos. No desenvolvimento de um trabalho de 

conclusão de curso em andamento, o objeto de análise é a estruturação de cursos de línguas 

estrangerias (a saber, espanhol, francês e inglês) para fins de negócios segundo a Abordagem 

Instrumental. Consequentemente, será utilizado referências bibliográficas de autores 

consagrados nos três idiomas, além dos pertencentes em língua vernácula. Contudo, assim 

como descrito, os autores francófonos trazem em seus estudos análises diversas sobre a 

Abordagem Instrumental e, por consequência, novas ramificações desta. Se no trabalho de 

conclusão de curso é parte integrante a análise do ensino-aprendizagem de francês para fins de 

negócios (français des affaires) em uma das categorias do Ensino-Aprendizagem de Línguas 

para Fins Específicos o termo français des affaires deverá se referir: i) français fonctionnel – 

o francês funcional que rompe com o estruturalismo e compreende uma nova didática de 

línguas em sua época sob o aspecto do funcionalismo (GALISSON, 1980); ii) français de 

spécialité – o francês de especialidade que é uma oferta de cursos específicos para públicos 

definidos; ou iii) français sur objectif spécifique – o francês para fim específico que é uma 

resposta à demanda de cursos desenhados para um objetivo não generalista. Por meio de uma 
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análise histórica este pôster aborda a explicação de cada um dos termos e a melhor escolha 

para a expressão français des affaires analisado naquele trabalho de conclusão de curso. 

 
 

Palavras-chave: Francês para Fins Específicos, Francês para Fins de Negócios, Francês 

Funcional, Francês de Especialidade 

 
 

PADRÃO CONSTRUCIONAL DE ORAÇÕES ADJETIVAS EM 

CORRESPONDÊNCIAS FAMILIARES DOS SÉCULOS XVIII AO XX 

 

Priscila Medeiros 

 

Neste trabalho, é investigado o emprego das diferentes estratégias de relativização, 

canônicas ou não, no Português Brasileiro (PB) em perspectiva diacrônica, com o objetivo de 

identificar as possíveis motivações cognitivas e sociointeracionais ligadas ao uso das não 

canônicas, sobretudo, e definir um padrão construcional que abarque essas diferentes formas 

de codificação das relativas. Os dados utilizados para esse fim foram extraídos da plataforma 

de corpora do projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), especificamente de 

cartas particulares redigidas entre os séculos XVIII a XX no estado de Minas Gerais. 

Assumindo-se o pressuposto teórico básico da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) 

de que há uma interação simbiótica entre gramática e discurso, e que, assim, as formas 

linguísticas são motivadas por fatores de ordem cognitiva e comunicativa, foi possível 

constatar que o uso das estratégias de relativização não padrão encontradas no corpus está 

relacionado ao princípio da economia de esforço, à expressividade retórica e ao contexto de 

produção. 

 

 

Palavras-chave: Linguística. Estratégias de relativização. Diacronia. 
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A CONSTRUCIONALIZAÇÃO GRAMATICAL DE “PARA LÁ DE X” 

 

Vanessa Barbosa de Paula (UFF) 

 

O presente trabalho é um projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa de Pós-

graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), em nível de doutorado, vinculado ao 

Grupo Discurso & Gramática/UFF, que visa investigar a rota de construcionalização de “Para 

lá de X” em função intensificadora, instanciada em: “Na noite do último domingo, dia 2, Eliana 

surpreendeu os seguidores com uma notícia para lá de especial realizada em seu 
 
Instagram”. (Disponível em: <http://www.folhavitoria. 
 

com.br/entretenimento/noticia/2017/04/aos-43-anos-eliana-anuncia-gravidez-de-uma 

menina.html>. Acesso em: abril/2017) Nossa hipótese geral de pesquisa é de que o uso de 

“para lá de X” em função gramatical, de sentido procedural, atuando como um intensificador, 

tenha advindo de usos mais referenciais e menos abstratos, na indicação de espaço e tempo, 

como em: “Ele mora para lá de Niterói” e “Chegou para lá de 11h”. A pesquisa será orientada 

pelos pressupostos da Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) e pela abordagem da 

construcionalização gramatical (TRAUGOTT E DASHER, 2005; BYBEE, 2010; 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013). A LFCU compatibiliza pressupostos funcionalistas e 

cognitivistas para uma análise mais abrangente dos usos da língua e se interessa por “temas 

relacionados à emergência e à regularização de padrões construcionais no nível da proposição 

– considerando fatores fonológicos, morfológicos e sintáticos – e do discurso 

multiproposicional – concentrando-se em aspectos linguísticos relativos à organização do 

texto” (GIVÓN, 2009 apud CUNHA et al., 2013). Para isso, busca identificar motivações 

discursivo-pragmáticas e semântico-cognitivas implicadas no uso desses padrões. A fim de 

identificarmos os níveis de gradualidade (TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013) da construção 

em estudo, em outras palavras, para mapearmos a mudança ao longo do tempo, à medida que 

a língua evolui, nosso corpus será composto por textos escritos a partir do século XVII até a 

sincronia contemporânea (séculos XX e XXI). Sendo assim, por meio de uma análise 

diacrônica, o que se pretende demonstrar é o processo de construcionalização gramatical de 

“para lá de X”. 

 
 

Palavras-chave: Construcionalização gramatical; Linguística Funcional Centrada no Uso; 

Para lá de X 
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METÁFORA NA ARGUMENTAÇÃO: INVESTIGANDO INFERÊNCIAS 
 

SUGERIDAS E A MUDANÇA LINGUÍSTICA NA DISSERTAÇÃO ESCOLAR – 
 

RESULTADOS INICIAIS 
 

 

Vanessa Tavares de Matos 
 

Orientador: Dioney Moreira Gomes 
 

 

Esta comunicação traz os primeiros resultados do projeto de iniciação científica situado 

no âmbito do projeto de pesquisa do orientador, a saber: Voz, valência, transitividade e 

mudança linguística no português candango: contribuições da Linguística Funcional 

Centrada no Uso (LFCU). Uma das metas gerais desse projeto é o início da formação de um 

corpus linguístico do português escrito e falado de adolescentes de Brasília, o que estamos 

chamando de Corpus do Português Candango. Nesse corpus, pretendemos identificar as 

mudanças linguísticas que operam no português de Brasília, a partir do prisma teórico-

metodológico da LFCU. O outro objetivo geral do projeto é proporcionar formação em redação 

para alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Instituto Federal de Brasília – campus 

São Sebastião, locus da coleta de dados para o projeto e respectivos planos de trabalho a ele 

associados. A principal perspectiva teórica adotada segue os fundamentos da Linguística 

Centrada no Uso (Usage-based Linguistics), também conhecida como Linguística Cognitivo-

Funcional (cf. Tomasello, 1998; Furtado da Cunha et alii 2013). Para dar conta dos objetivos 

previstos, a metodologia seguiu os seguintes passos: 1) participação no curso Redação para a 

Democracia, onde se deu a coleta dos dados escritos a partir das redações que foram produzidas 

pelos estudantes; 2) digitalização dos textos escritos oriundos desse curso; 3) busca pelas 

metáforas conceituais e não conceituas nos textos escritos; 4) identificação de inferências 

sugeridas nos textos escritos; 5) identificação de possíveis mudanças linguísticas em curso 

associadas às metáforas e/ou inferências sugeridas recorrentes nos textos escritos analisados. 

Como primeiros resultados, temos: 1) a construção de um banco de dados com textos escritos 

por adolescentes de Brasília; 2) a identificação das principais metáforas conceituais presentes 

na construção da argumentação usada nos textos escritos coletados e inseridos no CPC; 3) a 

identificação de inferências sugeridas e do seu impacto em mudanças linguísticas em curso ou 

efetivadas no CPC. 
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O GÊNERO EM PREDICAÇÃO E SUA FUNCIONALIDADE 

 

Wenderson Phelipe da Silva Santana (UFSC) 

 

Este trabalho aborda a variação entre o uso de adjetivos flexionados nos gêneros 

masculino e feminino em predicações realizadas por homens gays, acadêmicos do Centro de 

Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a perspectiva do 

funcionalismo norte-americano de Talmy Givón. Foram realizadas entrevistas orais com seis 

indivíduos dessa comunidade, separadamente, e a análise dos dados coletados verificou que 

esses sujeitos fazem uso variado de ambos os gêneros gramaticais em suas construções 

predicativas, podendo produzir, por exemplo, sentenças como estou cansada e estou cansado 

ao se referirem a si próprios. As entrevistas foram divididas em blocos temáticos e o 

instrumento de coleta buscou, primeiramente, verificar se os sujeitos fariam uso do gênero 

feminino durante a entrevista, através de perguntas que impunham uma resposta predicativa e, 

num segundo momento, indagá-los diretamente sobre a realização do fenômeno. Segundo os 

dados, fatores externos como (i) o grau de formalidade da situação comunicativa e (ii) o grau 

de intimidade com o interlocutor condicionam ou restringem ambos os usos, favorecendo a 

forma masculina em situações de maior formalidade e menor intimidade. Acerca da 

funcionalidade de cada variante, foram identificadas três funções desempenhadas pela forma 

feminina, compreendida como multifuncional: (i) função semântica representacional, cujo uso 

é compartilhado com a predicação masculina; (ii) funções de superlativo (+ e ++); e (iii) 

funções interativas (expressar ironia, brincadeira e intimidade). 

 

Palavras-chave: Gênero. Predicação. Comunidade Homoafetiva. Funcionalismo Givoniano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


